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3.

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

3.1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ธุรกิจย่อยดังนี .
(1) ธุรกิจการจัดจําหน่ ายภายใต้ เครื* องหมายการค้ า MaxxcareTM: บริ ษัทฯ ทําการตลาด ขาย และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ!งส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products)
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) และสินค้ าอุปโภคบริ โภค
การให้ บริ การดังกล่าวรวมถึงการให้ บริ การบริ หารคลังสินค้ า การดําเนินการเก็บเงิน รับผิดชอบหนี .เสียที!อาจ
เกิดขึ .นจากการให้ บริ การจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายนอก นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า
ได้ แก่ การให้ บริ การทําการตลาดให้ กบั ลูกค้ ารายใหญ่บางรายอีกด้ วย
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ใน 4 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศเมียนมาร์
ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศไนจีเรี ย โดยลูกค้ าส่วนของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทยา และบริ ษัท
ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคชันนํ
. าทังใน
. และต่างประเทศ เช่น Pfizer Novartis Servier Nestle GlaxoSmithKline
Marico MSD Kalbe Dr. Reddy’s Zydus Cadila Sun Pharmaceutical Ranbaxy และ Rohto
Pharmaceutical เป็ นต้ น
นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังทําการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ
ในตลาดที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้ วย
(2)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื*องหมายการค้ า Mega We CareTM: บริ ษัทฯ พัฒนา ผลิต ทําการตลาด และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription
pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega
We CareTM ของบริ ษัทฯ

(3)

ธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM): นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ แล้ ว โรงงาน
ของบริ ษัทฯ ทังที
. !อยูใ่ นประเทศไทย และประเทศออสเตรเลียยังรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ให้ แก่ลกู ค้ าภายนอก
อีกด้ วย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega
We CareTM

บริ ษัทเภสัชกรรม
และบริ ษัทผลิตสินค้ าอุปโภค
บริ โภค

2

ผู้จัดจําหน่ าย

ช่ องทางจัดจําหน่ าย

ตัวแทนจัดจําหน่าย / ผู้จดั
จําหน่ายภายนอก
(third party distributor)

ร้ านขายยาปลีก

ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้
เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM

จ้ างจัดจําหน่าย

ผู้บริโภค

ร้ านขายยาที!มีเครื อข่าย
สาขาครอบคลุมพื .นที!ต่างๆ
โรงพยาบาล และคลินิก
ร้ านค้ าปลีก
จุดรับรู้รายได้ j

3
จ้ างผลิต

ธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM)

j

สําหรับธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM และธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM

(1) บริ ษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ส่วนใหญ่ที!โรงงานของบริ ษัทฯ ในประเทศ
ไทย และประเทศออสเตรเลีย ซึง! ดําเนินการภายใต้ บริ ษัท บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด
บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ผ่านธุรกิจการ
จัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ในประเทศที!บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างพื .นฐานในการจัดจําหน่าย
ได้ แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศไนจีเรี ย ประเทศเยเมน และประเทศกาน่า
ในประเทศอื!นๆ ที!บริ ษัทฯ ไม่มีโครงสร้ างพื .นฐานในการจัดจําหน่าย บริ ษัทฯ จะจัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่าย
ภายนอก ที!มีประสบการณ์ยาวนาน และมีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายครอบคลุมพื .นที!ตามที!บริ ษัทฯ ต้ องการ โดยผู้
จัดจําหน่ายดังกล่าวจะเป็ นผู้บริ หารคลังสินค้ า กระจายสินค้ า และเป็ นผู้ดําเนินการเก็บเงิน และรับผิดชอบหนี .
เสียที!อาจเกิดจากการเก็บเงินจากลูกค้ า ซึง! ได้ แก่ ร้ านขายยาปลีก ร้ านขายยาที!มีเครื อข่ายสาขาครอบคลุมพื .นที!
ต่างๆ (chain pharmacies) โรงพยาบาล และคลินิก (สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติม ได้ ในหัวข้ อ 3.2.3 ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ)
บริ ษัทฯ จะรับรู้รายได้ จากการขาย เมื!อลูกค้ าซึ!งได้ แก่ ร้ านขายยาปลีก ร้ านขายยาที!มีเครื อข่ายสาขาครอบคลุม
พื .นที!ตา่ ง (chain pharmacies) โรงพยาบาล และคลินิกดังกล่าวข้ างต้ น ซื .อผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ
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อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั ในตลาดซึ!งยังมีขนาดเล็กของบริ ษัทฯ เช่น ประเทศรัสเซีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ
ประเทศสิงคโปร์ บริ ษัทฯ จะขายสินค้ าให้ กับบริ ษัทท้ องถิ!น โดยบริ ษัทฯ จะไม่มีการทําการตลาด หรื อการจาย
สินค้ า และจะบันทึกรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ทนั ทีเมื!อขาย
โดยทัว! ไปบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้ดําเนินการขาย และทําการตลาด โดยทีมงานของ
บริ ษัทฯ ซึง! อาจดําเนินการผ่านสํานักงานผู้แทนในตลาดหลักที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
ของตนเอง ไม่วา่ บริ ษัทฯ จะจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM
ของบริ ษัทฯ เอง หรื อจัดจําหน่ายผ่านผู้จดั จําหน่ายซึง! เป็ นบุคคลภายนอก
(2) บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM แก่ลกู ค้ าภายนอก ผ่าน
บริ ษัทย่อยทางตรงของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด ซึ!งตังอยู
. ่ใน ประเทศไทย
เป็ นหลัก และดําเนินการผ่านบริ ษัทย่อยทางอ้ อม ในประเทศต่างๆ ได้ แก่ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม
และประเทศกัมพูชา สําหรับประเทศไนจีเรี ย ประเทศเยเมน และประเทศกาน่า บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างพื .นฐานการ
จัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า อย่ า งไรก็ ดี ในประเทศดัง กล่า วบริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การจัด จํ า หน่ า ยเฉพาะสิ น ค้ า ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯเท่านัน. ทังนี
. .รายละเอียดรู ปแบบการประกอบธุรกิจการจัด
จํ าหน่ายภายใต้ เ ครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM อาจแตกต่างกันขึน. อยู่กับข้ อ กํ าหนด และกฎหมายของ
หน่วยงานกํากับดูแลที!เกี!ยวข้ อง ในประเทศที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ (สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมได้ ใน
หัวข้ อ 3.1.2 ธุรกิจการจัดจําหน่าย ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM)
ในการให้ บริ การจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM สําหรับผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และสินค้ า
อุปโภคบริ โภคให้ กบั ลูกค้ าภายนอกของบริ ษัทฯ นัน. บริ ษัทฯ จะซื .อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ และ
จําหน่ายต่อให้ แก่ช่องทางจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริ ษัทฯ จะบันทึกรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เมื!อ
บริ ษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ช่องทางจําหน่ายเสร็ จสิ .น และบันทึกมูลค่าผลิตภัณฑ์ที!ซื .อมาเป็ นต้ นทุนขาย
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับค่าธรรมเนียมตามรู ปแบบการให้ บริ การที!ตกลงไว้ ล่วงหน้ า ได้ แก่ บริ การทํา
การตลาด การขาย และบริ การขนส่งสินค้ า เป็ นร้ อยละของมูลค่าสินค้ าที!บริ ษัทฯ จําหน่ายให้ กบั ช่องทางจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล่านัน. (สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติม ได้ ในส่วนที! 2 หัวข้ อ 3.1.2 ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM)
(3) บริ ษัทฯ จะรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ แก่บริ ษัทเภสัชกรรมภายนอก โดยจะรับรู้ รายได้ เมื!อขายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
ดังกล่าว (สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติม ได้ ในหัวข้ อ 3.1.3 ธุรกิจรับจ้ างผลิต)
การวิเคราะห์กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ จะยึดภาพรวม และขันตอนการประกอบธุ
.
รกิจของบริ ษัทฯ ตามที!ได้ อธิบาย
ข้ างต้ น โดยจะเริ! มจากการวิเคราะห์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM และธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM) ตามลําดับ
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3.1.1

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื*องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี .
(1)

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products): เป็ นผลิตภัณฑ์ที!มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพนอกเหนือจาก
สารอาหารที!ได้ รับจากการรับประทานอาหารตามปกติ เช่น อาหารเสริ ม วิตามิน และเกลือแร่ชนิดต่างๆ

(2)

ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสั*งแพทย์ (prescription pharmaceutical products): เป็ นยาที!จําหน่ายให้ กบั ผู้บริ โภคที!มี
ใบสัง! แพทย์เท่านัน. เช่น ยาสําหรับโรคเบาหวาน โรคผิวหนัง และโรคทางเดินอาหาร

(3)

ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC): เป็ นยาที!จําหน่ายโดยเภสัชกรโดยตรงโดยไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์
เช่น ยาบรรเทาปวด ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร และยาแก้ ไอ

ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ทําการตลาดผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยา
ตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ที!มีสตู ร
เฉพาะ (unique product formulations) จํานวนทังสิ
. .น 189 รายการ และมีจํานวนการขึ .นทะเบียนสูตรผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทฯ ในประเทศที!บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจมีจํานวนทังสิ
. .น 648 รายการ
โดยรายละเอียดดังต่อไปนี .เป็ นจํานวนผลิตภัณฑ์ขึ .นทะเบียนของบริ ษัทฯ แยกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และภายในประเทศไทย
และต่างประเทศ

ประเภทผลิตภัณฑ์

กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical
products)
ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription
pharmaceutical products)
ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)
รวม

ประเทศ

จํานวนการจดผลิตภัณฑ์ ขึนO ทะเบียน
ยาซึ*งนําออกวางจําหน่ าย

ประเทศไทย

87

ประเทศอื!นๆ

294

ประเทศไทย

18

ประเทศอื!นๆ

226

ประเทศไทย

6

ประเทศอื!นๆ

17
648

จํานวน
ผลิตภัณฑ์ ท* ีมีสูตร
เฉพาะ
104

75

10
189

บริ ษัทฯ เห็นว่าหนึง! ในจุดแข็งหลักของบริ ษัทฯ คือการมีเครื! องหมายการค้ าของตนเอง มีผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ นที!
รู้จกั แพร่หลาย และได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าดังกล่าวได้ แก่ Nat CTM Nat BTM
CalcivitaTM EnatTM FerrovitTM AcnotinTM และ GofenTM บริ ษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ เครื! องหมาย
การค้ าดังกล่าวเพื!อสร้ างความแตกต่างที!ชดั เจนจากผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งทางธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี . บริ ษัทฯ เชื!อมัน!
ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ ได้ รับความเชื!อถือ และเป็ นที!ยอมรับ อีกทังเป็
. นหนึง! ในผลิตภัณฑ์ที!หมู่
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เภสัชกร แพทย์ผ้ เู ชี!ยวชาญ และผู้บริ โภคในส่วนที!เกี!ยวกับการบําบัดโรคที!เกี!ยวข้ องนึกถึงเป็ นลําดับแรก (top of mind)
นอกจากนี . การรับรู้เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ โดยเหล่าเภสัชกร แพทย์ และผู้บริ โภคเป็ นปั จจัยที!สาํ คัญสําหรับวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (product life cycle) ความต้ องการ และความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ การที!ลกู ค้ าของ
บริ ษัทฯ รู้จกั ชื!อ และเครื! องหมายการค้ าของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษา และขยายความ
ต้ องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที!มีอยูข่ องบริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางต่อไปนี . แสดงรายละเอียดของรายได้ โดยรวมของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับช่วงเวลาที!ระบุ
ชนิดของผลิตภัณฑ์

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2555 วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้ ร้ อยละของ
รายได้
ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) รายได้
(ล้ านบาท)
รายได้ (ล้ านบาท) รายได้ (ล้ านบาท) รายได้ (ล้ านบาท) รายได้
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ

1,709.1

81.0

1,883.7

78.5

2,138.9

76.0

971.8

76.4

1,259.1

76.6

ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์

362.2

17.2

441.8

18.4

560.1

19.9

250 4

19.7

318.1

19.3

37.6

1.8

74.3

3.1

115.0

4.1

50.2

3.9

67.2

4.1

รวมรายได้ ทงสิ
ั . .น

2,108.9

100.0

2,399.8

100.0

2,814.0

100.0

1,272.4

100.0

1,644.4

100.0

หักรายการระหว่างกัน 1
(intersegment)

(131.2)

(6.3)

(102.7)

(4.3)

(113.7)

(4.0)

(51.6)

(4.1)

(58.4)

(3.5)

รายได้ สุทธิ

1,977.8

93.7

2,297.1

95.7

2,700.3

96.0

1,220.8

95.9

1,586.1

96.5

ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ า
เคาน์เตอร์

ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

รายการระหว่างกันเกิดจากการที!บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านหน่วยงานจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว ซึ!งเป็ นอัตราเดียวกับที!หน่วยงานดังกล่าวคิดกับบุคคลภายนอก ทังนี
. . ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมอยูใ่ นรายได้ จากธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM

3.1.1.1 ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ
ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ทําการตลาดผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ที!มีสตู รเฉพาะ
(unique product formulations) จํานวน 104 รายการ และมีการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical
products) ของบริ ษัทฯ ในประเทศที!บริ ษัทฯ มีการประกอบธุรกิจจํานวนทังสิ
. .น 381 รายการ นอกจากนี . ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้
ยื!นคําขออนุญาตซึ!งอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติการขึน. ทะเบียนใหม่จํานวน 133 รายการ โดยคําขอดังกล่าวเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะจํานวน 34 รายการ สําหรับกฎระเบียบที!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical
products) นัน. จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยบางประเทศได้ กําหนดกฎระเบียบว่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ
(nutraceutical products) เป็ นเภสัชภัณฑ์ ในขณะที! บางประเทศได้ กํ าหนดว่าผลิตภัณฑ์ เหล่านี เ. ป็ นยาทางเลื อก
(complementary medicines) หรื ออาหาร โดยทัว! ไปแล้ วจะสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical
products) ภายนอกร้ านขายยาที!ขึ .นทะเบียนไว้ ได้ เช่น ในซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านสะดวกซื .อ ร้ านค้ าปลีกอื!นๆ การขายผ่านทางการ
ส่งไปรษณี ย์โดยตรงไปยังผู้บริ โภค (direct mail) และการขายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ทัง. นี . ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ
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(nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ วิตามินเพื!อการบํารุ งสุขภาพที!หลากหลาย เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื!อการดูแลสุขภาพผิว ผลิตภัณฑ์สาํ หรับเส้ นผม และผลิตภัณฑ์เพื!อความงาม และเวชสําอาง
บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) หลายชนิดในกลุม่ สินค้ า
ประเภทเดียวกัน จากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
ได้ รับการจัดอันดับตามยอดขายให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ชนนํ
ั . าของตลาดกลุม่ สินค้ าประเภทเดียวกันในปี 2555 เช่น Nat CTM
(วิตามินซี) Nat BTM (วิตามินบี) และนํ .ามันปลา (fish oil) ของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมาย
การค้ า EnatTM (วิตามินอี) และ EugicaTM (ผลิตภัณฑ์ยา และยาอมสมุนไพร) ในประเทศเวียดนาม นอกจากนี . บริ ษัทฯ ได้
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR สําหรับปี 2554 พบว่า
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า CalcivitaTM(แคลเซียม และวิตามิน) EnatTM(วิตามินอี) และ FerrovitTM(ธาตุเหล็ก)
ของบริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับตามยอดขายให้ เป็ นผู้นําทางการตลาดในกลุม่ สินค้ าประเภทเดียวกัน
นอกจากผลิตภัณฑ์ที!กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 พบว่าบริ ษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
อื!นๆ อีกเป็ นจํานวนมากที!ได้ รับการจัดอันดับตามยอดขายให้ อยูใ่ น 5 อันดับแรกในกลุม่ สินค้ าประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์
เหล่านี .รวมถึง FerrovitTM (ธาตุเหล็ก และวิตามิน) และ GilobaTM (ใบแปะก๊ วยสกัด) ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
นอกจากนี . บริ ษัทฯ ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR
สําหรับปี 2554 พบว่า NutrivitaTM(วิตามิน และแร่ธาตุรวม) และ Livolin ForteTM(ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของสาร
Phospholipids และวิตามินอื!นๆ) ได้ รับการจัดอันดับตามยอดขายให้ อยูใ่ น 5 ลําดับแรกในสินค้ าประเภทที!เกี!ยวข้ อง
ตารางต่อ ไปนี แ. สดงรายละเอียดของรายได้ โดยรวมของผลิตภัณ ฑ์ กลุ่ม บํารุ งสุข ภาพตามประเภทผลิตภัณฑ์ สําหรั บ
ช่วงเวลาที!ระบุ
ประเภทของผลิตภัณฑ์

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2555

รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้
(ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท)

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1

บํารุงสุขภาพทัว! ไป

389.7

22.8

458.1

24.3

478.9

22.4

222.6

22.9

282.9

22.5

บํารุงผิว

398.8

23.3

417.7

22.2

471.9

22.1

212.4

21.9

243.4

19.3

บํารุงตับ

183.9

10.8

201.2

10.7

234.2

11.0

110.5

11.4

142.7

11.3

บํารุงกระดูก และข้ อ

174.9

10.2

154.4

8.2

176.8

8.3

83.7

8.6

108.8

8.6

ภูมิค้ มุ กัน

137.2

8.0

175.7

9.3

236.3

11.0

89.4

9.2

145.2

11.5

ยาบํารุงสําหรับสตรี

139.0

8.1

156.2

8.3

161.1

7.5

78.7

8.1

86.7

6.9

อื!นๆ

285.5

16.7

320.5

17.0

379.7

17.7

174.5

18.0

249.3

19.8

รวม

1,709.1

100.0

1,883.7

100.0

2,138.9

100.0

971.8

100.0

1,259.1

100.0

ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

แสดงเป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ จากผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products)
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ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ที!มีรายได้ สงู สุด 10 อันดับ
แรกของบริ ษัทฯ ณ วันที! 3| มิถนุ ายน 2556 โดยรายได้ จากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 61.} ของรายได้ จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ทังหมดของบริ
.
ษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ .นสุด วันที! 3|
มิถนุ ายน 2556
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มบํารุ งสุขภาพ

รู ปของผลิตภัณฑ์

Nat CTM
ผลิตภัณฑ์วิตามินซี

Livolin ForteTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของสาร
Phospholipids และวิตามินอื!นๆ

Enat 400TM
ผลิตภัณฑ์วิตามินอี

Nat BTM
ผลิตภัณฑ์วิตามินบี
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ผลิตภัณฑ์
กลุ่มบํารุ งสุขภาพ

รู ปของผลิตภัณฑ์

FerrotoneTM/ FerrovitTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของธาตุเหล็ก
กรดโฟลิค และวิตามินบี 12

GinsominTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของสารทีส! กัดจาก
โสมเกาหลี และวิตามินรวม

PynocareTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของ สารที!สกัดจาก
French maritime pine bark

Fish oil
ผลิตภัณฑ์จากนํ .ามันปลา

GilobaTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสารสกัดจากใบแปะก๊ วย
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ผลิตภัณฑ์
กลุ่มบํารุ งสุขภาพ

รู ปของผลิตภัณฑ์

VitacapTM
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของวิตามินรวม และ
แร่ธาตุรวม

ในวันที! 12 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการซื .อเครื! องหมายการค้ า EugicaTM จากบริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล
จอยท์ สต๊ อก (DHG Pharmaceutical Joint Stock Company) ในประเทศเวียดนาม และได้ จดทะเบียนเปลี!ยนชื!อเจ้ าของ
เครื! องหมายการค้ ากับหน่วยงานของประเทศเวียดนามแล้ วเสร็ จเมื!อวันที! 10 เมษายน 2556 ที!ผา่ นมา ทังนี
. . ตามสัญญาซื .อ
เครื! องหมายการค้ า และสัญญาที!เกี! ยวข้ องนัน. บริ ษัทฯ จะเริ! มดําเนินการซื .อขาย และรับรู้ รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า EugicaTM ตังแต่
. วนั ที! 1 มกราคม 2556 (สามารถดูรายละเอียดเพิ!มเติมในส่วนที! 2 หัวข้ อ 13.3
รายละเอียดการซื .อเครื! องหมายการค้ า EugicaTM ทรัพย์สินทางปั ญญา และเอกสารสิทธิ•ต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที!
ผลิต และจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า EugicaTM)
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ

รูปของผลิตภัณฑ์

EugicaTM
ผลิตภัณฑ์ยา และยาอมสมุนไพร

3.1.1.2 ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ของบริ ษัทฯ (prescription pharmaceutical products)
ณ 30 มิถุนายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ทําการตลาดตํารับยาที!มีสตู รเฉพาะของผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ของบริ ษัทฯ
(prescription pharmaceutical products) จํานวน 75 รายการ และมีการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์
(prescription pharmaceutical products) ในประเทศ ที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจํานวนทังสิ
. .น 244 รายการ นอกจากนี . ใน
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ยื!นคําขออนุญาตซึง! อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิการขึ .นทะเบียนใหม่จํานวน 154 รายการ โดยคํา
ขอดังกล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะ (unique product formulations) จํานวน 35 รายการ
จากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า AcnotinTM และ LimzerTM ของ
บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดตําแหน่งตามยอดขายอยู่ใน 5 อันดับแรกในกลุม่ สินค้ าประเภทเดียวกันของประเทศเวียดนามในปี
2555
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ของบริ ษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ .นสุดวันที! 30
มิถนุ ายน 2556 ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์สําหรับระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และโรคเบาหวาน โดยคิดเป็ นร้ อยละ
66.6 ของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ทังหมดของบริ
.
ษัทฯ
ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของรายได้ ทงหมดสํ
ั.
าหรับผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์โดยแบ่งตามประเภทของการ
บําบัดรักษาสําหรับระยะเวลาที!ระบุ
ประเภทของการ
บําบัดรักษา

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553
รายได้
(ล้ านบาท)

เบาหวาน

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ร้ อยละของ
รายได้ รวม1

รายได้
(ล้ านบาท)

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุดวันที!
30 มิถนุ ายน 2555

ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ
1
รายได้ รวม (ล้ านบาท) รายได้ รวม1

งวดหกเดือนสิ .นสุดวันที!
30 มิถนุ ายน 2556

รายได้
ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1

69.6

19.2

81.0

18.3

119.4

21.3

56.3

22.5

73.2

23.0

135.3

37.4

141.5

32.0

146.4

26.1

68.6

27.4

72.1

22.7

ทางเดินอาหาร

88.4

24.4

98.5

22.3

137.2

24.5

60.9

24.3

66.7

21.0

กระดูก และข้ อ

15.1

4.2

53.5

12.1

54.7

9.8

23.3

9.3

40.0

12.6

โรคหัวใจ

17.3

4.8

19.9

4.5

28.9

5.2

14.1

5.6

19.9

6.3

กระดูก และกล้ ามเนื .อ

18.3

5.1

28.4

6.4

50.4

9.0

20.9

8.3

22.0

6.9

อื!นๆ

18.1

5.0

19.0

4.3

23.2

4.1

6.4

2.6

24.2

7.6

รวม

362.2

100.0

441.8

100.0

560.1

100.0

250.4

100.0

318.1

100.0

ผิวหนัง

ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

แสดงเป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products)

ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ที!มีสงู สุด
10 อันดับแรกของบริ ษัทฯ ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 โดยรายได้ รวมจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 82.9 ของ
รายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) สําหรับงวดหกเดือน
สิ .นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556
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ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสั*งแพทย์

รูปของผลิตภัณฑ์

AcnotinTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ ผิวหนัง
BaroleTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ ทางเดินอาหาร
MeditrolTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ กระดูก และกล้ ามเนื .อ
PanforTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ เบาหวาน
LimzerTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ ทางเดินอาหาร
Medi-αTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ กระดูก และกล้ ามเนื .อ
PerglimTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ เบาหวาน
InsunovaTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ เบาหวาน
CilzecTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ หัวใจ
CodepectTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ อาการไอ
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3.1.1.3 ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ของบริ ษัทฯ
ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ทําการตลาดตํารับยาของผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ที!มีสตู ร
เฉพาะ จํานวน 10 รายการ ครอบคลุมประเภทของยาทางการบําบัดรักษา 3 ประเภท ได้ แก่ ยาบรรเทาอาการปวด ยาที!
เกี!ยวข้ องกับทางเดินอาหาร และยารักษาไข้ หวัด โดยมีการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์จํานวน 23 รายการในประเทศที!บริ ษัทฯ
ประกอบธุรกิจ นอกจากนี . ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ยื!นคําขออนุญาตซึง! อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิการขึ .นทะเบียนใหม่
จํานวน 32 รายการ โดยเป็ นคําขอของผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะจํานวน 4 รายการ
บริ ษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ในร้ านขายยา โรงพยาบาล คลินิก และร้ านค้ าปลีก โดยการ
ขายดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องมีใบสัง! แพทย์
ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของยอดขายทังหมดสํ
.
าหรับผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ สามรายการของบริ ษัทฯ
โดยแบ่งตามประเภทของยาทางการบําบัดรักษาสําหรับช่วงเวลาที!ระบุ
ประเภทของยาทางการ
บําบัดรักษา

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2555

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ
1
1
1
1
(ล้ านบาท) รายได้ รวม (ล้ านบาท) รายได้ รวม (ล้ านบาท) รายได้ รวม (ล้ านบาท) รายได้ รวม (ล้ านบาท) รายได้ รวม1
บรรเทาอาการปวด

31.9

84.9

61.6

82.9

102.6

89.3

44.3

88.3

59.1

87.9

ทางเดินอาหาร

2.1

5.6

5.0

6.8

8.6

7.5

3.7

7.3

6.5

9.7

อาการไอ และไข้ หวัด

3.6

9.5

7.6

10.3

3.7

3.3

2.2

4.4

1.6

2.4

37.6

100.0

74.3

100.0

115.0

100.0

50.2

100.0

67.2

100.0

รวม
ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

แสดงเป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ จากผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)

ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM
ของบริ ษัทฯ ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556
ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์

รูปของบรรจุภณ
ั ฑ์

GofenTM
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ยาต้ านการอักเสบที!ไม่ใช่สเตียรอยด์
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ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์

รูปของบรรจุภณ
ั ฑ์

AvarinTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ ทางเดินอาหาร

MedicoffTM Dx Syrup
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ อาการไอ และไข้ หวัด

GogazTM
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ ทางเดินอาหาร

3.1.1.4 รายได้ ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTMแยกตามประเทศ
รายได้ จากการขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ จากประเทศไทย ประเทศ
เวียดนาม และประเทศเมียนมาร์ คิดเป็ นร้ อยละ 65.6 ของรายได้ ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
ทังหมด
.
สําหรับงวดหกเดือนสิ .นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556
ทังนี
. . รายได้ ของบริ ษัทฯ แยกตามรายประเทศ สําหรับผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical product) ผลิตภัณฑ์ยา
ตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ของบริ ษัทฯ
สามารถสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี .
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ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื* องหมายการค้ า
ทังO หมด (ก่ อนรายการระหว่ างกัน)

ประเทศ
1. ไทย

2. เวียดนาม

3. เมียนมาร์

4. ไนจีเรี ย

5. ยูเครน

6. มาเลเซีย

หมวดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2555 วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1
613.5

29.1

663.9

27.7

815.7

29.0

353.8

27.8

467.6

28. 4

87.3

4.1

111.4

4.6

117.0

4.2

51.5

4.0

59.3

3.6

24.6

1.2

47.9

2.0

73.4

2.6

30.4

2.4

40.0

2.4

725.4

34.4

823.2

34.3

1,006.1

35.8

435.7

34.2

566.9

34.5

ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์

372.9

17.7

345.7

14.4

370.2

13.2

157.4

12.4

230.5

14.0

121.4

5.8

126.6

5.3

159.1

5.7

66.1

5.2

94.2

5.7

1.0

0.0

3.4

0.1

4.6

0.2

1.5

0.1

1.4

0.1

495.2
239.3

23.5
11.3

475.7
336.2

19.8
14.0

534.0
262.2

19.0
9.3

224.9
148.5

17.7
11.7

326.0
153.7

19.8
9.3

13.1

0.6

23.3

1.0

32.3

1.1

17.0

1.3

21.3

1.3

-

-

10.1

0.4

16.1

0.6

8.9

0.7

10.5

0.6

252.4
103.2

12.0
4.9

369.6
116.3

15.4
4.8

310.6
128.5

11.0
4.6

174.4
54.5

13.7
4.3

185.6
65.8

11.3
4.0

46.3

2.2

42.5

1.8

56.2

2.0

23.1

1.8

30.4

1.8

1.2

0.1

0.1

-

-

-

-

-

-

-

รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม

150.7
68.4

7.1
3.2

158.9
79.9

6.6
3.3

184.7
95.6

6.6
3.4

77.6
46.5

6.1
3.7

96.1
52.9

5.8
3.2

24.8

1.2

29.9

1.2

44.7

1.6

21.5

1.7

22.7

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.2
26.5

4.4
1.3

109.8
32.9

4.6
1.4

140.3
41.2

5.0
1.5

68.0
19.8

5.3
1.6

75.7
25.7

4.6
1.6

8.9

0.4

48.6

2.0

50.9

1.8

21.5

1.7

33.6

2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.4

1.7

81.4

3.4

92.1

3.3

41.3

3.2

59.2

3.6
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ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื* องหมายการค้ า
ทังO หมด (ก่ อนรายการระหว่ างกัน)

ประเทศ
7. กัมพูชา

8. เปรู

9. ฟิ ลิปปิ นส์

10. อินโดนีเซีย

หมวดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุง
สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
หน้ าเคาน์เตอร์
รวม

11. ประเทศอื!นๆ รวม
ทุกประเทศ

รายได้ รวม
หักรายการระหว่างกัน2
(intersegment)
รายได้ รวมสุทธิ

ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1
2

3.1.2

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2555 วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1
34.8

1.7

44.9

1.9

56.7

2.0

26.9

2.1

33.9

2.1

5.0

0.2

7.1

0.3

10.9

0.4

4.6

0.4

7.3

0.4

1.3

0.1

2.4

0.1

6.3

0.2

2.4

0.2

5.3

0.3

41.1
43.1

2.0
2.0

54.3
52.5

2.3
2.2

73.9
60.3

2.6
2.1

33.9
31.1

2.7
2.4

46.4
55.4

2.8
3.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.0

-

7.3

0.3

9.5

0.3

4.8

0.4

7.0

0.4

51.2
37.3

2.4
1.8

59.9
38.6

2.5
1.6

69.7
46.2

2.5
1.6

36.0
20.8

2.8
1.6

62.4
29.1

3.8
1.8

15.5

0.7

18.3

0.8

21.6

0.8

10.3

0.8

13.7

0.8

-

-

1.0

-

1.3

-

0.6

-

1.1

0.1

52.8
33.9

2.5
1.6

57.9
43.1

2.4
1.8

69.2
63.0

2.5
2.2

31.6
29.1

2.5
2.3

43.8
33.3

2.7
2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.9
177.7

1.6
9.0

43.1
166.0

1.8
7.2

63.0
270.5

2.2
10.0

29.1
119.9

2.3
9.4

33.3
148.9

2.0
9.1

2,108.9

100.0

2,399.8

100.0

2,814.0

100.0

1,272.4

100.0

1,644.4

100.0

(131.2)

(102.7)

(113.7)

(51.6)

(58.4)

1,977.8

2,297.1

2,700.3

1,220.8

1,586.1

คิดเป็ นร้ อยละของรายได้ รวม
รายการระหว่างกันเกิดจากการที!บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผ่านหน่วยงานจัดจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว ซึ!งเป็ นอัตรา เดียวกับที!หน่วยงานดังกล่าวคิดกับบุคคลภายนอก ทังนี
. . ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในรายได้ จากธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM

ธุรกิจการจัดจําหน่ าย ภายใต้ เครื*องหมายการค้ า MaxxcareTM

บริ ษัทฯ เชื!อว่า บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ชันนํ
. าระหว่าง
ประเทศ และเป็ นหนึง! ในสองผู้จดั จําหน่ายที!มียอดขายของผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภคสูงสุดในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี .
บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ชันนํ
. าในประเทศเวียดนาม
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และประเทศกัมพูชา อีกด้ วย นอกเหนือจากตลาดข้ างต้ น บริ ษัทฯ ยังมีธุรกิจการบริ การการจัดจําหน่ายในประเทศไนจีเรี ย
อีกด้ วย
บริ ษัทฯ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ให้ แก่ผ้ จู ําหน่ายยา ซึง! รวมถึงร้ านขาย
ยา โรงพยาบาล และร้ านค้ าอื!นๆ สําหรับการจัดจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคในประเทศเมียนมาร์ บริ ษัทฯ ได้ จดั จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภคผ่านทางร้ านค้ าปลีก เช่น ร้ านสะดวกซื .อ และร้ านค้ าปลีกทัว! ไป
บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าหลักจํานวน 14 แห่งในประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา คลังสินค้ าเหล่านี .
ตังอยู
. ใ่ นทําเลที!เหมาะสม ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ สามารถทําการตลาด การขาย และการจัดจําหน่ายไปยังร้ านค้ าปลีก ร้ าน
ขายยา โรงพยาบาล และร้ านค้ าได้ อย่างครอบคลุมทัว! ทังประเทศ
.
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการจัดจําหน่ายสินค้ ามากกว่า
1,900 หน่วยในการจัดเก็บสินค้ า (SKUs) และมีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายที!กว้ างขวาง โดยเฉพาะในประเทศเมียนมาร์ และ
ประเทศเวียดนาม ที!บริ ษัทฯ มีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายครอบคลุมร้ านค้ า จํานวน 27,204 แห่ง และ 12,280 แห่ง
ตามลําดับ
บริ ษัทฯ สร้ างความแตกต่างจากผู้จัดจําหน่ายสินค้ ารายอื!นจากการให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า (value-added service)
ให้ แก่ลกู ค้ า เช่น ระบบการติดตาม และการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง และการเข้ าถึงข้ อมูลทางการตลาดที!มีประโยชน์
รวมถึงการแบ่งปั นข้ อมูลตามเวลาปั จจุบนั (real-time) ให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทฯ การให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า (valueadded service) ของบริ ษัทฯ ช่วยเพิ!มประสิทธิภาพให้ กบั การทํางานของลูกค้ า และช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านสินค้ าคงคลัง
และการปฏิบตั ิการอื!นๆ อีกทังยั
. งช่วยในการจัดการธุรกิจของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากขึ .น ตลอดจนช่วยปรับกิจกรรม
ส่งเสริ มด้ านการตลาดของลูกค้ าให้ มคี วามเหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายอีกด้ วย ซึง! ล้ วนเป็ นการเพิ!มความสามารถของ
บริ ษัทฯ ในการรักษาฐานลูกค้ าเอาไว้
บริ ษัทฯ ให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า (value-added service) โดยมีรูปแบบการให้ บริ การเกี!ยวกับการจัดจําหน่ายทังสิ
. .น 3 รู ปแบบ
ได้ แก่ (1) บริ การขนส่งสินค้ าเพียงอย่างเดียว (pure logistic) (2) บริ การขาย และบริ การขนส่งสินค้ า (sale and conventional
distribution services) และ (3) บริ การทําการตลาด การขาย และบริ การขนส่งสินค้ า (marketing, sale and conventional
distribution services) ซึง! บริ ษัทฯ ให้ บริ การแบบครบวงจรครอบคลุมทัว! ประเทศที!มีการจัดจําหน่ายสินค้ า โดยบริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้ทําการตลาด การขาย การขนส่ง และจัดจําหน่ายสินค้ า (โลจิสติกส์) แทนลูกค้ าเองทังหมด
.
ทังนี
. . ธุรกิจการจัดจําหน่ายของ
บริ ษัทฯ จะมีอตั รากําไรขันต้
. นจากการขายผลิตภัณฑ์ ซึง! โดยทัว! ไปจะอยูใ่ นช่วงระหว่างประมาณร้ อยละ 8.0 ถึงร้ อยละ 30.0 ซึ!ง
แตกต่างกันไปตามระดับของบริ การที!บริ ษัทฯ นําเสนอ และประเทศที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ นอกจากนี .ในการเจรจาสัญญาซื .อ
ขายสินค้ าเพื!อการจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ เงื!อนไข และราคาซื .อขายจะแตกต่างกันขึ .นอยู่กบั ประเภท และปริ มาณ
ของสินค้ าที!รับจัดจําหน่าย รวมทังระดั
. บของการให้ บริ การ และประเทศที!บริ ษัทฯ ให้ บริ การการจัดจําหน่ายอีกด้ วย
ในการให้ บริ การดังกล่าว บริ ษัทฯ มีการปรับแนวทางการขาย การตลาด และการนําเสนอต่อผู้บริ โภคอย่างเหมาะสมตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ!งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ยา และสินค้ าอุปโภคบริ โภค ทีมงาน
การตลาดของบริ ษัทฯ ที!รับผิดชอบสินค้ าอุปโภคบริ โภค จะทําการตลาดโดยตรง และจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื!อส่งเสริ ม
การขายสินค้ าอุปโภคบริ โภค กับ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ ารายใหญ่ ผู้แทนจําหน่าย และช่องทางจําหน่าย
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อื!นๆ สําหรับทีมงานการตลาดของบริ ษัทฯ ที!รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ยา จะทําการตลาดโดยตรงไปยังช่องทางการแพทย์
ทังหมด
.
เช่น ร้ านขายยา โรงพยาบาล คลินิก และร้ านค้ าปลีกอื!นๆ ทีมงานของบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการบริ การทางการตลาด
การขาย และบริ การด้ านการจัดจําหน่ายที!ครบวงจร และเหมาะสมสําหรับช่องทางจําหน่ายต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที!จะจัด
จําหน่าย
สําหรับบริ การขนส่งสินค้ า (conventional distribution services) บริ ษัทฯ มีระบบ และขันตอนการดํ
.
าเนินงานที!ต่อเนื!อง
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
. การควบคุมคุณภาพในทุกขันตอนของ
.
การดําเนินงาน ตังแต่
. การจัดซื .อ ไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังช่องทางจําหน่ายต่างๆ บริ ษัทฯ จะซื .อผลิตภัณฑ์จาก
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ และจัดส่งผลิต ภัณฑ์ เหล่านีไ. ปทํ าการตรวจสอบคุณภาพ รวมทัง. ให้ ความช่วยเหลือในพิธีการทาง
ศุลกากร และภาษี ที!เกี!ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ ในคลังสินค้ าที!มีการควบคุมอุณหภูมิจนกว่าจะ
ได้ รับคําสัง! ซื .อจากช่องทางจําหน่าย และจะดําเนินการตามคําสัง! ซื .อดังกล่าว และจัดทําใบราคาสินค้ า จากนันบริ
. ษัทฯ จะ
ดําเนินการขนส่ง และจัดจําหน่ายสินค้ า (โลจิสติกส์) และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ ตรงตามกําหนดเวลา โดย
กระบวนการปฏิบตั ิการจะสิ .นสุดเมื!อบริ ษัทฯ ได้ รับชําระเงินจากร้ านค้ า และส่งเงินให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
นอกจากนี . บริ ษัทฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขันสู
. ง สามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลข้ อมูลสําคัญทางธุรกิจ
(business intelligence) ในทุกประเทศที!บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่าย ข้ อมูลสําคัญทางธุรกิจนี . ช่วยให้ บริ ษัทฯ
สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ เช่น ระดับของสินค้ าคงคลัง และข้ อมูลการขายผลิตภัณฑ์
ซึง! มีความสําคัญต่อบริ ษัทฯ และลูกค้ าของบริ ษัทฯ การที!บริ ษัทฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!ดี ประกอบกับบริ การแบบ
เพิ!มมูลค่า (value added service) ทังในด้
. านการขาย และการตลาด ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
และช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และช่องทางจําหน่ายต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ ดียิ!งขึ .นอีกด้ วย
ทังนี
. .รายละเอียดรู ปแบบการประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ในประเทศต่างๆ
สามารถสรุปได้ ดงั นี .
(1)

การจัดจําหน่ ายผ่ านผู้นําเข้ าท้ องถิ*น: ในการประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายในประเทศที!มีกฎหมายควบคุมการ
นําเข้ าผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื!อสุขภาพ และสินค้ าอุปโภคบริ โภค บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดจําหน่าย
โดยส่งสินค้ าของลูกค้ าของบริ ษัทฯ ไปยังประเทศดังกล่าวผ่านผู้นําเข้ าท้ องถิ!น ซึ!งผู้นําเข้ าท้ องถิ! นจะมีหน้ าที!
จัดทําเอกสารเกี!ยวกับขันตอนการนํ
.
าเข้ าสินค้ า และพิธีการศุลกากรในประเทศที!บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยผู้นํา
เข้ าท้ องถิ!นจะได้ รับค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การ ตามเงื!อนไขที!ตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ า นอกจากนี .บริ ษัทฯ จะใช้
บริ การนําเข้ าจากผู้นําเข้ าท้ องถิ!นหลายราย และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลีย! นผู้นําเข้ าท้ องถิ!นได้
บริ ษั ทฯ มีน โยบายในการพิจารณาคัด เลือ กผู้นําเข้ า ท้ องถิ! น โดยมุ่งเน้ นชื! อ เสียง และความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจกับบริ ษัทฯ ที!ยาวนานในประเทศนันๆ
.
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เมื!อสินค้ าได้ รับการจัดส่งถึงประเทศที!หมาย บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ในประเทศนัน. ๆ จะเป็ นผู้รับสินค้ า และ
ดําเนินการจัดหน่าย ให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ไปยังช่องทางจําหน่ายสินค้ าต่างๆ ประเทศที!บริ ษัทฯ มีลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจรูปแบบนี .ได้ แก่ ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
อย่างไรก็ดี รู ปแบบการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนามอาจเปลี!ยนแปลงได้ หาก
กฎหมายควบคุม การนํ า เข้ า สิน ค้ า ผลิต ภัณ ฑ์ ย า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื! อ สุข ภาพ และสิน ค้ า อุป โภคบริ โ ภค
เปลีย! นแปลงไป หรื อไม่มีการควบคุมการนําเข้ าในประเทศดังกล่าว
(2)

การจัดจําหน่ ายโดยตรงโดยไม่ ผ่านผู้นําเข้ าท้ องถิ*น: ในการประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายในประเทศที!ไม่มี
กฎหมายควบคุมการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื!อสุขภาพ และสินค้ าอุปโภคบริ โภค บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการนําเข้ าสินค้ าโดยตรงในประเทศที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโดย บริ ษัทฯ ย่อยของบริ ษัทฯ ในประเทศนัน.
จะเป็ นผู้ดําเนินการนําเข้ า จัดจําหน่าย และกระจายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ไปยังช่องทางจัดจําหน่าย
ต่างๆ ประเทศที!บริ ษัทฯ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจรูปแบบนี .ได้ แก่ ประเทศกัมพูชา และไนจีเรี ย

ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของการขายของธุรกิจการจัดจําหน่าย MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ตามประเทศสําหรับ
ช่วงเวลาที!ได้ ระบุ
ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 31 มิถนุ ายน 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ 1

รายได้
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ 1

รายได้
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ 1

รายได้
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ 1

รายได้
(ล้ านบาท)

เมียนมาร์

717.9

40.7

1,039.4

49.1

1,521.6

55.0

667.4

…†.‡

925.0

62.6

เวียดนาม

802.4

45.5

878.1

41.5

996.6

36.0

480.9

}‡.|

453.0

30.6

กัมพูชา

157.8

8.9

143.2

6.8

189.2

6.8

81.2

ˆ.‰

87.3

5.9

ไนจีเรี ย

86.4

4.9

56.2

2.7

59.3

2.1

34.7

†.Š

12.8

0.9

1,764.5

100.0

2,117.0

100.0

2,766.7

100.0

1,264.2

100.0

1,478.1

100.0

ประเทศ

รวม
ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

ร้ อยละของ
รายได้ 1

แสดงเป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ จากการจัดจําหน่าย ภายใต้เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM

3.1.2.1 ประเทศเมียนมาร์
ประเทศเมียนมาร์ เป็ นตลาดที!ใหญ่ที!สดุ สําหรับธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ
โดยในงวดหกเดือนสิ .นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556 นัน. บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ในประเทศเมียนมาร์ คิดเป็ นร้ อยละ 62.6 ของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั.
รกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมาย
TM
การค้ า Maxxcare ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบริ ษัทเภสัชกรรมข้ ามชาติ เช่น Pfizer Novartis Servier MSD และ
Marico ตลอดจนบริ ษัทด้ านสินค้ าอุปโภคบริ โภค เช่น Nestle และ GSK (รายละเอียดเกี!ยวกับบริ ษัทเภสัชกรรมข้ ามชาติ
เหล่านี . ได้ ถกู แสดงไว้ ในคํานิยามศัพท์)

ส่วนที! 2 หน้ าที! 62

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จําหน่ายที!มียอดขายสูงสุดหนึ!งในสองอันดับแรกสําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์สินค้ าเพื!อการอุปโภคบริ โภคใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ! มดําเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ มาตังแต่
. ปี 2538 จากการดําเนินธุรกิจมาอย่าง
ยาวนาน ประกอบกับเครื อข่ายการจัดจําหน่ายที!กว้ างขวาง และครอบคลุมเกือบร้ อยละ 85 ของประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้
บริ ษัทฯ อยูใ่ นสถานะที!ดี และสามารถเติบโตอย่างก้ าวกระโดดไปพร้ อมกับการเติบโตด้ านการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค และการ
ดูแลสุขภาพที!ได้ รับแรงผลักดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิ จในประเทศเมียนมาร์ จากการศึกษาของธนาคารเพื!อการ
พัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) ในปี 2555 ในทวีปเอเชีย ประเทศเมียนมาร์ มีเศรษฐกิจที!มีศกั ยภาพในการ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยจะสามารถขยายตัวได้ ระหว่างร้ อยละ 7 ถึงร้ อยละ 8 ต่อปี สามารถเป็ นประเทศที!มีรายได้ ขนาด
กลาง และมีรายได้ ตอ่ หัวเพิ!มขึ .นสามเท่าจากปั จจุบนั ภายในปี 2573 อีกด้ วย ทังนี
. . บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทที!ให้ บริ การขนส่ง และ
จัดจําหน่ายสินค้ า (โลจิสติกส์) รายแรกในประเทศเมียนมาร์ ที!ได้ รับการรับรอง ISO 9001 เมื!อปี 2549
บริ ษัทฯ เชื!อว่าธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ในประเทศเมียนมาร์ จะสร้ างโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ โดยธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ มี
ขนาดใหญ่ ทําให้ บริ ษัทฯ มีขดี ความสามารถทางการแข่งขันสูง อีกทังบริ
. ษัทฯ ยังมีระบบโครงสร้ างพื .นฐานในการจัด
จําหน่ายสินค้ าทีก! ว้ างขวาง และครอบคลุม รวมทัง. มีประวัติการดําเนินธุรกิจทีย! าวนาน และมีความรู้เกี!ยวกับตลาดใน
ประเทศเมียนมาร์ เป็ นอย่างดี นอกจากนี . บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขันสู
. ง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความ
เข้ าใจลึกซึ .งเกี!ยวกับตลาดในประเทศเมียนมาร์ ระบบดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลข้ อมูล
สําคัญทางธุรกิจเพื!อประโยชน์แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ บริษัทฯ เชื!อว่าปั จจัยเหล่านี . จะช่วยส่งเสริ มความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันในธุรกิจที!มีลกั ษณะเฉพาะของบริ ษัทฯ ในตลาดซึง! ข้ อมูลสําคัญทางธุรกิจหาได้ ยาก ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวเลือกที!
สําคัญสําหรับลูกค้ าซึง! เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ
นอกจากนี . จากการที! ประเทศเมียนมาร์ ได้ เปิ ดประเทศเพื!อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทังเศรษฐกิ
.
จที!มีแนวโน้ ม
ดีขึ .นอย่างต่อเนื!อง ทําให้ บริ ษัทฯ คาดว่าความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ ทังด้
. านการเป็ นผู้
จัดจําหน่าย และการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ จะเพิ!มขึ .นอย่างต่อเนื!อง
ในประเทศเมียนมาร์ บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าทังหมดจํ
.
านวน 8 แห่ง ซึง! ตังอยู
. ใ่ นทําเลที!เหมาะสมในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เมาะละ
แหม่ง เนปิ ดอว์ ตองยี และลาชิโอ โดยบริ ษัทฯ จัดจําหน่ายให้ กบั ร้ านค้ าจํานวนรวม 27,204 แห่ง ซึง! ครอบคลุมเกือบร้ อยละ
85 ของประเทศ หน่วยงานจัดจําหน่าย ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างพนักงานเป็ น
จํานวนมากกว่า 1,300 คน ในประเทศเมียนมาร์
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ภาพต่อไปนี .เป็ นคลังสินค้ า และการดําเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (ประเทศเมียนมาร์ )

คลังสินค้ า และการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์

กิจกรรมส่งเสริ มการขายในประเทศเมียนมาร์
3.1.2.2 ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวีย ดนามเป็ นตลาดที!มีข นาดใหญ่ เป็ นลํา ดับที! สองสํา หรั บ ธุรกิ จการจัดจํ า หน่า ยภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ โดยในงวดหกเดือนสิ .นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจัดจําหน่ายภายใต้
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เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ในประเทศเวียดนาม คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 รายได้ ทงหมดจากธุ
ั.
รกิจการจัดจําหน่าย
TM
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Maxxcare บริ ษัทฯ เริ! มประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายในประเทศเวียดนามเมื!อปี 2538 และ
เชื!อว่าในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC) ชัน. นําใน
ประเทศเวียดนาม ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยบริ ษัทเภสัชกรรมระหว่างประเทศ
ซึง! รวมถึง Kalbe Sun Pharmaceutical Dr. Reddy’s และ Zydus Cadila โดยธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ได้ รับการ
รับรอง ISO 9001 ในปี 2551
บริ ษัทฯ เชื!อว่าการที!บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานในฐานะที!เป็ นผู้จัดจําหน่ายในประเทศเวียดนาม และ
ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการนําเสนอบริ การแบบเพิ!มมูลค่า (value-added service) อย่างครบวงจร ให้ แก่ลกู ค้ าของ
บริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เป็ นหนึ!งในบริ ษัทด้ านการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์
(OTC) ที!มีศกั ยภาพในการแข่งขันมากที!สดุ ในประเทศ
บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าจํานวน 5 แห่งในประเทศเวียดนามซึง! ตังอยู
. ใ่ นทําเลที!เหมาะสมใน ฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์ รวมทัง.
มีคลังขนถ่ายสินค้ าในเมืองคันโถ คลังสินค้ าทังหมดของบริ
.
ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
เวียดนาม เครื อข่ายการจัดจําหน่ายในประเทศเวียดนามครอบคลุมร้ านค้ าจํานวน 12,280 แห่ง ใน 48 จังหวัดจาก ทังหมด
.
58 จังหวัด หน่วยงานจัดจําหน่าย ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างพนักงานเป็ นจํานวน
มากกว่า 600 คน ในประเทศเวียดนาม
ต่อไปนี .เป็ นรูปภาพของคลังสินค้ า และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศเวียดนาม

ระบบขนส่งในประเทศเวียดนาม
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คลังสินค้ าในประเทศเวียดนาม
3.1.2.3 ประเทศกัมพูชา
ในงวดหกเดือนสิ .นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556 ประเทศกัมพูชาสร้ างรายได้ จากการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ให้ แก่บริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 5.9 ของรายได้ ทงหมดจากธุ
ั.
รกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
TM
Maxxcare บริ ษัทฯ เริ! มธุรกิจการจัดจําหน่ายในประเทศกัมพูชาในปี 2539 โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดจําหน่ายชัน. นําของ
ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ในประเทศกัมพูชา ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ จัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) สําหรับบริ ษัทด้ านเภสัชกรรมทังใน
. และระหว่าง
ประเทศจํานวน 9 ราย รวมถึง Rohto Pharmaceutical Ranbaxy และ Zydus Cadila
ธุรกิจการจัดจําหน่ายในประเทศกัมพูชาของบริ ษัทฯ นัน. บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกลยุทธ์ตามที!บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั . ้ าหมายไว้ โดยการ
ใช้ ประโยชน์ จากระบบโครงสร้ างพื .นฐานการจัดจํ าหน่ายสินค้ าของบริ ษัทฯ และการให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า (valueadded service) ของบริ ษัทฯ เพื!อสนับสนุนกลุม่ ลูกค้ าที!เป็ นบริ ษัทด้ านเภสัชกรรมชันนํ
. าทัว! โลก ในการพัฒนากลยุทธ์ ทาง
การตลาดให้ ประสบความสําเร็ จ
บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ าหนึ!งแห่งในประเทศกัมพูชาซึ!งตัง. อยู่ในกรุ งพนมเปญ และมีเครื อข่ายการจัดจํ าหน่ายในประเทศ
กัมพูชาครอบคลุมร้ านค้ าจํ านวนกว่า 5,700 แห่ง ทั!ว ประเทศ หน่ว ยงานจัดจํ าหน่า ย ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างพนักงานเป็ นจํานวนมากกว่า 140 คน ในประเทศกัมพูชา
ต่อไปนี .เป็ นรูปภาพของคลังสินค้ า และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศกัมพูชา
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คลังสินค้ าของบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด (ประเทศกัมพูชา)
3.1.3 ธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM)
นอกเหนือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจด้ านการผลิตตาม
สัญญา หรื อการรั บจ้ างผลิตผลิตภัณ ฑ์ กลุ่มบํา รุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสัง! แพทย์
(prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) สําหรับลูกค้ าภายนอกอีก
ด้ วย
ธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีที!มาของรายได้ ที!หลากหลาย และสามารถทําให้ ใช้ กําลังการ
ผลิตส่วนที!เหลืออยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดังนัน. ธุรกิจดังกล่าวจึงทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ!มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการใช้ เครื! องจักรของบริ ษัทฯ รวมทัง. ช่วยลดต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตอีกด้ วย ลูกค้ าส่วนใหญ่ ของธุรกิ จรั บจ้ างผลิต
(OEM) ของบริ ษัทฯ คือ ลูกค้ าที!ดําเนินธุรกิจร่วมกันกับบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน โดย ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์
กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products)
และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) สําหรับลูกค้ าจํานวนทังสิ
. .น 35 รายจาก 9 ประเทศทัว! โลก
ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดรายได้ ทงหมดสํ
ั.
าหรับธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย และใน
ต่างประเทศ
ส่ วนธุรกิจ

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! }| มิถนุ ายน †………

งวดหกเดือนสิ .นสุด
วันที! 30 มิถนุ ายน 2556

รายได้
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
รายได้ รวม1

รายได้
ร้ อยละของ รายได้
ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ รายได้ ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1 (ล้ านบาท) รายได้ รวม1

ประเทศไทย

147.5

35.4

117.4

26.5

153.9

30.9

64.0

27.0

67.5

29.4

ต่างประเทศ

269.0

64.6

325.3

73.5

343.9

69.1

173.2

73.0

161.8

70. 6

416.5

100.0

442.7

100.0

497.7

100.0

237.2

100.0

229.3

100.0

ธุรกิจการรับจ้ างผลิต

รวม
ที!มา: บริ ษัทฯ
หมายเหตุ:

1

แสดงเป็ นร้ อยละของรายได้ จากธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM)
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3.2

การตลาด และภาวะการแข่ งขัน

3.2.1

จุดแข็ง และกลยุทธ์ ด้านการแข่ งขัน

3.2.1.1 จุดแข็งด้ านการแข่งขัน
จุดแข็งทางด้ านการแข่งขันของบริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี .
(1) บริษัทฯ มีเครื*องหมายการค้ าชันO นําในตลาด ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) และ
ผลิตภัณฑ์ ยา ซึ*งมีอัตราการเติบโตสูง
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีเครื! องหมายการค้ าชันนํ
. า และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าที!ได้ ถูกจัดเป็ นอันดับ
หนึง! หรื อ 1 ใน 5 อันดับสูงสุดของตลาดในด้ านของยอดขาย ในหลายกลุม่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ทังในประเทศไทย
.
ประเทศ
เวียดนาม และประเทศเมียนมาร์
บริ ษัทฯ เชื!อว่าการที!เภสัชกร แพทย์ และผู้บริ โภค ได้ ร้ ู จกั และเชื!อถือผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ มา
เป็ นระยะเวลานาน เป็ นปั จจัยสําคัญต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ (product life cycle) รวมทังมี
. ผลต่อความ
ต้ องการ และความสามารถในการทํากําไรให้ แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี . ปั จจัยดังกล่าวยังทําให้ บริ ษัทฯ สามารถ
รักษา หรื อเพิ!มความต้ องการสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย การที!บริ ษัทฯ มี
ผลิตภัณฑ์ ชัน. นําในตลาดหลายรายการ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากจุดแข็งของเครื! องหมาย
การค้ าของบริ ษัทฯ เพื!อให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดที!มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว อันเนื!องมาจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที!ดีขึ .นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบมุ่งเน้ น (targeted) และมีประสิทธิภาพ (efficient) ผลักดันให้ เกิด
ความแข็งแกร่ งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ อย่ างต่ อเนื*อง
บริ ษัทฯ เชื!อว่า ปั จจัยสําคัญที!มีผลต่อความสําเร็ จอย่างต่อเนื!อง และการเติบโตอย่างยัง! ยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM คือ ความสามารถในการพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ ามายังกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ โดยผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในของบริ ษัทฯ และการจัดซื .อเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
(technical dossier) จากบริ ษัทภายนอก เพื!อนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านันมาขออนุ
.
มตั ิจากหน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง ความ
พยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์
ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ใหม่ๆ
เพื!อเสริ มสร้ างกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที!มีอยู่ในปั จจุบนั โดยพัฒนา
ลัก ษณะการใช้ ขนาดรั บ ประทานต่า งๆ รวมถึ ง ตํ า รั บ ยาใหม่ๆ กลไกในการออกฤทธิ• ข องผลิต ภัณ ฑ์ แ บบใหม่ และ
กระบวนการผลิตให้ ดียิ!งขึ .น
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บริ ษัทฯ ใช้ การวิเคราะห์สภาวะตลาด และเน้ นการใช้ ประโยชน์จากความเป็ นผู้นําทางการตลาดของบริ ษัทฯ ในการนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามประเภทของการบําบัดรักษา ไปสูก่ ลุม่ ตลาดเป้าหมาย โดยบริ ษัทฯ เน้ นกลุม่ ตลาดเป้าหมายที!บริ ษัทฯ
มีความได้ เ ปรี ยบทางการแข่งขัน อยู่แ ล้ ว นอกจากนี . บริ ษัท ฯ ยัง มีการขยายสายผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์ ที!มีอยู่ เพื! อ
ตอบสนองความต้ องการที!เปลีย! นแปลงไปของผู้บริ โภค อีกด้ วย
ตังแต่
. วนั ที! 1 มกราคม 2551 บริ ษัทฯ ได้ วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ใหม่จํานวน
15 รายการ ผลิตภัณฑ์ยาใหม่จํานวน 68 รายการ และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ใหม่จํานวน 5 รายการ
โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะ ณ วันที! 30 มิถุนายน 2556 บริ ษัทฯ มีตํารับยาของผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะจํานวน
ทังหมด
.
73 รายการ และมีคําขออนุญาตที!อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาในประเทศต่างๆ ที!บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจจํานวน
287 รายการ นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังมีตํารับยาของผลิตภัณฑ์ที!มีสตู รเฉพาะใหม่ที!อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกจํานวน 66
รายการ
บริ ษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ เทคโนโลยีระบบการนําส่งยา (drug delivery technology system) สําหรับแคปซูลเจ
ลนิ!ม อันได้ แก่ เทคโนโลยี ClearcapTM, ActicoatTM, EmulcapTM และ ActisomeTM ที!บริ ษัทฯ พัฒนาขึ .นมาเอง เพื!อทําให้
ผู้บริ โภคได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ .น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ คือ
ผลิตภัณฑ์ Nat BTM ซึ!งเป็ นการรวมวิตามินบีหลายชนิดไว้ ในเม็ดเดียว (single dosage form) ซึ!งเป็ นความท้ าทายในการ
พัฒนาตํารับยาเป็ นอย่างยิ!ง เนื!องจากการพัฒนาดังกล่าวมีความยากลําบาก ผู้บริ โภคในอดีตต้ องรับประทานวิตามิน
หลายขนาด ส่งผลให้ เกิ ดประสิทธิ ผลตํ!า โดยบริ ษัทฯ ได้ ผสมตํารั บยาของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ แคปซูลนิ!ม ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถรวมวิตามินบีทงหมดไว้
ั.
ในเม็ดเดียว (single dosage form) บริ ษัทฯ ได้ มีการเริ! มจําหน่าย Nat BTM ในปี 2548 และ
ข้ อมูลจาก IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 พบว่าผลิตภัณฑ์นี . เป็ นวิตามินบีรวมที!มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยใน
ปี 2555
อีกตัวอย่างความสําเร็ จของกลยุทธ์ ในการขยายสายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ
คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแคปซูลเจลนิ!ม และการใช้ เทคโนโลยี ActisomeTM เพื!อเพิ!มอัตราการดูดซึมของสาร
ออกฤทธิ•ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ .น นอกจากนี . การนําผลิตภัณฑ์ Nat C Yummy Gummyz ออกจําหน่ายในประเทศเมียน
มาร์ ในปี 2555 เป็ นตัวอย่างของการขยายสายผลิตภัณฑ์เพิ!มเติมจากความสําเร็ จของ Nat CTM โดยการปรับเปลีย! นรูปแบบ
การนําเสนอวิตามินซีให้ อยูใ่ นรูปแบบของขนมซึง! ช่วยขยายตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดกลุม่ ลูกค้ าเด็ก
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บริ ษัทฯ ได้ ใช้ เทคโนโลยี ClearcapTM เพื!อพัฒนากลไกในการ
นําส่งยา (delivery mechanism) โดยปรับเปลีย! นจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแบบแข็ง (hard tablet) เป็ นผลิตภัณฑ์
ยาแคปซูลเจลนิ!ม (soft gel) ที!บรรจุสารออกฤทธิ• (active ingredient) ในรู ปแบบของเหลว เพื!อเพิ!มอัตราการดูดซึมตัวยา
และทําให้ ยาออกฤทธิ•ได้ เร็ วขึ .น ซึง! ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มากขึ .น การปรับปรุ งกลไกการ
นําส่งยาดังกล่าวทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ประสบความสําเร็ จอย่างสูง โดยจากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือน
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มิถุน ายน 2556 ผลิต ภัณ ฑ์ GofenTM ซึ!งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ แ คปซูล เจลนิ! มของบริ ษัท ฯ ที!มี ยอดขายเป็ นอันดับที! 4 ของ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ยาต้ านการอักเสบที!ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non steroidal anti-inflammatory drugs หรื อ NSAID) ในปี 2555
ความรวดเร็ วในการนําผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่ตลาด ตังO แต่ การเลือกผลิตภัณฑ์ ท* ีจะนําเข้ าสู่ตลาด จนถึงการ
วางจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ เชื!อว่าความรวดเร็ วของบริ ษัทฯ ในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาดเป็ นหนึ!งในความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
หลักของบริ ษัทฯ การที!บริ ษัทฯ (1) มีทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในของบริ ษัทฯ รวมทังมี
. ทีมงานในการจัดหาเอกสารทาง
เทคนิคของผลิตภัณฑ์ที!พร้ อมสําหรับใช้ ในการขึ .นทะเบียนยา (ready-made dossiers) (2) มีแผนกขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์
(3) มีโรงงานผลิตภายในของบริ ษัทฯ และ (4) มีความสามารถในการลดเวลาการขึ .นทะเบียนโดยได้ รับประโยชน์จาก
ระเบียบข้ อบังคับของประเทศออสเตรเลีย ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเปลี!ยนความคิด (idea) ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที!วางจําหน่าย
ในตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในประเทศออสเตรเลียทําให้ บริ ษัทฯ สามารถลดเวลาในการนําผลิตภัณฑ์เข้ าสูต่ ลาดของบริ ษัทฯ
ได้ เนื! อ งจากหน่ ว ยงานควบคุม ดูแ ลผลิ ต ภัณ ฑ์ สุข ภาพของออสเตรเลี ย จัด ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม บํ า รุ ง สุข ภาพ
(nutraceutical products) เกือบทังหมดเป็
.
น “ยาเสริ มอาหาร” ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถขึ .นบัญชีผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ
(nutraceutical products) และได้ รับหนังสือรับรองการขึ .นบัญชีผลิตภัณฑ์ (certificate of listed product หรื อ “CLP”)
หรื อ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical products หรื อ “CPP”) ได้ ภายใน 8 ถึง 14 สัปดาห์ ซึ!ง
สันกว่
. ากระบวนการในหลายประเทศ โดยเมื!อบริ ษัทฯ ได้ รับ CLP หรื อ CPP แล้ ว ตํารับยา และเอกสารทางเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ์ (dossier) จะสามารถขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตลาดบางประเทศอย่างรวดเร็ วมากขึ .น ทังนี
. . การตัดสินใจขึ .น
บัญชีผลิตภัณฑ์ใด ว่าจะเป็ น CLP หรื อ CPP นัน. จะขึ .นอยูก่ บั ความเหมาะสม กฎระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ของประเทศ
เป้าหมาย (target market) เป็ นสําคัญ
มุ่งเน้ นผลิตผลิตภัณฑ์ และการทําการตลาดโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ และสร้ างความสัมพันธ์ ท* ีดีกับ
ลูกค้ า
บริ ษัทฯ เชื!อว่ากลยุทธ์ทางการขาย และทีมงานการตลาดของบริ ษัทฯ มีสว่ นสําคัญอย่างมากในการทําให้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM และธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ เติบโต
ร้ ายขายยา ร้ านค้ าปลีก ช่องทางทางการแพทย์ และกิจกรรมการโฆษณา การส่งเสริ มการขาย และกิจกรรมด้ านการศึกษา
ของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยสําคัญที!สร้ างแรงจูงใจต่อผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ
มีทีมงานด้ านการขาย และการตลาดเป็ นของตนเอง ซึง! มีหน้ าที!ในการทําการตลาด และส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยตรงต่อร้ านขายยาปลีก โรงพยาบาล คลินิก สถาบันทางการแพทย์ และร้ านค้ าอื!นๆ
รวมทังดํ
. าเนินการส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เป็ นที!ร้ ูจกั และยอมรับในตลาด
ตัวแทนฝ่ ายขาย และผู้เชี!ยวชาญด้ านผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จะมีหน้ าที!รับผิดชอบในการส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ โดย
การให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภค โดยยึดตามหลักวิทยาศาสตร์ และจะมีการออกไปพบปะกับลูกค้ า และผู้บริ โภค เพื!อ (1) จัด
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สัมมนาทางการศึกษา (2) ให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที!ได้ ปรับปรุ งใหม่ และข้ อมูลการส่งเสริ มการขาย (3) เข้ าร่ วมในการแสดง
สินค้ า (4) จัดการฝึ กอบรมทางการศึกษา และจัดการประชุมเพื!อให้ ข้อมูลสํา หรั บบุคลากรทางการแพทย์ และ (5)
ประสานงานเรื! องการเผยแพร่ สิ!งตีพิมพ์โดยผู้เชี!ยวชาญในอุตสาหกรรม ทังนี
. . บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของทีมงานฝ่ ายขายของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื!อง โดยมีการจัดฝึ กอบรมทีมงานฝ่ ายขาย เพื!อพัฒนาความรู้ เกี!ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ!มความเชี!ยวชาญทางการขาย บริ ษัทฯ เชื!อว่าการนําแนวทางการขายที!ยดึ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ กบั ผู้บริ โภคของบริ ษัทฯ จะช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ โภค และบริ ษัทฯ โดย บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อ
ร้ านขายยา ซึ!งเป็ นกลไกสําคัญในการสร้ างความต้ องการของผู้บริ โภคในตลาดประเทศกําลังพัฒนา รวมทังเป็
. นปั จจัยที!
สําคัญในการสร้ างความรู้เกี!ยวกับข้ อมูลความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ท* ีมีคุณภาพสูงที*ได้ รับการยอมรับ และมีโรงงานผลิตที*ได้ มาตรฐานระดับ
โลก ซึ*งได้ รับการรับรองจากหน่ วยงานต่ างๆ ทั*วโลก
ชื!อเสียงของบริ ษัทฯ ในฐานะการเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ นส่วนสําคัญในการเสริ มสร้ างเครื! องหมายการค้ า
ของบริ ษัทฯ ให้ แข็งแกร่ง
บริ ษัทฯ มีระบบ และกระบวนการบริ หารจัดการด้ านคุณภาพที!เข้ มงวด บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical
products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ของบริ ษัทฯ โดยโรงงานของบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการ
คุณภาพ ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ วิธีการที!ดีในการผลิตยา (GMP) สําหรั บมนุษย์ ของสหภาพยุโรป นอกจากนี .
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย ได้ รับการรับรองจาก (1) หน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย (2) หน่วยงานด้ านสาธารณสุขของประเทศเยอรมัน และ (3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศไทย รวมทังได้
. รับการรับรองด้ านหลักเกณฑ์วิธีการที!ดีในการผลิตยาจากอีก 12 ประเทศ ด้ วย สําหรับโรงงานผลิต
ของบริ ษัทฯ ในประเทศออสเตรเลียได้ รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประเทศออสเตรเลีย
บริษัทฯ เป็ นหนึ*งในผู้นําตลาดในประเทศเมียนมาร์ ซึ*งบริษัทฯ ได้ ดาํ เนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานาน
และมีธุรกิจการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ท* ีแข็งแกร่ ง
บริ ษัทฯ เชื!อว่า การที!บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ มาตังแต่
. ปี 2538 เป็ นหนึง! ในจุดแข็งทางธุรกิจที!สาํ คัญ
ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ชันนํ
. า และเป็ นหนึง! ในสองของผู้
จัดจําหน่ายชันนํ
. าของผลิตภัณฑ์เพื!อการอุปโภคบริ โภคในประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ เน้ นถึงคุณภาพ และขอบเขตการ
ให้ บริ การที!ครอบคลุมของบริษัทฯ เป็ นสิง! ดึงดูดที!สาํ คัญต่อบริ ษัทเภสัชกรรม และบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภครายอื!นๆ
ที!บริ ษัทฯ รับเป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
ด้ วยศักยภาพทางธุรกิจการจัดจําหน่ายในประเทศเมียนมาร์ ของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ในการเพิ!มส่วน
แบ่งทางการตลาด และความสามารถในการทํากําไรในธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ อีกทังยั
. ง
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ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีความได้ เปรียบทางการแข่งขัน เหนือกว่าบริษัทด้ านเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพรายอื!นๆ
ทังนี
. . ธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ถือเป็ นแหล่งข้ อมูล
สําคัญในด้ านการแข่งขัน และการตลาดของบริ ษัทฯ และเป็ นเครื! องมือในการสร้ าง และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ กับบรรดาร้ านค้ าปลีก และร้ านขายยา ทําให้ สถานะทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ
มีความแข็งแกร่งมากยิง! ขึ .น บริ ษัทฯ เชื!อว่าระบบโครงสร้ างพื .นฐานของบริ ษัทฯ ที!มีขนาดใหญ่ ครอบคลุม และประวัติการ
ดําเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานานของบริ ษัทฯ ประกอบกับความรู้เกี!ยวกับตลาดในประเทศเมียนมาร์ จะช่วยส่งเสริ มความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที*มีความมั*นคง และมุ่งเน้ นตลาดที*อยู่ในประเทศกําลังพัฒนาซึ*งมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่ างรวดเร็ว
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจในตลาดที!อยูใ่ นประเทศกําลังพัฒนาทัว! โลก โดยมุ่งเน้ นที!ภมู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นหลัก
โดยในรอบปี บัญชีสิ .นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2555 รายได้ จากภูมิภาคดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 83.3 ของรายได้ ทงหมดของ
ั.
บริ ษัทฯ นอกจากนี . ตลาดผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพของผู้บริ โภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
การขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว สอดคล้ อ งกับ การเติ บ โตของสภาวะทางเศรษฐกิ จ ที! แ ข็ ง แกร่ ง ขึ น. ของภูมิ ภ าค และการ
เปลีย! นแปลงของประชากรในพื .นที! ความสําเร็ จในการสร้ างตําแหน่งทางการตลาดที!แข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ!งในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ศักยภาพของบริ ษัทฯ ในการพัฒนากลุม่ ผลิตภัณฑ์ที!เหมาะสม และการนํากลยุทธ์ด้านการตลาดที!มีประสิทธิภาพ มาใช้ ใน
ตลาดที!กําลังเติบโต
บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์ กรที*แข็งแกร่ ง
บริ ษัทฯ มีความเชื!อว่า “บุคลากรต้ องมาก่อน” (people first) โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลการของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ บริ ษัทฯ
ให้ ความสําคัญต่อการอบรม และพัฒนาทักษะของผู้จดั การ และพนักงานของบริ ษัทฯ และให้ ความช่วยเหลือบุคคลากร
ดังกล่าวค้ นหาจุดแข็งของตนเอง เพื!อให้ มีสว่ นร่ วม และเป็ นส่วนหนึ!งของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการธุรกิจใน
ลักษณะที!ทําให้ ผลประโยชน์ของพนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า และผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี .
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเรื! องสวัสดิการ และการพัฒนาของพนักงานเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษัทฯ ต้ องการให้ พนักงานมีสว่ น
ร่วมในธุรกิจของบริ ษัทฯ และอุทิศตนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที!เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคของบริ ษัทฯ เนื!องจากบริ ษัทฯ เชื!อ
ว่าแนวทางดังกล่าวนี . จะสามารถขับเคลื!อนให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เติบโต และสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื!องไปใน
อนาคต และทําให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที!มีคณ
ุ ภาพให้ อยูก่ บั บริ ษัทฯ ให้ อยูก่ บั บริ ษัทฯ ได้ ตอ่ ไป
3.2.1.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ เป็ นหนึ!งในบริ ษัทด้ านการดูแลสุขภาพชัน. นําในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
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บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดํารงไว้ และการสร้ างความเป็ นผู้นําในกลุม่ ผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical product) ของ
บริ ษัทฯ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี . บริ ษัทฯ จะทําการขยาย และพัฒนาสถานะ
ทางการตลาดสําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยา
จําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ในตลาดดังกล่าว และในระยะยาว บริ ษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
ของบริ ษัทฯ และขยายตลาดไปยังประเทศกําลังพัฒนาในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อื!นๆ รวมทังประเทศใน
.
ทวีปแอฟริ กา ประเทศในตะวันออกกลาง กลุม่ ประเทศเครื อรัฐเอกราช (CIS) และประเทศในทวีปอเมริ กาใต้
บริ ษัทฯ มุ่งมัน! ในการลงทุนเพื!อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของระบบโครงสร้ างพื .นฐานด้ านการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ที!
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างไว้ ในประเทศเมียนมาร์ อย่างต่อเนื!อง เพื!อรักษาตําแหน่งการเป็ นผู้นําทางการตลาดของบริ ษัทฯ รวมทัง.
ส่งเสริ มความแข็งแกร่ งของธุรกิจดังกล่าวต่อไปในอนาคต นอกจากนี . บริ ษัทฯ จะดําเนินการรักษาสถานะของบริ ษัทฯ ใน
การเป็ นหนึง! ในผู้จดั จําหน่ายชันนํ
. าในประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชาด้ วยเช่นกัน
สําหรับธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) บริ ษัทฯ จะยังคงรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products)
และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ สําหรับบริ ษัทลูกค้ าตามสัญญาอย่างต่อเนื!อง ซึ!งบริ ษัทเหล่านี .เป็ นลูกค้ าที!ทําธุรกิ จร่ วมกันกับ
บริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน บริ ษัทฯ เชื!อว่า ธุรกิจการรับจ้ างผลิตนี .จะส่งเสริ มชื!อเสียงของบริ ษัทฯ ในการเป็ นผู้ผลิตที!มี
คุณภาพสูง นอกจากนี .จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ!มอัตรากําลังการผลิตได้ มากขึ .น โดยการใช้ เครื! องจักรที!มีอยู่ของบริ ษัทฯ
ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
องค์ประกอบสําคัญของกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี .
เสริ มสร้ างยอดขาย และส่ วนแบ่ งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื* องหมายการค้ าชันO นําของ
บริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีแผนที!จะเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในตลาดที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ในปั จจุบนั โดยการใช้ ประโยชน์จากจุด
แข็ง และความเป็ นที!ร้ ู จักของเครื! องหมายการค้ า เพื!อเพิ!มความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ เชื!อว่าการทํา
การตลาดเพื!อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคมีความสนใจในสุขภาพมากขึ .น จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการดังกล่าวผ่านการทําการตลาด การโฆษณา และการให้ ข้อมูลทางการศึกษา ซึ!งจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
และส่งเสริ มให้ สว่ นแบ่งทางการตลาด ตลอดจนขนาดของตลาดโดยรวมให้ เติบโตมากยิ!งขึ .น
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการตังงบประมาณด้
.
านค่าใช้ จ่ายสําหรับการโฆษณา เป็ นจํานวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ
โฆษณาที!มงุ่ เน้ นไปที!กลุม่ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์รายใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางที!หลากหลาย รวมถึงการทําการตลาดทางอินเตอร์ เน็ต
และการจัดกิจกรรม ณ จุดขาย (point of sales) เป็ นต้ น
นอกจากนี . บริ ษัทฯ มีแผนที!จะดําเนินการส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่ งมากขึ .น โดยผ่านวิธีการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภครายใหม่ๆ นอกจากนี . บริ ษัทฯ มีความตังใจที
. !จะลงทุนขยายทีมงานด้ านการขาย และการตลาดที!
มีความเชี!ยวชาญเป็ นการเฉพาะ เพื!อให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมในตลาดมาก
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ขึ .น รวมทังดํ
. าเนินการทางการตลาดเพื!อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เป็ นที!ร้ ูจกั ในกลุม่ ผู้บริ โภคมากขึ .น โดยบริ ษัทฯ เชื!อว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริ มให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ!มสูงขึ .นในอนาคต

กิจกรรมส่งเสริ มการขาย
วางจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ ภายใต้ เครื*องหมายการค้ าของบริษัทฯ ในตลาดกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน! ในการรักษาอัตราการเติบโตที!ดี และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัทฯ โดยการใช้ ประโยชน์จากจุด
แข็ง และความเป็ นที!ร้ ูจกั ของเครื! องหมายการค้ า เพื!อวางจําหน่ายทังผลิ
. ตภัณฑ์ใหม่ๆ และการขยายสายผลิตภัณฑ์ที!มีอยู่
แล้ วในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
จะยังคงมุง่ เน้ นไปที!ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription
pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)
สําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อการขยายสายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ที!เป็ นที!ร้ ูจกั กันดีอยูแ่ ล้ ว บริ ษัทฯ จะเน้ นความมีประสิทธิผลในการใช้ งาน และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ที!จะออกวางจําหน่ายใหม่นนั .
บริ ษัทฯ จะ (1) ตรวจสอบตํารับยาซึ!งประสบความสําเร็ จมาแล้ ว โดยผู้คิดค้ น และพัฒนาตํารับยารายแรก (2) ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวอยูใ่ นตลาดด้ านการบําบัดรักษาที!บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ และ (3) สิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวหมดอายุแล้ ว
หรื อกําลังจะหมดอายุในระยะเวลาอันใกล้ โดยบริ ษัทฯ มุง่ มัน! ที!จะเป็ นบริ ษัทยา ที!เติบโตภายในตลาดกลุม่ ตลาดเป้าหมาย
และมีสว่ นแบ่งทางการตลาดทางด้ านการบําบัดรักษาที!เพิ!มขึ .น
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บริ ษัทฯ จะดําเนินการพัฒนา และทําการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
รวมถึงพัฒนา และขยายสายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์ที!สามารถ
บรรเทาอาการของโรคต่างๆ ที!เร็ วขึ .น ใช้ ง่าย และมีตํารับยาที!เหมาะสมกับยาที!ใช้ รักษาด้ วยตนเอง (self-medication)
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ขยายธุรกิจการจัดจําหน่ ายภายใต้ เครื*องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั!นในการขยายธุรกิ จการจัดจํ าหน่ายให้ เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ!ง ในประเทศเมี ยนมาร์ โดย (1)
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ที!มีอยู่ในปั จจุบนั อย่างเต็มความสามารถ (2) การสรรหาลูกค้ าใหม่เพิ!มเติม และ (3) การ
ลงทุน และการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื .นฐานในการจัดจําหน่ายเพิ!มเติม ทังนี
. . แนวทางการดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่าย
ของบริ ษัทฯ คือ การช่วยทําให้ ธุรกิจของลูกค้ าบริ ษัทฯ เติบโตขึ .น
บริ ษัทฯ เชื!อว่าการให้ บริ การแบบเพิ!มมูลค่า (value-added) ของบริ ษัทฯ เช่น การจัดให้ มีระบบการติดตาม และการบริ หาร
จัดการสินค้ าคงคลัง (inventory tracking management system) และการเข้ าถึงข้ อมูลทางการตลาดที!สาํ คัญ รวมถึงการ
บันทึกข้ อมูลตามเวลาจริ ง (real-time) จะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ าของบริ ษัทฯ โดยจะช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถจัดการกับ
ธุ ร กิ จ ของตนได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน. ตลอดจนสามารถปรั บ กิ จ กรรมด้ า นการตลาดให้ เ หมาะสมกับ ลูก ค้ า
กลุม่ เป้าหมายของลูกค้ า อันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดหาลูกค้ ารายใหม่เพิ!มเติม และสามารถรักษาฐานลูกค้ าเดิมได้
เปิ ดตลาดใหม่ ที*บริษัทฯ คาดว่ าจะสามารถแข่ งขันได้ อย่ างประสบความสําเร็จ
นอกเหนือจากการทําให้ สถานะของบริ ษัทฯ ในตลาดที!มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความแข็งแกร่งแล้ ว บริ ษัทฯ ยังตังเป
. ้ าหมายในการ
ขยายธุ รกิ จผลิตภัณฑ์ ภ ายใต้ เ ครื! องหมายการค้ า ของบริ ษัท ฯ ไปยังตลาดใหม่ๆ อี กด้ วย โดยบริ ษัท ฯ มุ่งเน้ น การทํ า
การตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ในตลาดที!กําลังเติบโต (developing market) ทัว! โลก
ความสําเร็ จของบริ ษัทฯ ในการสร้ างธุรกิจที!มีความแข็งแกร่ งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ!งใน
ประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถของบริ ษัทฯ ในการพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ที!เหมาะสม และการนํากลยุทธ์ ทางการตลาดที!มีประสิทธิ ภาพมาใช้ ในตลาดที!กําลังเติบโต บริ ษัทฯ จะใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริ ษัทฯ เพื!อนําผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาดในภูมิศาสตร์
ใหม่ๆ ที!บริ ษัทฯ เชื! อว่าจะสามารถแข่งขันได้ อย่างประสบผลสําเร็ จ บริ ษัทฯ คาดว่าตลาดของประเทศในทวีปแอฟริ กา
ประเทศกลุม่ ตะวันออกกลาง กลุม่ ประเทศเครื อรัฐเอกราช (CIS) และประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ จะเป็ นตลาดใหม่ที!มี
ศักยภาพของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ! มวางรากฐานทางธุรกิจ ที!จําเป็ นโดยเฉพาะในด้ านบุคลากร ความรู้ ความเข้ าใจ
และขันตอนการขึ
.
.นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตลาดที!กําลังเติบโตใหม่เหล่านี .
พัฒนาความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการควบคุม และการลดค่าใช้ จ่าย ซึ!งเป็ นองค์ประกอบที!สําคัญประการหนึ!งในการดําเนินการทางธุรกิจ
และบริ หารทางการเงิ นของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ทําการประเมินค่าใช้ จ่า ยในการจัดจํ า หน่าย และการผลิต เพื!อระบุ
กระบวนการที! ขาดประสิท ธิ ภ าพอย่างต่อ เนื! อง เช่น การปรั บปรุ ง เพิ! มจํ านวนผลผลิตสุทธิ ที!ไ ด้ จ ากกระบวนการผลิต
(manufacturing yield) ของบริ ษัทฯ อย่างสมํ!าเสมอ เพื!อลดการใช้ สว่ นผสมหลัก เช่น เจลาติน และลดการสูญเสียจากการ
ผลิต เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษัทฯ เป็ นแบบอัตโนมัติ นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังมีแผนในการ
เพิ!มอัตราผลกําไรของบริ ษัทฯ โดยการบริ หารจัดการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคอีกด้ วย
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พิจารณาโอกาสในการซือO ธุรกิจในอนาคต เพื*อส่ งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื*องหมายการค้ าของ
บริษัทฯ
นอกจากการเติบโตทางธุรกิ จ โดยบริ ษัทฯเองแล้ ว บริ ษัทฯ จะประเมินโอกาสในการเข้ าซือ. กิจการอื!นเพื!อขยายธุรกิ จ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ซึ!งรวมถึงการซื .อตราสินค้ า เครื! องหมายการค้ า และเทคโนโลยีตํารับยา
ของผลิตภัณฑ์ที!เฉพาะเจาะจง ทังนี
. . เมื!อวันที! 12 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเพื!อเข้ าซื .อสิทธิทงหมดใน
ั.
TM
เครื! องหมายการค้ า Eugica ทรัพย์สินทางปั ญญา และเอกสารสิทธิ•ต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที!ผลิต และจําหน่าย
ั . าในตลาดประเทศเวียดนามจาก บริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า EugicaTM ที!เป็ นผลิตภัณฑ์ชนนํ
จอยท์ สต็อก (DHG Pharmaceutical Joint Stock Company) ซึง! ตังอยู
. ใ่ นประเทศเวียดนาม
ดําเนินธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) อย่ างต่ อเนื*อง
บริ ษัทฯ วางแผนในการรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ อย่าง
ต่อ เนื! อ งสํา หรั บ ลูก ค้ า ที! บ ริ ษั ทฯ มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ย บริ ษั ทฯเชื! อ ว่า ธุ ร กิ จ การรั บ จ้ า งผลิต นี จ. ะส่ง เสริ ม ให้
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ภาพของบริ ษัทฯ มีชื!อเสียงมากขึ .น นอกจากนี .จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ!มอัตรากําลัง
การผลิตได้ มากขึ .น โดยการใช้ เครื! องจักรที!มีอยูข่ องบริ ษัทฯ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการ
เพิ!มกําลังการผลิตสําหรับโรงงานในประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ คาดว่ากําลังการผลิตส่วนหนึ!งที!เพิ!มขึ .นจะใช้ ในการผลิต
สินค้ าจากธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ
3.2.2

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์ การขาย และการตลาด

บริ ษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคือผู้บริ โภคที!มีรายได้ ระดับปานกลาง โดยบริ ษัทฯ จะขายผ่านช่องทางการจําหน่ายของ
บริ ษัทฯ ซึง! รวมถึงร้ านขายยาปลีก โรงพยาบาล และคลินิก บริ ษัทฯ ได้ สร้ างเครื อข่ายการขาย และการตลาดที!ครอบคลุม
ทัว! ทัง. ประเทศที!บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิ จอยู่ ทีมงานด้ านการขาย และการตลาดภายในองค์ กรของบริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาด้ านการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ แก่ทงธุ
ั . รกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมาย
TM
การค้ า Mega We Care ของบริ ษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าภายใต้ ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุทธ์การขาย และการตลาดสําหรับส่วนธุรกิจหลักสามส่วนของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี .
3.2.2.1 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM
สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ลูกค้ าของผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ า
เคาน์เตอร์ (OTC) และ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ภายใต้ เครื! องหมาย
การค้ าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือ ร้ านขายยา โรงพยาบาล คลินิก ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพ และแพทย์ สําหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) บริ ษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาจําหน่าย
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หน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) และ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ข้ างต้ น และมี
ลูกค้ าที!เป็ นกลุม่ ร้ านค้ าปลีก และมีช่องทางการจําหน่ายโดยตรงแก่ผ้ บู ริ โภคในประเทศไทย อีกด้ วย
3.2.2.2 ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื!องหมายการค้ า MaxxcareTM
ลูกค้ าเป้าหมาย (หรื อผู้ว่าจ้ าง) ของธุรกิ จการจัดจํ าหน่าย MaxxcareTM คือบริ ษั ทด้ านเภสัช กรรมในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมถึงบริ ษัทที!เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคที!มีความต้ องการบริ การการจัดจําหน่ายในประเทศต่างๆ ที!
บริ ษัทฯ มีธุรกิจการจัดจําหน่ายแล้ ว เช่นประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา
3.2.2.3 ธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM)
ลูกค้ าของธุรกิจรับจ้ างผลิตของบริ ษัทฯ คือบริ ษัทด้ านเภสัชกรรมทังในประเทศ
.
และต่างประเทศทีบ! ริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจด้ านการรับจ้ างผลิตตามสัญญา ลูกค้ าของธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ เกือบทังหมดเป็
.
นลูกค้ าที!ทาํ
ธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่มีแผนในการเติบโตธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) อย่างมี
นัยสําคัญ และ บริ ษัทฯ มิได้ มกี ารแสวงหาลูกค้ ารายใหม่ๆ ในธุรกิจนี .เพิ!มเติมแต่อย่างใด
3.2.3

ช่ องทางการจัดจําหน่ ายของบริษัทฯ

ช่องทางการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ สามารถจําแนกได้ ดงั นี .
3.2.3.1 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายหลักสองช่องทางดังนี .
(1) จําหน่ายผ่าน ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในประเทศกําลังพัฒนาที!บริ ษัทฯ มีระบบโครงสร้ างพื .นฐานด้ านการจัดจําหน่าย
อยูแ่ ล้ ว ได้ แก่ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศไนจี เ รี ย ประเทศเยเมน และ
ประเทศกาน่า ทัง. นี บ. ริ ษัท ฯ มีน โยบายการลงทุน ในโครงสร้ างพืน. ฐานสําหรั บ ธุร กิ จ การจัดจํ าหน่า ยภายใต้
เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ในประเทศต่างๆ โดยการเช่าสินทรัพย์เป็ นหลัก โดยสินทรัพย์ที!บริ ษัทฯ ทํา
สัญญาเช่าได้ แก่ สํานักงาน คลังสินค้ าเพื!อเก็บสินค้ าคงเหลือ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
บางส่วนเพื!อใช้ ในการประกอบธุรกิจ เช่น ยานพาหนะเพื!อจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้ าต่างๆ ของบริ ษัทฯ
อุปกรณ์สาํ นักงานอื!นๆ อุปกรณ์สาํ หรับคลังสินค้ า และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดรายได้ จากประเทศที!บริ ษัทฯ มีระบบโครงสร้ างพื .นฐานด้ านการจัดจําหน่าย
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ประเทศ

จํานวน
คลังสินค้ า
(แห่ ง)

รายได้ จากส่ วนธุรกิจ งวดหกเดือนสินO สุด
30 มิถุนายน 2556
Mega We CareTM

MaxxcareTM

มากกว่า 1,300

166.0

925.0

มากกว่า 600

303.1

453.0

มากกว่า 140

42.6

87.3

ประเทศเวียดนาม

5

ประเทศกัมพูชา

1

ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เมาะละแห
ม่ง เนปิ ดอว์ ตองยี และลาชิโอ
โฮจิมินห์ ซิตี . ฮานอย ดานัง และ
คันโถj
พนมเปญ

ประเทศไนจีเรี ย

1

ลากอส

มากกว่า 80

84.1

12.8

ประเทศเยเมน

1

ซาน่า

2

22.8

-

ประเทศกาน่า

1

แอคคร่ า

มากกว่า 25

29.0

-

ประเทศเมียนมาร์

8

ที*ตังO คลังสินค้ า

จํานวนพนักงาน
(คน)

คลังขนถ่ายสินค้ า

(2) จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายซึ!งเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ หรื อบริ ษัทท้ องถิ!น สําหรับในประเทศอื!นๆ ที! บริ ษัทฯ ไม่มี
ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM โดยบริ ษัทฯ จะคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายโดยยึด
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการพิจารณาความน่าเชื!อถือทางการเงิน ความแข็งแกร่ งทางการเงิน กลุม่ ลูกค้ า
เครื อข่ายการจัดจําหน่าย และสถานะในตลาด นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังตรวจสอบด้ วยว่าตัวแทนจําหน่ายของ
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตที!จําเป็ น และใบรับรองสําหรับการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงใบอนุญาตในการ
ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกับยา และใบอนุญาตอื!นๆที!จําเป็ นหรื อไม่ นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังสงวนสิทธิ ในการบอกเลิก
สัญญากับตัวแทนจําหน่ายที!ไม่สามารถให้ บริ การด้ านการจัดจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ ตามเป้าหมาย เพื!อให้
บริ ษัทฯ สามารถแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะทางตลาดมีการเปลีย! นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
โดยทัว! ไปแล้ ว ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จะจัดจําหน่ายโดยตัวแทนจําหน่ายภายนอก หรื อโดยหน่วยงานการจัดจําหน่าย
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทําการขาย และการตลาดโดยทีมงานด้ านการขาย และ
การตลาดของบริษัทฯ ในแต่ละตลาดหลักที! บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ ดังนัน. ผู้จดั จําหน่ายภายนอกของบริ ษัทฯ จึงเป็ นเพียง
แค่การให้ บริ การด้ านการขนส่ง และการจัดจําหน่ายสินค้ า (โลจิสติกส์) ให้ แก่บริ ษัทฯ เท่านัน.
ในประเทศไทย ซึ!งเป็ นตลาดที!ใหญ่ที!สดุ สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
ขายผลิตภัณฑ์ผา่ นบริ ษัท ซิลลิคฟาร์ มา จํากัด (“ซิลลิค”) ซึง! เป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาระหว่างประเทศที!มีการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลานาน ซึง! ภายใต้ ข้อตกลงการจัดจําหน่ายในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ กับซิลลิค บริ ษัทฯ จะ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ซิลลิค โดยซิลลิคจะขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ แก่ร้านขายยา โรงพยาบาล คลินิก และ
ร้ านค้ าปลีกโดยยึดตามราคาที!บริ ษัทฯ กําหนด และรายได้ จากการขายจะนําส่งให้ แก่บริ ษัทฯ โดยหักค่าบริ การตามที!ตกลง
กันไว้ ลว่ งหน้ าสําหรับบริ การการจัดจําหน่ายสินค้ าของซิลลิค
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นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ สว่ นหนึง! จากบริษัท แนทเชอรัล เฮลท์ ฟู้ดส์ จํากัด ซึง! เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท
ดังกล่าวดําเนินการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ผ่านการส่งไปรษณีย์ไปให้ ผ้ บู ริ โภคโดยตรง (direct mail)
3.2.3.2 ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื!องหมายการค้ า MaxxcareTM
สําหรับธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM บริ ษัทฯ มีการพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ กับ
ลูกค้ าที!เป็ นบริ ษัทด้ านเภสัชกรรม และบริ ษัทที!เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการติดต่อกับ
บริ ษัทด้ านเภสัชกรรมทังในต่
. างประเทศ และบริ ษัทในท้ องถิ!น รวมทังบริ
. ษัทที!เป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภค บริ ษัทฯ
เชื!อว่า บริ ษัทฯ มีความสามารถในการเสนอบริ การการจัดจําหน่ายแบบมีมลู ค่าเพิ!ม (value added) ในประเทศเมียนมาร์
ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ นอกจากนี . การที!บริ ษัทฯ มีชื!อเสียงในการเป็ นผู้จดั
จําหน่ายชัน. นําในตลาดเหล่านี . ส่งผลให้ บริ ษัทด้ านเภสัชกรรมทังในต่
. างประเทศ และในท้ องถิ! น รวมทัง. บริ ษัทที!เป็ นผู้
จําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคเข้ ามาติดต่อกับบริ ษัทฯ เอง เพื!อว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดหา และให้ บริ การด้ านการจัด
จําหน่าย รวมทังอํ
. านวยความสะดวกให้ แก่บริ ษัทเหล่านันในการนํ
.
าผลิตภัณฑ์เข้ ามาจําหน่ายในตลาดดังกล่าว
3.2.3.3 ธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM)
เนื!องจากลูกค้ าของธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ เกือบทังหมดเป็
.
นลูกค้ าที!ทําธุรกิจร่วมกันกับบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะ
เวลานาน โดยไม่มีแผนในการเติบโตธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทฯ จึงยังมิได้ มีการพิจารณาเพื!อ
แสวงหาลูกค้ ารายใหม่ๆ ในธุรกิจนี .เพิ!มเติมแต่อย่างใด
3.2.4

การแข่ งขัน

3.2.4.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม
โดยทัว! ไป ตลาดผลิตภัณฑ์ยา (pharmaceutical market) หมายถึงตลาดสําหรับยาทัว! ไป หรื อยาที!ได้ รับใบอนุญาตในการ
ใช้ รักษาโรค (ยาตามใบสัง! แพทย์ หรื อ prescription pharmaceutical products) สําหรับตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ
(consumer health market) หมายถึงตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ (รวมถึงผลิตภัณฑ์วิตามิน อาหารเสริ ม แร่
ธาตุ และสมุนไพรที!ไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC ซึง! รวมถึงยาบรรเทาการไอ และ
ไข้ หวัด อาการแพ้ ยาระงับปวด ยารักษาโรคผิวหนัง ยาสําหรับระบบทางเดินอาหาร และยาสําหรับการใช้ เพื!อวัตถุประสงค์
อื!นๆ เช่น ยาเพื!อควบคุมความต้ องการสูบบุหรี! ยาบํารุงตา ยารักษาหู และอื!นๆ) ดังนัน. แบบแสดงรายการข้ อมูล/หนังสือชี .
ชวนฉบับนี .จะใช้ คําว่าตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ (pharmaceutical and consumer health
markets) โดยให้ มีความหมายตามที!กล่าวมาข้ างต้ น
บริ ษัทที!ดําเนินธุรกิจด้ านเภสัชกรรม และบํารุงสุขภาพสําหรับผู้บริ โภค จะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที!
หลากหลายในประเทศที!บริ ษัทเหล่านี .มีการดําเนินธุรกิจ ซึง! ส่วนใหญ่กฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะเกี!ยวข้ อง
กับการจดสิทธิบตั ร การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทําให้ แน่ใจถึงความปลอดภัย และประสิทธิผล รวมทังวิ
. ธีการในการทํา
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ
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นอกจากการแข่งขันระหว่างบริ ษัทที!ดําเนินธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพสําหรับผู้บริ โภคแล้ ว การแข่งขันในตลาด
นี .ยังรวมถึงการแข่งขันจากบริ ษัทยา และบริ ษัทจําหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคอีกด้ วย
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2555 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ได้ มีการวางจําหน่ายใน 29 ประเทศทัว! โลก
ซึง! ประเทศส่วนใหญ่เป็ นประเทศกําลังพัฒนา บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจในกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และมีรายได้ จากกลุ่มประเทศดังกล่าวร้ อยละ 83.3 ของรายได้ จากการขายทังหมด
.
ในปี บัญชีสิ .นสุดวันที! 31
ธันวาคม 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ!งบริ ษัทฯ มีรายได้ จากตลาดหลัก สูงถึงร้ อยละ 74.4 ของรายได้ จากการขายทังหมดของ
.
บริ ษัทฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพสําหรั บผู้บริ โภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีกฎเกณฑ์
รวมถึงระเบียบข้ อบังคับที!มีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง ซึ!งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประเทศที!พฒ
ั นาแล้ ว
เช่น ในประเทศที!พฒ
ั นาแล้ ว ผลิตภัณฑ์ ด้านการบํารุ งสุขภาพบางชนิดจะถูกขึน. ทะเบียนเป็ นอาหาร หรื อผลิตภัณฑ์ยา
จําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) อย่างไรก็ดีในบางประเทศที!บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ (เช่น ประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม) ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอาจถูกขึ .นทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical
products) นอกจากนี .ระเบียบข้ อบังคับดังกล่าว อาจกําหนดข้ อจํากัดในการทําการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านี . รวมถึง
กําหนดข้ อจํากัดเกี!ยวกับช่องทางในการส่งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์อีกด้ วย ดังนัน. การวิเคราะห์สว่ นแบ่งทางการตลาด
ของบริ ษัทฯ ออกเป็ นตลาดสําหรั บผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และ
ผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุ งสุขภาพ (ซึ!งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้ านโภชนาการ และผลิตภัณฑ์ ยาจํ าหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์
(OTC)) จึงทําได้ ยาก เนื!องจากมีการทับซ้ อนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเนื!องมาจากมีการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ด้าน
โภชนาการ และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บางรายการเป็ นผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์
นอกจากนี . กฎระเบียบข้ อบังคับเหล่านี .ทําให้ ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุ งสุขภาพถูกจํากัดไว้ เพียงที!
ร้ านขายยาปลีก และ/หรื อ โรงพยาบาล เนื!องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี .ต้ องจําหน่ายพร้ อมกับใบสัง! แพทย์ ดังนันร้
. านขายยาจึง
เป็ นช่องทางการจําหน่ายที!สาํ คัญสําหรับตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพของบริ ษัทฯ
สําหรับสภาวะตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั . มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ ว ซึ!งสอดคล้ องกับการเติบโตของเศรษฐกิจที!แข็งแกร่ ง และการเปลี!ยนแปลงด้ านประชากร ตลาดผลิตภัณฑ์
บํารุงสุขภาพได้ รับประโยชน์โดยตรงจากแนวโน้ มที!ประชากรทัว! โลก และภายในประเทศ หันมาสนใจการดูแลสุขภาพมาก
ขึ .น และคาดว่าตลาดดังกล่าวจะเติบโตขึ .นอีกอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต ปั จจัยสําคัญที!จะผลักดันให้ ตลาดผลิตภัณฑ์
บํารุงสุขภาพเติบโตมากขึ .น มีดงั นี .
การเพิ*มขึนO ของค่ าใช้ จ่ายเพื*อการดูแลสุขภาพ ที*ได้ รับแรงผลักดันจากรายได้ ท* ีเพิ*มขึนO : ระดับรายได้ ที!
สูงขึ .นทําให้ ประชากรมีการใช้ จ่ายเพื!อการดูแลสุขภาพที!เพิ!มขึ .น ซึง! เป็ นปั จจัยหลักในการสนับสนุนการเติบโตของ
ความต้ องการ และการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพ การใช้ จ่ายเพื!อการดูแลสุขภาพต่อหัวของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ เพิ!มขึ .นโดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี (CAGR) ระหว่างร้ อยละ 7.9 ถึงร้ อย
ละ 31.2 จากปี 2549 ถึงปี 2554 ซึง! เป็ นข้ อมูลขององค์การอนามัยโลก เมื!อเดือนพฤษภาคม 2556
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ค่ าใช้ จ่ายการดูแลสุขภาพของรัฐบาลที*เพิ*มขึนO : ค่าใช้ จ่ายของรัฐบาลในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ต่อหัวได้ เพิ!มขึ .น โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี ระหว่างร้ อยละ 2.5 ถึงร้ อยละ 13.2 จากปี 2549 ถึงปี
2554 (ยกเว้ นประเทศมาเลเซียที!การใช้ จ่ายของรัฐบาลที!เกี!ยวกับการดูแลสุขภาพต่อหัวลดลงร้ อยละ 1.2 ตังแต่
. ปี
2549 ถึงปี 2554) ซึ!งเป็ นข้ อมูลขององค์การอนามัยโลก เมื!อเดือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนี . เนื!องจาก
ประชากรผู้สงู อายุมีจํานวนเพิ!มขึน. รัฐบาลในแต่ละประเทศจึงได้ ริเริ! มโครงการส่งเสริ มสุขภาพ และการริ เริ! ม
นโยบายที!มงุ่ เน้ นไปที!ความเป็ นอยูท่ ี!ดีของประชากร
จํานวนประชากรสูงอายุ และประชากรมีอายุยืนขึนO : ปั จจัยที!สําคัญที!ผลักดันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บํารุ ง
สุขภาพ คือ กลุม่ ประชากรสูงอายุที!เพิ!มขึ .น โดยค่าใช้ จ่ายด้ านการดูแลสุขภาพโดยเฉลีย! ของกลุม่ ประชากรสูงอายุ
จะสูงกว่ากลุม่ ประชากรที!ไม่สงู อายุ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสดั ส่วนประชากรที!มีอายุเกิน 65 ปี
เพิ!มขึ .นในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที!ผา่ นมา เช่น ในประเทศไทยซึง! กําลังจะเข้ าสู่ “สังคมของผู้สงู อายุ” เนื!องจากอัตรา
การเกิ ด ลดลง และประชากรมี อ ายุที! ยื น ขึน. นโยบายด้ า นการสาธารณสุข จึง ยัง คงเป็ นหนึ!ง ในนโยบายที! มี
ความสําคัญอันดับแรกของรัฐบาลในอนาคต
การรั บรู้ ข้อมูลด้ านสุขภาพของผู้บริ โภค: ผู้บริ โภคหันมาให้ ความสนใจเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์เพื!อการบํารุ ง
สุข ภาพเพิ! ม ขึน. อัน เป็ นผลจากการจัด กิ จ กรรมทางการตลาด และโฆษณาที! มีค วามครอบคลุม จากผู้ผ ลิต
ผลิตภัณฑ์เพื!อการบํารุงสุขภาพ และภาครัฐ นอกจากนี . มาตรฐานความเป็ นอยูท่ ี!ดีขึ .น และการเพิ!มขึ .นของรายได้
ครัวเรื อน ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถให้ ความสนใจในเรื! องความเป็ นอยู่ และภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ .น
การรั กษาโรคด้ วยตนเอง (self-medication): ผู้บริ โภคจํานวนมากมักจะซื .อผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุ งสุขภาพ
โดยไม่มีใบสัง! แพทย์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ!ง ในแถบชานเมือง และชนบท โดยกลุม่ ผู้บริ โภคดังกล่าวมักจะ
ขอคําแนะนําจากเภสัชกรที!ร้านขายยา และจะซื .อผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุ งสุขภาพเพื!อรักษาโรคที!มีอาการไม่
รุนแรง เช่น ไอ ไข้ หวัด ปวดท้ อง และปวดศีรษะเป็ นต้ น
3.2.4.2 ประเทศไทย
(1) ภาพรวมของประเทศ
จากข้ อมูลของ IMF เมื!อเดือนเมษายน 2556 ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในรู ปตัวเงินของประเทศ
ไทยอยูใ่ นระดับ 366 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555 โดยมี GDP ต่อหัวเท่ากับ 5,678 ดอลลาร์ สหรัฐ ประเทศ
ไทยประสบความสําเร็ จด้ านการพัฒนาโดยสามารถรักษาการเติบโต และลดอัตราความยากจน ในทศวรรษ
สิ .นสุดปี 2538 เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นหนึง! ในประเทศที!มีการเติบโตที!เร็ วที!สดุ ในโลก คือ เฉลี!ยร้ อยละ 8.0
ถึง 9.0 ต่อปี นอกจากนี . ภายหลังจากการฟื น. ฟูสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตทางการเงินในทวีปเอเชียในปี 2540
ถึง 2541เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ฟืน. ตัวอีกครัง. โดยมีการเติบโตโดยเฉลี!ยประมาณร้ อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี
2545 ถึง 2550
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ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และ เมื!อเดือนเมษายน 2556 IMF ได้ คาดการณ์ว่า GDP ต่อหัวของ
ประเทศไทยจะเติบโตระหว่างร้ อยละ 4.0 ถึงร้ อยละ 5.9 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2559 ทังนี
. . IMF ประมาณการว่า
GDP ต่อหัวของประเทศจะเกิน 8,000 ดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2559 และจํานวนประชากรจะสูงเป็ น 66 ล้ านคน
ในปี เดียวกัน ซึง! นับเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย! ต่อปี ร้ อยละ 0.4 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2559
แผนภูมิตอ่ ไปนี .แสดง (1) GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่า โดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (2) GDP ต่อ
หัว วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่า โดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ (3) จํานวนประชากร
แผนภูมิ 1: GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที*วดั ค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ ) และการเติบโตของ GDP
ที*แท้ จริง (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศไทย

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมื!อเดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF
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แผนภูมิ 2: GDP ต่ อหัวในปี ที*วัดค่ า (หน่ วยเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ) และการเติบโตของ GDP ต่ อหัวที*
แท้ จริงโดยใช้ ราคาคงที* ณ ปี ฐาน (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศไทย

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมือ! เดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF

แผนภูมิ 3: จํานวนประชากรในประเทศไทย (หน่ วยเป็ นล้ านคน) และอัตราการเติบโตเฉลี*ยต่ อปี

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมื!อเดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF

(2) ภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งสุขภาพของประเทศไทย
เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 IMS Health คาดว่าขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ
โดยรวม ซึง! ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) และผลิตภัณฑ์
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ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) จะอยู่ที! 4,019 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555
อุตสาหกรรมนี .ได้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื!องตังแต่
. ในอดีต และคาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตเพิ!มขึ .นเฉลี!ยร้ อยละ
3.2 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2559 นอกจากนี . รายงานของ บริ ษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชั!นแนล จํากัด
(Euromonitor International Limited หรื อ “Euromonitor”) เมื!อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้ จดั กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ 1 เป็ นหมวดหมู่ ดังนี . ผลิตภัณฑ์ยาที!ไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์ (OTC)2 ผลิตภัณฑ์โภชนาการ
ทางกี ฬ า วิ ต ามิ น และอาหารเสริ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วบคุ ม นํ า. หนัก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรและแบบดัง. เดิ ม ซึ! ง
Euromonitor ได้ คาดการณ์ว่าตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ 1 จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี ที!แท้ จริ ง (real CAGR) ที!
ร้ อยละ 6.8 ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 และคาดการณ์วา่ วิตามินและอาหารเสริ ม ซึง! เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทหลัก
ของบริ ษัทฯ ในตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ 1 จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี ที!แท้ จริ ง (real CAGR) ที!ร้อยละ 8.2
ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 (หมายเหตุ: ข้ อมูลเกี!ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพที!แสดงในแบบแสดง
รายการข้ อมูล และหนังสือชี .ชวนฉบับนี .จัดทําโดยบริ ษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด ซึ!งเป็ นองค์กรอิสระ
ที!ให้ บริ การงานวิจยั ตลาดต่างๆ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลมูลดังกล่าวไม่สามารถนํามาใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ )
การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาให้ ความสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ .น เนื!องจากผู้บริ โภคมีกําลัง
การซื .อที!สงู ขึ .น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ เครื! องดื!มบํารุงร่างกายแบบขวด และวิตามิน และอาหารเสริ ม
มียอดขายที!สงู ขึ .น เนื!องจากกลุม่ ผู้บริ โภคที!มีการศึกษาเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี .มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพของตน
แผนภูมิตอ่ ไปนี .แสดงขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพจากปี 2551 ถึงปี 2559
แผนภูมิ 4: ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งสุขภาพของประเทศไทย (ปี
2551-2559) หน่ วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556
1
2

ตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ (consumer health) หมายถึง ตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาที!ไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์ (OTC) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)
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หมายเหตุ: ณ วันที! 1 เมษายน 2556 อัตราการแลกเปลี!ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เท่ากับ 29.31 บาท

ตลาดอุตสาหกรรมยา และตลาดด้ านการบํารุงสุขภาพของประเทศไทยสามารถแบ่งกลุม่ โดยยึดตามช่องทางการ
กระจายยา ได้ เป็ น (1) ช่องทางทางการแพทย์ และ (2) ช่องทางการค้ าปลีก ช่องทางทางการแพทย์ประกอบด้ วย
ยาในโรงพยาบาล ในคลินิก และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคผิวหนัง ในขณะที!ช่องทางการค้ าปลีก
ประกอบด้ วยร้ านขายยาปลีก โดย IMS Health ได้ แบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพของ
ประเทศไทยออกเป็ น (1) ตลาดโรงพยาบาล และ (2) ตลาดร้ านขายยา สําหรับโรงพยาบาลเป็ นช่องทางการ
กระจายยาที!โดดเด่นซึ!งคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 77.0 ของยอดขายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุ ง
สุขภาพในปี 2555 ทังนี
. . ช่องทางที!สําคัญอีกช่องทางหนึ!งสําหรับการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพใน
ประเทศไทย คือ ช่องทางธุรกิจเครื อข่าย (MLM) อย่างไรก็ตาม IMS Health ไม่ได้ กล่าวถึงข้ อมูลทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที!จําหน่ายผ่านทางช่องทางนี .แต่อย่างใด
แผนภูมิต่อไปนี .แสดงการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพของประเทศไทยตาม
ช่องทางการจัดจําหน่าย และการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ ง
สุขภาพโดยแบ่งตามการบําบัดรักษาในปี 2555
แผนภูมิ 5: การแบ่ งส่ วนตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพตามช่ องทางการจัด
จําหน่ ายของประเทศไทย (2555)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556
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แผนภูมิ 6: การแบ่ งส่ วนแบ่ งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพตามการ
บําบัดรักษาของประเทศไทย (2555)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ส่วนย่อยของวิตามิน และแร่ธาตุรวมอยู่ภายใต้ ระบบทางเดินอาหาร และการเผาผลาญ

(3) ภาพรวมของสภาวะการแข่ งขัน และผลิตภัณฑ์
สภาวะการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพในประเทศไทยสามารถแบ่งกลุ่ม
โดยยึดตามช่องทางการจัดจําหน่าย ได้ เป็ น 2 ตลาดย่อย กล่าวคือ (1) ตลาดในโรงพยาบาล และ (2) ตลาดร้ าน
ขายยา ทังนี
. . ในตลาดย่อยทังสอง
.
มีส่วนแบ่งทางการตลาดที!ค่อนข้ างกระจาย โดยบริ ษัทในอุตสาหกรรม 10
บริ ษัทแรก มีสว่ นแบ่งทางการตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 48.1 และร้ อยละ 35.5 ของตลาดย่อยทังสองตามลํ
.
าดับ
ในส่วนของยอดขาย บริ ษัทฯ ถูกจัดอยูใ่ นลําดับที! 6 ของตลาดร้ านขายยาโดยรวมในปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ อยู่
ในสถานะที!ดี เมื!อเทียบกับบริ ษัทชัน. นําระดับโลกอื!น และหากพิจารณาจากบริ ษัทที!มีฐานการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย บริ ษัทฯ จะถูกจัดอยู่ในลําดับที! 2 จากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า
รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ มีจํานวนสูงกว่ารายได้ จากการขายของบริ ษัท แบล็คมอร์ ส จํากัด (“แบล็คมอร์ ส”)
ซึ!งบริ ษัทฯ ถือว่า แบล็คมอร์ ส เป็ นคู่แข่งที!สําคัญในตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพในประเทศไทย และมีความ
ใกล้ เคียงทังในด้
. านกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการค้ า นอกจากนี .จากข้ อมูลของ IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน
2556 แบล็คมอร์ ส มีรายได้ จากการขายเท่ากับ 502.6 ล้ านบาทในปี 2555 ในขณะที!บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการ
ขายเท่ากับ 1,028.6 ล้ านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
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แผนภูมิตอ่ ไปนี .แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของร้ านขายยาในปี 2555
แผนภูมิ 7: ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของร้ านขายยาแยกตามรายบริษัท (ปี 2555) (หน่ วย: ร้ อยละ หรือ %)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

บริ ษั ท ฯ มี ผ ลิตภัณ ฑ์ ชัน. นํ า ในตลาดในส่ว นของวิ ต ามิน ซี วิ ตามิ น บี นํ า. มัน ปลา รวมทัง. มี ผลิต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้
เครื! องหมายการค้ าชันนํ
. าในตลาด ได้ แก่ Nat CTM Nat BTM GofenTM และ Fish Oil บริ ษัทฯ แข่งขันกับบริ ษัทข้ าม
ชาติ รวมถึง แบล็คมอร์ ส เบเยอร์ เอจี (Bayer AG) ไฟเซอร์ อิงค์ (Pfizer Inc.) ไทยนครพัฒนา และ ซาโนฟี อา
เวนตีส (Sanofi Aventis)
ตารางต่อไปนี . แสดงการจัดลําดับในตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ซึ!งบางรายการ
อยูใ่ นสถานะผู้นําของตลาดในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ ท* ีสําคัญ

ส่ วนแบ่ งทางการตลาดในหมวดการ
บําบัดรั กษาที*สอดคล้ องกัน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ
Nat CTM
Nat BTM
Fish Oil

อันดับ 1
อันดับ 1
อันดับ 1

GofenTM

อันดับ 4

หมวดการบําบัดรั กษา

วิตามินซี
วิตามินบีรวม
ป้องกันโรคหลอดเลือดตีบ
ยาต้ านอักเสบ ที!ไม่ใช่แบบไม่มี
สเตียรอยด์

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

3.2.4.3 ประเทศเวียดนาม
(1) ภาพรวมของประเทศ
จากข้ อมูลของ IMF พบว่า ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในรู ปตัวเงินของประเทศเวียดนามคือ 138
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555 โดยมี GDP ต่อหัวเท่ากับ 1,528 ดอลลาร์ สหรัฐ การปฏิรูปทางการเมือง และ
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เศรษฐกิจ (นโยบายโด่ยเหมย (DoiMoi)) ที!ได้ เริ! มขึ .นในปี 2529 ได้ เปลี!ยนประเทศเวียดนามจากการเป็ นหนึ!งใน
ประเทศที!ยากจนที!สดุ ในโลก ซึ!งเคยมีรายได้ ต่อหัวตํ!ากว่า 100 ดอลลาร์ สหรัฐ (lower income country) เป็ น
ประเทศที!รายรับตํ!ากว่าปานกลาง (lower middle income country) ภายในระยะเวลาเพียง 25 ปี สัดส่วนของ
ประชากรที!มีรายได้ ตํ!า ได้ ลดลงจากร้ อยละ 58 ในปี 2536 เป็ นร้ อยละ 14.5 ในปี 2551 และดัชนีด้านสวัสดิการ
เกือบทัง. หมดได้ ปรั บตัวสูงขึ .น ประเทศเวียดนาม มีวิสยั ทัศน์ระยะยาวในการเป็ นประเทศทางอุตสาหกรรมที!
ทันสมัยภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามได้ เผชิญกับความท้ าทายด้ านการพัฒนามากมาย
รวมถึงความไร้ เสถียรภาพของเศรษฐกิจระดับมหภาคในระยะเวลาที!ผา่ นมา
ในอดีตที!ผา่ นมาประเทศเวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที!สงู และ IMF เมื!อเดือนตุลาคม 2555 ได้ คาดการณ์ว่า
GDP ของประเทศเวียดนามจะเติบโตระหว่างร้ อยละ 5.2 – 5.4 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2559 นอกจากนี . IMF ยัง
คาดการณ์วา่ GDP ต่อหัวจะเกิน 2,000 ดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2559 และจํานวนประชากรจะมีจํานวนสูงขึ .นถึง
เกือบ 95 ล้ านคนภายในปี 2559 ซึง! นับเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย! ต่อปี (CAGR) ที!ร้อยละ 1.2 ระหว่างปี 2551 ถึง
ปี 2559
แผนภูมิตอ่ ไปนี .แสดง (1) GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่า โดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (2) GDP ต่อ
หัว วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่า โดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ (3) จํานวนประชากร
แผนภูมิ 8: GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที*วดั ค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) และการเติบโตของ
GDP ที*แท้ จริง (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศเวียดนาม

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เดือนเมษายน 2556 อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของIMF
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แผนภูมิ 9: GDP ต่ อหัวในปี ที*วัดค่ า (หน่ วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) และการเติบโตของ GDP ต่ อหัว
ที*แท้ จริงโดยใช้ ราคาคงที* ณ ปี ฐาน (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศเวียดนาม

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF

แผนภูมิ10: จํานวนประชากรของเวียดนาม (หน่ วยเป็ นล้ านคน) และอัตราการเติบเฉลี*ยต่ อปี

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมษายน 2556 อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF

(2) ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งสุขภาพในประเทศเวียดนาม
IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 คาดการณ์ ว่าขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ ง
สุขภาพ ซึ!งประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ยากลุ่มโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC) และ
ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) จะอยู่ที! 2,152 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐใน
ปี 2555 อุตสาหกรรมนี .ได้ เคยมีการเติบโตอย่างต่อเนื!อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยที!ร้อยละ 25.8 ระหว่างปี
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2551 ถึงปี 2555 นอกจากนี . รายงานของ Euromonitor เมื!อเดือนสิงหาคม 2555 ได้ จดั กลุม่ ผลิตภัณฑ์ในตลาด
คอนซูเมอร์ เฮลธ์ 3 เป็ นหมวดหมู่ ดังนี . ผลิตภัณฑ์ยาที!ไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์ (OTC)4 ผลิตภัณฑ์โภชนาการทาง
กีฬา วิตามินและอาหารเสริ ม ผลิตภัณฑ์ควบคุมนํ .าหนัก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแบบดังเดิ
. ม ซึง! Euromonitor ได้
คาดการณ์ ว่าตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ 3 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี ที!แท้ จริ ง (real CAGR) ที!ร้อยละ 8.9
ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 โดยคาดว่าวิตามินและอาหารเสริ ม ซึ!งเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทหลักของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ 3 จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี ที!แท้ จริ ง (real CAGR) ที!ร้อยละ 10.3 ระหว่างปี 2554
ถึงปี 2559 (หมายเหตุ: ข้ อมูลเกี!ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพที!แสดงในแบบแสดงรายการข้ อมูล และ
หนังสือชีช. วนฉบับนีจ. ัดทําโดยบริ ษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชั!นแนล จํ ากัด ซึ!งเป็ นองค์กรอิสระที!ให้ บริ การ
งานวิจยั ตลาดต่างๆ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลมูลดังกล่าวไม่สามารถนํามาใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ )
การรับรู้ เกี!ยวกับ (1) การดูแลสุขภาพ และความเป็ นอยู่ที!ดี (2) มาตรฐานความเป็ นอยู่ที!ดีขึ .น และ (3) ความ
สนใจในเรื! อ งความงาม และภาพลัก ษณ์ ข องตนเองทํ า ให้ ต ลาดผลิต ภัณ ฑ์ บํ า รุ ง สุข ภาพเติ บ โตมากยิ! ง ขึ น.
โดยเฉพาะอย่างยิ!งผลิตภัณฑ์จําพวกวิตามิน และอาหารเสริ ม และผลิตภัณฑ์เพื!อการควบคุมนํ .าหนัก
แผนภูมิต่อไปนี .แสดงขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพตังแต่
. ปี 2551 ถึงปี 2559
และการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพของประเทศไทยตามช่องทางการจัด
จําหน่ายในปี 2555
แผนภูมิ 11: ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพของประเทศเวียดนาม
(ปี 2551-2559) โดยมีหน่ วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

3
4

ตลาดคอนซูเมอร์ เฮลธ์ (consumer health) หมายถึง ตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาที!ไม่ต้องมีใบสัง! แพทย์ (OTC) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)
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แผนภูมิ 12: การแบ่ งส่ วนตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งสุขภาพตามช่ องทางการจัด
จําหน่ ายของประเทศเวียดนาม (ปี 2555)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

IMS Health คาดการณ์วา่ ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพทังหมดจะเท่
.
ากับ 2,152
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555 โดยบริ ษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดของวิตามินรวม และอาหารเสริ มเกลือแร่
ผลิตภัณฑ์เกี!ยวกับผิวหนัง ยาแก้ โรคเบาหวาน ยาเกี!ยวกับระบบทางเดินอาหาร หัวใจ และหลอดเลือด และนรี เวช
ตารางต่อไปนี .แสดงการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพ
โดยแบ่งตามการบําบัดรักษาในปี 2555
แผนภูมิ 13: การแบ่ งส่ วนแบ่ งทางการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ ง
สุขภาพตามการบําบัดรักษาของประเทศเวียดนาม (ปี 2555)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556 และการวิเคราะห์ของบริ ษัทฯ
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(3) ภาพรวมของสภาวะการแข่ งขัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลัก
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM
สภาวะการแข่งขันของตลาดผลิตภัณฑ์ยาและตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพในประเทศเวียดนามสามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น (1) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ และ (2) ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ทังนี
. . ใน
ตลาดย่อยทังสองมี
.
มีบริ ษัท 10 บริ ษัท ที!ครองส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 26.6 และร้ อยละ
24.2 ของขนาดตลาดย่อยทังสองตามลํ
.
าดับ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดในลําดับที! 11 สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ ย าจํ าหน่ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC) ตารางต่อ ไปนีแ. สดงส่วนแบ่ง ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ย า
จําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ในปี 2555
แผนภูมิ 14: ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC) แยกตามราย
บริษัท (ปี 2555) (หน่ วย: ร้ อยละ หรือ %)

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้ าในตลาด โดยเฉพาะวิตามินอี ยารักษาสิวแบบรับประทาน ผลิตภัณฑ์ที!มี
ส่วนผสมของยาแก้ ไอ ยาเพิ!มการเคลื!อนไหวของกระเพาะอาหาร และลําไส้ และยาที!เกี!ยวกับสมอง และหลอด
เลือดส่วนปลาย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชนนํ
ั . าในตลาดของบริ ษัทฯ ได้ แก่ EnatTM AcnotinTM AcnacareTM FerrovitTM
EugicaTM LimzerTM และ GilobaTM บริ ษั ท ฯ มี ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ กับ ทัง. บริ ษั ท ข้ า มชาติ และบริ ษั ท
ภายในประเทศเวียดนาม เช่น กลุม่ บริ ษัทเร็ คคิทเบ็คไคเซอร์ จํากัด (มหาชน) (ReckitBeckiser Group Plc)
บริ ษัท ไฟเซอร์ อิงค์ (Pfizer Inc.) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) เบเยอร์ เอจี (Bayer AG)
ทราฟาโก เจเอสซี (TraphacoJSC) และบริ ษัท ยูไนเต็ด ลาบอราทอรี ส์ อิงค์ (United Laboratories, Inc.)
ตารางต่อไปนี .แสดงการจัดลําดับในตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ซึ!งบางรายการ
อยูใ่ นสถานะผู้นําของตลาดในประเทศเวียดนาม
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ผลิตภัณฑ์ ท* ีสําคัญ

ส่ วนแบ่ งทางการตลาดใน
หมวดการบําบัดรั กษา
ที*สอดคล้ องกัน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
EnatTM
EugicaTM

อันดับ 1
อันดับ 1

AcnotinTM

อันดับ 2

FerrovitTM

อันดับ 3

LimzerTM

อันดับ 4

GilobaTM

อันดับ 5

หมวดการบําบัดรั กษา

วิตามินอี
ยาบรรเทาอาการไอทีผ! ลิตจากสมุนไพร
ยารักษาสิวแบบ
รับประทาน
ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของธาตุเหล็ก
ยาเพิ!มการเคลื!อนไหวของกระเพาะอาหาร
และลําไส้
ยาบํารุงสมอง
ระบบหัวใจ และหลอดเลือด

ที!มา: IMS Health เมื!อเดือนมิถนุ ายน 2556

ธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื!องหมายการค้ า MaxxcareTM
ตลาดสําหรับธุรกิจการจัดจําหน่ายมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วควบคูไ่ ปกับการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และ
ตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพในประเทศเวียดนาม โดยมี บริ ษัทด้ านการจัดจําหน่ายรายใหญ่ที!สดุ 2 บริ ษัทคือ
บริ ษัท ซิลลิคฟาร์ มา เอเชีย แปซิฟิก จํากัด (ZuelligPharma Asia Pacific Ltd.) และบริ ษัท ดีเคเอสเอช โฮลดิ .ง
จํากัด (DKSH Holding Ltd (“DKSH”)) นอกจากนี .ยังมี บริ ษัท ฮวงดัก ฟาร์ มาซูติคอลแอนด์เมดิคอลซัพพลายส์
จํากัด (Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies Co., Ltd.) ซึ!งกําลังก้ าวเข้ ามาเป็ นบริ ษัทผู้จดั
จําหน่ายท้ องถิ!นที!มีความโดดเด่นอีกด้ วย ทังนี
. . ยังมีบริ ษัทหลายแห่งอยู่ระหว่างการลงทุนเพื!อเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งให้ กบั การจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของตนเอง สําหรับตลาดในประเทศเวียดนามนอกเหนือจากการ
จัดจํ าหน่ายสําหรับธุรกิ จผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ เองแล้ ว บริ ษัทฯ ยังจัดจําหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แก่ บ ริ ษั ท รายใหญ่ อื! น ๆ อี ก ด้ วย เช่ น บริ ษั ท ซั น ฟาร์ มาซู ติ ค อลอิ น ดั ส ทรี ส์ จํ า กั ด (Sun
Pharmaceutical Industries Ltd) พีที คาลเบฟาร์ มา ทีบีเค (“คาลเบ”) บริ ษัท ดอกเตอร์ เรดดี .ส ลาบอราทอรี ส์
จํากัด (Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.) บริ ษัท คาดิลา เฮลท์แคร์ จํากัด (“Zydus Cadilla”) และ บริ ษัท อาจัน
ทา ฟาร์ มา จํากัด (Ajanta Pharma Ltd.) การจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ครอบคลุมทัว! ประเทศ รวมถึงร้ านค้ า
มากกว่า 12,000 แห่ง และบริ ษัทฯ ยังมีคลังสินค้ าที!ตงอยู
ั . ่ในเมืองสําคัญ เข่น โฮจิมินห์ ฮานอย และดานัง ซึ!ง
คลังสินค้ าดังกล่าวได้ รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ ว
3.2.4.4 ประเทศเมียนมาร์
(1) ภาพรวมของประเทศ
จากข้ อมูลของ IMF เมื!อเดือนเมษายน 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในรู ปตัวเงินของประเทศ
เมียนมาร์ อยูท่ ี! 53 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555 โดยมี GDP ต่อหัว เท่ากับ 835 ดอลลาร์ สหรัฐ ประเทศเมียน
มาร์ มีทรั พยากรธรรมชาติที!สมบูรณ์ มีที!ดินที!สามารถทําการเพาะปลูกได้ รวมทัง. มีป่าไม้ แร่ ก๊ าซธรรมชาติ
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ทรัพยากรนํ .าจืด และทรัพยากรทางทะเล และเป็ นแหล่งของอัญมณี และหยกชันนํ
. า ประเทศเมียนมาร์ เริ! มการ
ดําเนินการด้ านการปฏิรูปทางการเมือง และเศรษฐกิจในปี 2554 เพื!อเป็ นการปูทางสําหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศ จากการศึกษาของธนาคารเพื!อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) เมื!อปี 2555 ประเทศ
เมียนมาร์ มีเศรษฐกิจที!มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ วในทวีปเอเชีย โดยจะสามารถ ขยายตัวได้ ระหว่าง
ร้ อยละ 7 ถึงร้ อยละ 8 ต่อปี นอกจากนี . ธนาคารเพื!อการพัฒนาเอเชีย ยังคาดว่า ประเทศเมียนมาร์ จะสามารถ
เป็ นประเทศที!มีรายได้ ขนาดกลาง และมีรายได้ ต่อหัวเพิ!มขึ .นสามเท่าจากปั จจุบนั ภายในปี 2573 หากประเทศ
เมียนมาร์ สามารถก้ าวข้ ามผ่านความท้ าทายในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปทังหมด
.
ตลอดระยะเวลาที!ผา่ นมา ประเทศเมียนมาร์ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที!สงู และ IMF เมื!อเดือนเมษายน 2556 ได้
คาดการณ์วา่ GDP ของประเทศเมียนมาร์ จะเติบโตระหว่างร้ อยละ 6.5 – 6.9 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2559 โดย
IMF ยังคาดการณ์อีกด้ วยว่า GDP ต่อหัวจะเกิน 1,000 ดอลลาร์ สหรัฐภายในปี 2559 และจํานวนประชากรจะ
สูงขึ .นเป็ น 69 ล้ านคนภายในปี 2559 ซึง! นับเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย! ต่อปี (CAGR) ที!ร้อยละ 2.0 ระหว่างปี
2551 ถึงปี 2559
แผนภูมิตอ่ ไปนี .แสดง (1) GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่าโดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (2) GDP ต่อ
หัว วัดตามราคาตลาดในปี ที!วดั ค่า โดยมีหน่วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ (3) จํานวนประชากร
แผนภูมิ 15: GDP วัดตามราคาตลาดในปี ที*วดั ค่ า (โดยมีหน่ วยเป็ นพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) และการ
เติบโตของ GDP ที*แท้ จริง (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศเมียนมาร์

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมือ! เดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF
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แผนภูมิ 16: GDP ต่ อหัวในในปี ที*วดั (หน่ วยเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ) และการเติบโตของ GDP ต่ อหัวที*
แท้ จริงโดยใช้ ราคาคงที* ณ ปี ฐาน (ร้ อยละ หรือ %) ของประเทศเมียนมาร์

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมือ! เดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF

แผนภูมิ 17: จํานวนประชากรของประเทศเมียนมาร์ (หน่ วยเป็ นล้ านคน) และอัตราการเติบโตเฉลี*ย
ต่ อปี

ที!มา: IMF และ World Economic Outlook Database เมือ! เดือนเมษายน †……ˆ อักษร E หมายถึงข้ อมูลจากการประมาณการของ IMF
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(2) ภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บาํ รุ งสุขภาพของประเทศเมียนมาร์
ข้ อสังเกตเกี!ยวกับแหล่งข้ อมูล และข้ อสมมติฐานหลัก
ในระยะแรกเริ! ม นันบริ
. ษัทที!ทําการวิจยั ตลาด ยังไม่มีข้อมูลเกี!ยวกับตลาดอุตสาหกรรมยาในประเทศเมียนมาร์
ด้ วยเหตุนี . บริ ษัทฯ จึงต้ องดําเนินการวิเคราะห์เพื!อประมาณขนาดของตลาด และจําแนกบริ ษัทรายใหญ่ๆ ใน
ตลาดเอง
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการวิเคราะห์โดยยึดตามข้ อมูลการนําเข้ าของประเทศเมียนมาร์ ที!ได้ รับจากบริ ษัท เมียนมาร์
เซอร์ เวย์ รี เซอร์ ช จํากัด (Myanmar Survey Research Co., Ltd.) โดยข้ อมูลดังกล่าวครอบคลุมทังผลิ
. ตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพที!นําเข้ ามายังประเทศเมียนมาร์ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ข้อสมมติฐานบางประการ ร่ วมกับ
ข้ อมูลดังกล่าวเพื!อวิเคราะห์ และทําการประมาณการของบริ ษัทฯ นอกจากนี . ยังมีข้อสังเกตอีกด้ วยว่าการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวนี .ไม่ได้ รวมถึง (1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั.
(ยาสําหรับรักษาสัตว์ อาหารสัตว์ และอื!น ๆ) (2)
ผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิตภายในประเทศ และ (3) การค้ าขายตามแนวชายแดน การรายงานข้ อมูลการนําเข้ ามี
หน่วยเป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐ ดังนัน. จึงไม่มีการนําข้ อสมมติฐานของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศมาใช้
กับข้ อมูลนี .
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เชื!อว่าตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพที!ผลิตภายในประเทศเมียน
มาร์ ยงั ไม่มีขนาดใหญ่พอ เมื!อเทียบกับตลาดนําเข้ าของผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ด้านการบํารุงสุขภาพ ดังนัน.
การวิเคราะห์ ข้อมูลนําเข้ าจึงเป็ นการประมาณการที!เหมาะสมของขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาด
ผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ บริ ษัทคูแ่ ข่ง และแนวโน้ มของตลาดในอนาคต
บริ ษัทฯ ได้ ประมาณการขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพที!มีการนําเข้ าทังหมดไว้
.
ที! 385 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2555 โดยตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญ โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี!ยต่อปี (CAGR) ที!ร้อยละ 26.1 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2555 ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทฯ เชื!อว่าการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพได้ รับแรงผลักดันจากการ
เติบโตอย่างรวดเร็ วของ GDP ต่อหัว การเพิ!มขึ .นของรายได้ เพื!อการใช้ จ่าย (disposable income) การเพิ!มขึ .น
ของชุมชนเมือง และการรับรู้ข้อมูลเกี!ยวกับความสําคัญของสุขภาพ และการใช้ จ่ายเพื!อการดูแลสุขภาพเพิ!มขึ .น
เมื!อบริ ษัทฯ ดําเนินการเปรี ยบเทียบขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพต่อหัวของ
ประเทศเมียนมาร์ กับประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จะพบว่าประเทศเมียนมาร์ มีโอกาสในการเติบโตสูง
รวมทังยั
. งมีอตั ราของการเข้ าถึงผู้บริ โภคที!อยูใ่ นระดับตํ!า (underpenetration) โดยประเทศเมียนมาร์ มีขนาดของ
ตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพต่อหัวอยู่ที! 6.0 ดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที!ประเทศไทย และ
ประเทศเวียดนามอยูท่ ี! 58.9 และ 23.8 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ
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วิตามิน และอาหารเสริ มเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทการบําบัดรักษาที!มีส่วนแบ่งทางการตลาดขนาดใหญ่ที!สดุ ที!
ระดับร้ อยละ 18.0 ในปี 2554 ตามด้ วยยาปฏิชีวนะ ยาบรรเทาอาการปวด และยาเกี!ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และตับ ซึ!งมีสว่ นแบ่งทางการตลาดอยู่ที!ร้อยละ 14.0 ร้ อยละ 11.0 และร้ อยละ 11.0 ตามลําดับ หากวิเคราะห์
เฉพาะในส่วนของวิตามิน และอาหารเสริ มแล้ วจะพบว่า วิตามินรวม และวิตามินรวมแร่ ธาตุ (“MVMM”) มีสว่ น
แบ่งทางการตลาดมากกว่าร้ อยละ 80.0 ตามด้ วยยาบํารุงเลือด และวิตามินซีซงึ! คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 และ 3.4 ในปี
2554 ตามลําดับ
แผนภูมิต่อไปนี .แสดงขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพตังแต่
. ปี 2551 ถึงปี 2555
และการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพตามประเภท และ
ตามการบําบัดรักษาในปี 2554
แผนภูมิ 18: ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพของประเทศเมียนมาร์
(ปี 2551-2555) หน่ วยเป็ นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

ที!มา: การประมาณการตามข้ อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR และสมมติฐานของบริ ษัทฯ
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แผนภูมิ 19: ขนาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ งสุขภาพของประเทศเมียนมาร์
(ดอลลาร์ สหรัฐ) เมื*อเปรียบเทียบกับประเทศไทย และประเทศเวียดนาม (ปี 2555)

ที!มา: การประมาณการตามข้ อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR และสมมติฐานของบริ ษัทฯ

แผนภูมิ 20: การแบ่ งส่ วนแบ่ งทางการตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ ยา และตลาดผลิตภัณฑ์ บํารุ ง
สุขภาพตามการบําบัดรักษาของประเทศเมียนมาร์ (ปี 2555)

ที!มา: การประมาณการตามข้ อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR และสมมติฐานของบริ ษัทฯ
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(3) ภาพรวมของสภาวะการแข่ งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลัก
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM
ตลาดของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และตลาดผลิตภัณฑ์บํารุ งสุขภาพในประเทศเมียนมาร์ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที!
ค่อนข้ างกระจาย โดยมีบริ ษัทรายใหญ่ 10 บริ ษัทฯ ซึง! มีสว่ นแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 32 ของตลาดทังหมดในปี
.
2554 โดยบริ ษัทฯ จัดอยู่ในลําดับที!สามของบริ ษัทที!มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที!สุด โดยมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดคิดเป็ นร้ อยละ 4 และเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติบริ ษัทเดียว ที!มีการบริ หารจัดการด้ านการขาย และการตลาด
ด้ วยตนเองในประเทศเมียนมาร์ สําหรับบริ ษัทข้ ามชาติอื!นๆ ยังต้ องใช้ บริ การด้ านการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ
หรื อผู้จดั จําหน่ายในท้ องถิ!นเพื!อทําการขาย และทําการตลาดผลิตภัณฑ์ยา และการบํารุงสุขภาพของตน
FerrovitTM ซึ!งเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ถูกจัดอยู่ในอันดับที!สิบของผลิตภัณฑ์ที!มี
ยอดขายสูงสุดในประเทศเมียนมาร์ ในปี 2554 และผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ที!โดดเด่น
อื!นๆ ได้ แก่ EnatTM CalcivitaTM Nat CTM และ Vita capTM ซึง! ทังหมดเป็
.
นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าชัน.
นําของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการแข่งขันกับบริ ษัทข้ ามชาติต่างๆ ซึ!งรวมถึง รันบาซี! ลาบอราทอรี ส์ จํากัด (Ranbaxy Laboratories
Limited) บริ ษัท พีที คาลเบ ฟาร์ มา ทีบี เค (Kalbe) บริ ษัท เกลนมาร์ ก ฟาร์ มาซูติค อล จํ ากัด (Glenmark
Pharmaceuticals Limited) บริ ษัท คาดิลา เฮลท์แคร์ จํากัด (Zydus Cadilia) บริ ษัท ซีแฟมพินนาเคิล พีทีวาย
จํากัด (Zifam Pinnacle Pty, Ltd.) เอเอเอ ฟาร์ มา อิงค์ (AAA Pharma Inc.) และบริ ษัทภายในประเทศ ได้ แก่ ซิ
ซาวา เฮลท์แคร์ (Zizawa Healthcare) และบริ ษัทอื!นๆ
ตารางต่อไปนี . แสดงการจัดลําดับในตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ ซึง! บางรายการ
อยูใ่ นสถานะผู้นําของตลาดในประเทศเมียนมาร์
ผลิตภัณฑ์ ท* ีสําคัญ

ส่ วนแบ่ งทางการตลาดใน
หมวดการบําบัดรั กษาที*สอดคล้ องกัน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ
FerrovitTM
EnatTM
CalcivitaTM
NutrivitaTM
Livolin ForteTM

อันดับ 1
อันดับ 1
อันดับ 1
อันดับ 3
อันดับ 2

PrenatalTM
Nat CTM

อันดับ 2
อันดับ 4

หมวดการบําบัดรั กษา

ผลิตภัณฑ์ที!มีสว่ นผสมของธาตุเหล็ก
วิตามินอี
แคลเซียมเสริ ม
MVMM
การกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน และป้องกันการเกิด
อันตรายต่อเซลล์ตบั
ยาดูแลก่อนให้ กําเนิดบุตร
วิตามินซี

ที!มา: การประมาณการตามข้ อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR และสมมติฐานของบริ ษัทฯ
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ตารางต่อไปนี .แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2554 และผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าทีข! ายดีที!สดุ ในปี 2554
แผนภูมิ 21: ส่ วนแบ่ งทางการตลาดแบ่ งตามรายบริษัท (ปี 2554) (หน่ วย: ร้ อยละ หรือ %)

ที!มา: การประมาณการตามข้ อมูลการนําเข้ าทางศุลกากรรายเดือนของประเทศเมียนมาร์ ที!ถกู รวบรวมโดย MSR และสมมติฐานของบริ ษัทฯ

ธุรกิจการจัดจําหน่าย MaxxcareTM
บริ ษัทฯ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริ โภคในประเทศเมียนมาร์ โดยบริ ษัทฯ คาดว่าธุรกิ จการจัดจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ยา และผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริ โภคจะได้ รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดของเศรษฐกิจจากการเปลี!ยนผ่านที!สําคัญทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ของประเทศ ที!กํ า ลัง ดํ า เนิ น อยู่ใ นปั จ จุบัน นอกเหนื อ จากการจัดจํ า หน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ ภายใต้
เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ เองแล้ ว บริ ษัทฯ ยังจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสําหรับบริ ษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่
เช่ น ไฟเซอร์ (Pfizer) เซอร์ เ วี ย (Servier) แกล็ ก โซสมิ ท ไคล์ น (GlaxoSmithKlein Plc.) และโนวาร์ ตี ส เอจี
(Novartis AG) และบริ ษัทด้ านอุปโภคบริ โภค เช่น เนสท์เล่ กรุ๊ ป (Nestle Group) ชิค(Schick) และ วิลคินสันสวอร์ ด (Wilkinson-Sword) อีกด้ วย ทังนี
. . บริ ษัทฯ มีเครื อข่ายการจัดจําหน่าย (1) ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์
ด้ านการบํารุ งสุขภาพ และ(2) ผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภค ที!ครอบคลุมร้ านค้ ากว่า 4,000 แห่ง และ 15,000 แห่ง
ตามลําดับ
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ!งในสองบริ ษัทด้ านการจัดจําหน่ายระหว่างประเทศรายใหญ่ที!สดุ ของประเทศเมียนมาร์ โดยมี
บริ ษัท ดีเคเอสเอช จํากัด เป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายรายใหญ่ที!สดุ ในแง่ของยอดขาย สําหรับบริ ษัทผู้จดั จําหน่ายชัน.
นําของท้ องถิ!นอื!นๆ ได้ แก่ แคปปิ ตอล ไดมอนด์ สตาร์ กรุ๊ ป (Capital Diamond Star Group) เอเอ เมดิคอลโปร
ดักส์ (AA Medical Products) เมียนมาร์ ดิสทริ บิวชัน! กรุ๊ ป (Myanmar Distribution Group หรื อ MDG) เมียน
มาร์ อินโด เบสท์ (Myanmar Indo Best) และบริ ษัทอื!นๆ เนื!องจากบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จําหน่ายที!ดําเนินธุรกิจการ
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จัดจําหน่ายในประเทศเมียนมาร์ มาเป็ นระยะเวลานาน มีธุรกิจขนาดใหญ่ มีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายทัว! ประเทศ
และมีระบบโครงสร้ างพื .นฐานในการการจัดจําหน่ายที!ดี บริ ษัทฯ จึงเชื!อว่าบริ ษัทฯ มีตําแหน่งด้ านการตลาดที!ดี
สําหรับการรองรับศักยภาพการเติบโตในอนาคตของประเทศเมียนมาร์ ได้
3.3

การจัดซือO ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

3.3.1

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที!ใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ (1) ตัวยาหลัก หรื อ active ingredient (2) สารปรุงแต่งยา
หรื อ excipient (3) เจลาติน และ (4) บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษัทฯ จัดหาวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่จากผู้ขายหลายราย เนื!องจากบริ ษัทฯ ไม่ต้องการพึง! พาผู้ขายวัตถุดิบรายใดรายหนึ!งๆ
มากเกิ นไป รวมทัง. บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเก็ บวัตถุดิบของบริ ษัทฯ คลังสินค้ าในปริ มาณที!พอเพียงเพื!อให้ บริ ษัทฯ
สามารถเปลีย! นผู้ขายวัตถุดิบรายใหม่ ได้ โดยไม่ทําให้ กระบวนการผลิตต้ องหยุดชะงัก ทังนี
. . โดยส่วนใหญ่ บริ ษัทฯ จะไม่ทํา
สัญญาจัดซื .อวัตถุดิบ (supplier arrangement) ที!มีอายุสญ
ั ญาเกินกว่าหนึ!งปี อันเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของตลาด
โดยทัว! ไป บริ ษัทฯ จะสัง! ซื .อวัตถุดิบจากผู้จดั หาวัตถุดิบโดยใช้ ใบสัง! ซื .อ (purchase order) ในราคาตลาด อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบชนิดหนึง! ซึง! เป็ นวัตถุดิบภายใต้ เครื! องหมายการค้ า จากผู้ขายรายหนึ!ง ทังนี
. .บริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทําสัญญาจัดซือ. วัตถุดิบจากผู้ขายรายดังกล่าว เพื!อจํ าหน่ายให้ แก่บริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (exclusive supply
agreement)
บริ ษัทฯ มีการคัดเลือก และตรวจสอบผู้ขายวัตถุดิบที!เป็ นส่วนผสมหลัก อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ!ง บริ ษัทฯ ได้
กําหนดให้ ผ้ ขู ายวัตถุดิบต้ องมีหลักฐานที!ระบุว่าผู้ขายดังกล่าวมีใบอนุญาต และได้ รับการอนุญาตที!จําเป็ นในการดําเนิน
ธุรกิจของตนทังหมด
.
ซึง! อาจรวมถึงใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ใบรับรองการจด
ทะเบียนการนําเข้ า ใบรับรอง GMP และ ISO หรื อใบอนุญาตอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ อง
ในอดีตที!ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที!สง่ ผลต่อการผลิตอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางต่อไปนี .แสดงรายละเอียดของผู้ขายวัตถุดิบหลัก ของผลิตภัณฑ์จํานวน 10 รายการทีม! ียอดขายสูงสุดของบริ ษัทฯ
จํานวนผู้ขายวัตถุดบิ ใน
ปั จจุบันของบริษัท

ชื*อผลิตภัณฑ์

ตัวยาหลัก หรื อ active ingredient

AcnotinTM

Isotretinoin

2

AlfacalcidolTM

Alfacalcidol

3

FerrotoneTM/ FerrovitTM

Ferrous Fumarate

2

Folic acid

2

Fish Oil

นํ .ามันปลา

3

GilobaTM

ใบแปะก๊ วยในรู ปไฟโตโซม

1
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จํานวนผู้ขายวัตถุดบิ ใน
ปั จจุบันของบริษัท

ชื*อผลิตภัณฑ์

ตัวยาหลัก หรื อ active ingredient

GofenTM

Ibuprofen

3

LecithinPC

3

Pyridoxine Hydrochloride

2

Calcitriol

3

Ascobic acid

3

Calcium Ascorbate

3

Hesperidine

2

Rutin

4

Sodium Ascorbate

3

สารสกัดจากเปลือกสน French
Maritime

2

เบต้ าแคโรทีนสกัดจากธรรมชาติ

2

OryzaCeramide-P

1

LivolinForte

TM

MeditrolTM
TM

Nat C

PynocareWhiteTM

ที!มา: บริ ษัทฯ

3.2.2

กระบวนการผลิต

โรงงานผลิตของบริษัทฯ ทําการผลิตผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรูปสําหรับกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We
CareTMของบริ ษัทฯ และสําหรับธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM)
3.2.2.1 โรงงานผลิตของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนมาก ซึ!งรวมถึงผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ
(nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยา
จําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) โดยโรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ได้ รับการออกแบบมาเพื!อให้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที!มีความ
หลากหลายทังด้
. านปริ มาณ ขนาด สูตรผสม ขนาดยาที!ใช้ และรู ปร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ที!แตกต่างกัน ในขณะที!ยงั คงรักษา
ระดับของการควบคุมคุณภาพไว้ อย่างเข้ มงวด บริ ษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที!มีขนาดยาที!ใช้ และรู ปแบบที!หลากหลาย เช่น
แบบเม็ด แบบแคปซูล (แคบซูลแข็ง และแคบซูลเจลนิ!ม) แบบผง และแบบซอง
บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตจํานวน 3 โรงงาน โดยมีโรงงาน 2 แห่งตังอยู
. ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และอีกหนึ!งแห่ง
ตังอยู
. ท่ ี! พาเคนแฮม เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
บริ ษัทฯ ใช้ โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เพื!อการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย ตังอยู
. ่ที!นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ!งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 40
กิโลเมตร และมีที!อยูด่ งั นี .
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เลขที! 384 ซอย 6 ถนนพัฒนาการ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
(“โรงงานซอย 6”) ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแคปซูลเจลนิ!ม แคปซูลแข็ง และแบบซอง และ
เลขที! 515/1 ซอย 8 ถนนพัฒนาการ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
(“โรงงานซอย 8”) ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ประเภทแคปซูลแข็ง แบบเม็ด และแบบซอง และในอนาคตจะ
สามารถผลิตแคปซูลเจลนิ!มได้
สําหรับโรงงานของบริ ษัทฯ ที!ตงอยู
ั . ่ที!พาเคนแฮม เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (“โรงงานพาเคนแฮม”) บริ ษัทฯ ใช้
โรงงานดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์แบบแคปซูลแข็ง แบบเม็ด และแบบผง
ณ ปั จจุบนั โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ สามารถรองรับปริ มาณการผลิตที!สงู ขึ .นเพื!อตอบสนองต่อความต้ องการในอีกประมาณ
3 ถึง 5 ปี ข้ างหน้ า โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ!มเติมอย่างมีนยั สําคัญ

โรงงานซอย ˆ

โรงงานซอย ‡
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โรงงานพาเคนแฮม
3.3.2.2 กําลังการผลิต
โรงงานผลิตแคปซูล เจลนิ! มของบริ ษัท ฯ ในประเทศไทยเป็ นหนึ!ง ในโรงงานผลิต ที!มี ขนาดใหญ่ ที! สุด ในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2555 กํ าลังการผลิตมากกว่าร้ อยละ 86.6 ของบริ ษัทฯ ถูกนําไปใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพ
(nutraceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ในขณะที!กําลังการผลิตส่วนที!เหลือ
จะใช้ สาํ หรับธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM)
ตารางต่อไปนี .แสดง (1) กําลังการผลิต และ (2) อัตราการใช้ งานของโรงงาน ในประเทศไทย โดยการคํานวณกําลังการผลิต
จะยึดตามระยะเวลาการทํางานที! 24 ชัว! โมงต่อวัน และ 327 วันต่อปี
ปี บัญชีสิ .นสุด
วันที! 31 ธันวาคม 2553

รูปแบบผลิตภัณฑ์
แบบเม็ด (ล้ านเม็ด)

กําลังการ
ผลิต1

ผลผลิต

ปี บัญชีสิ .นสุด
วันที! 31 ธันวาคม 2554

อัตราการ
ใช้ งาน2 กําลังการ
(ร้ อยละ)
ผลิต1

ผลผลิต

ปี บัญชีสิ .นสุด
วันที! 31 ธันวาคม 2555

อัตราการ
ใช้ งาน2 กําลังการ
(ร้ อยละ)
ผลิต1

ผลผลิต

งวดหกเดือนสิ .นสุดวันที!
30 มิถนุ ายน 25563

อัตราการ
ใช้ งาน2 กําลังการ
(ร้ อยละ)
ผลิต1

ผลผลิต

อัตราการ
ใช้ งาน2
(ร้ อยละ)

67.9

37.5

55.2

67.9

50.7

74.7

76.4

68.0

89.0

42.5

35.2

83.0

1,670.1

1,306.6

78.2

1,670.1

1,520.2

91.0

1,878.9

1,616.8

86.1

1,043.8

963.2

92.3

แคปซูลแข็ง (ล้ านแคปซูล)

93.4

58.6

62.8

93.4

29.1

31.2

105.0

46.1

43.9

58.4

20.8

35.6

แบบซอง (ล้ านซอง)

14.8

4.9

33.1

14.8

5.2

35.1

16.7

6.7

40.2

9.3

4.7

50.4

แคปซูลเจลนิ!ม (ล้ านแคปซูล)

หมายเหตุ:

1
2
3

กําลังการผลิตพิจารณาจากเวลาที!ต้องใช้ ในการปรับเครื! องจักร และทําความสะอาดอุปกรณ์ระหว่างการเปลี!ยนสายการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ที!แตกต่างกัน รวมถึงการบํารุงรักษา
อัตราการใช้ งานคิดจากผลผลิตตามจริ งเป็ นอัตราร้ อยละของกําลังการผลิตในปั จจุบนั
กําลังการผลิตตามที!ได้ ออกแบบไว้ ตอ่ ปี สําหรับเจลนิ!มจะเพิ!มขึ .นเป็ น 3,800 ล้ านแคปซูล เมื!อสายการผลิตใหม่ จํานวนแปดสายการผลิตที!โรงงานซอย 8 แล้ วเสร็จ ซึ!งคาดว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนมกราคม 2557
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการขยายกําลังการผลิตสําหรับโรงงานซอย 8 การขยายกําลังการผลิตดังกล่าวจะทําให้ บริ ษัทฯ
มีกําลังการผลิตแคปซูลนิ!มเพิ!มจาก 2.1 พันล้ านแคปซูลต่อปี เป็ น 3.8 พันล้ านแคปซูลต่อปี โดยจะเริ! มเปิ ดดําเนินการใน
เดือนมกราคม 2557
ตารางต่อไปนี .แสดง (1) (กําลังการผลิต และ (2) อัตราการใช้ งานของโรงงาน ในประเทศออสเตรเลีย โดยกําลังการผลิตได้
ถูกคํานวณโดยยึดตามระยะเวลาการทํางาน 1 กะต่อวัน โดยมี 250 วันต่อปี
ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2553
รูปแบบผลิตภัณฑ์
แบบเม็ด (ล้ านเม็ด)
แคปซูลแข็ง (ล้ านแคปซูล)
แบบผง (เมตริ กตัน)
หมายเหตุ:

1

2

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2554

งวดหกเดือนสิ .นสุดวันที!
3 มิถนุ ายน 2556

ปี บัญชีสิ .นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2555

อัตราการ
อัตราการ
อัตราการ
อัตราการ
ใช้ งาน กําลังการ ผลผลิต
ใช้ งาน กําลังการ ผลผลิต
ใช้ งาน กําลังการ ผลผลิต ใช้ งาน
(ร้ อยละ)
ผลิต1
ตามจริ ง2 (ร้ อยละ)
ผลิต1
ตามจริ ง2 (ร้ อยละ)
ผลิต1 ตามจริ ง2 (ร้ อยละ)

กําลังการ
ผลิต1

ผลผลิต
ตามจริ ง2

139.5

70.9

50.8

139.5

62.3

44.6

139.5

67.4

48.3

69.8

18.5

26.5

11.7

9.3

79.0

11.7

7.7

65.7

11.7

8.0

68.4

5.9

1.9

32.3

585.0

289.0

49.4

585.0

310.9

53.1

585.0

343.9

58.8

292.5

181.4

62.0

กําลังการผลิตพิจารณาจากเวลาที!ต้องใช้ ในการปรับเครื! องจักร และทําความสะอาดอุปกรณ์ระหว่างการเปลีย! นสายการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ที!แตกต่างกัน รวมถึงการบํารุงรักษา ในกรณีของโรงงานที!ประเทศ
ออสเตรเลีย กําลังการผลิตในปั จจุบนั ตังอยู
. ่บนสมมติฐานที!ร้อยละ 90 ของแผนกําลังการผลิตต่อปี
อัตราการใช้ งานคิดจากผลผลิตตามจริ งเป็ นอัตราร้ อยละของกําลังการผลิตในปั จจุบนั

ทังนี
. .บริ ษัทฯ ได้ สร้ างโรงงานผลิตแห่งใหม่ ที!พาเคนแฮม (Pakenham) เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ!งโรงงานผลิต
แห่งใหม่ดงั กล่าว ได้ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วในเดือนเมษายน 2556 ส่วนการขยายสายการผลิตโรงงานในประเทศ
ไทยนัน. บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในเดือนมกราคม 2557
3.3.2.3 กระบวนการผลิต
บริ ษัทฯ ผลิต ผลิตภัณฑ์ยาในขนาด และรู ปแบบที!หลากหลาย เช่น แบบเม็ด แบบแคปซูล (ทังแบบเจลนิ
.
!ม และแบบแข็ง)
โดยกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ!งสามารถจําแนกออกได้ เป็ นสองประเภทหลัก
ได้ แก่ กระบวนการผลิตสําหรับแคปซูลเจลนิ!ม และกระบวนการผลิตสําหรับยาเม็ด รายละเอียดของแต่ละกระบวนการ
สามารถสรุปได้ ดงั นี .
แคปซูลนิ!ม
กระบวนการผลิตแคปซูลเจลนิ!มเป็ นไปตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี .
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กระบวนการผลิตแคปซูลเจลนิ*ม
กระบวนการผลิตแคปซูลเจลนิ!มสามารถสรุปได้ ดงั นี .
ขันO ตอนที* 1
การจัดเตรียมวัตถุดิบ
ร่อนและคัดเลือก
ชัง! นํ .าหนัก กรองและถ่ายโอน

ขันO ตอนที* 2.1
การเตรียมเจลาตินสําหรั บทําแคปซูลเจลนิ*ม
ทําให้ ละลาย ขจัดฟองอากาศ
ผสมสี และควบคุมความหนืด

ขันO ตอนที* 2.2
การผสม และการเตรียมส่ วนผสมสําหรั บตัวยา
(fill material)
ผสมบด และขจัดฟองอากาศ นําอากาศออก

ขันO ตอนที* 3
การบรรจุแคปซูล
บรรจุแคปซูล และปั! นเพื!อเตรี ยมอบแห้ ง

ขันO ตอนที* 4
การอบแห้ ง
การอบแห้ งโดยการใช้ ถาดและการปั! นโดยใช้
เครื! องอบ

ขันO ตอนที* 5
การตรวจสอบ และทําความสะอาด
ตรวจสอบ ขจัดนํ .ามันส่วนเกิน และพิมพ์

ขันO ตอนที* 6
การบรรจุหีบห่ อ
บรรจุแบบแผง หรื อ
บรรจุใส่ขวด

กระบวนการผลิตในแต่ละขันตอนสามารถสรุ
.
ปได้ ดงั ต่อไปนี .
ขันO ตอนที* 1: การจัดเตรียมวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการหาแหล่งวัตถุดิบทังหมดจากผู
.
้ ขายที!บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบด้ านคุณภาพ และผ่านการอนุมตั ิ
แล้ วเมื!อได้ รับวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบว่าวัตถุดิบมีความเสียหาย และอยู่ในสภาพที!สมบูรณ์หรื อไม่
โดยจะดําเนินการตรวจสอบกับใบสัง! ซือ. และจะมีการทบทวนเอกสารเกี! ยวกับการนําเข้ าทัง. หมด พร้ อมกับ
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ใบรับรองการวิเคราะห์ จากนัน. จะออกใบรับวัตถุดิบ และส่งวัตถุดิบต่อไปยังแผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนก
ตรวจสอบคุณภาพจะทําการสุม่ ตรวจตัวอย่าง และวิเคราะห์วตั ถุดิบ เมื!อวัตถุดิบได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว จึง
จะถูกนําไปใช้ ในการผลิตต่อไป

ห้ องรับวัตถุดิบ

การรับวัตถุดิบ
ขันO ตอนที* 2.1: การเตรียมเจลาตินสําหรับทําแคปซูลเจลนิ*ม
เจลาตินดิบเม็ดเล็กๆ จะถูกนําไปผสมกับกลีเซอรี น และนํ .า โดยอาจมีการเพิ!มสารแต่งสีได้ ในขันตอนนี
.
. กลีเซอรี น
จะทําหน้ าที!เหมือนพลาสติไซเซอร์ (plasticizer) เพื!อเสริ มสภาพความยืดหยุ่นในสารประกอบเจลาติน ทังนี
. .
บริ ษัทฯ สามารถเลือกใช้ พลาสติไซเซอร์ ชนิดอื!นในการผสม โดยสามารถใช้ พลาสติไซเซอร์ ชนิดนันเพี
. ยงอย่าง
เดียว หรื อใช้ ร่วมกับ กลีเซอรี น เช่น ซอลบิทอล (sorbitol) ก็ ได้ โดยสัดส่วนของวัตถุดิบที!ใช้ ผสมแต่ละชนิด
จะต้ องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เนื!องจากต้ องปรับเปลีย! นวัสดุให้ เข้ ากับตํารับยา และ/หรื อข้ อกําหนดทาง
สิ!งแวดล้ อม เช่น อาจต้ องปรับสูตรของเจลาตินตามสภาพความเป็ นกรด ปริ มาณนํ .าของสิ!งที!บรรจุ หรื อสําหรับ
สภาพอากาศที!มีความชื .นสูง
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หลังจากผสมวัตถุดิบเข้ าด้ วยกันแล้ ว ฝ่ ายผลิตจะเทส่วนผสมลงไปในเครื! องผสม (reactor) ที!เรี ยกว่า ตัวละลาย
เจลาติน (gelatin melter) เครื!องผสมจะห่อหุ้มด้ วยเครื! องกําเนิดความร้ อน และจะทําความร้ อนให้ กบั ส่วนผสม
ในขณะที!ใบกวนของเครื! องผสมจะหมุนกวนไปรอบๆ ภายใต้ สภาวะสูญญากาศ ส่วนผสมของเจลาติน ซึง! มีนํ .าอยู่
ด้ วยประมาณร้ อยละ 40 จะถูกผสมภายใต้ ความร้ อน จนละลายเป็ นสารละลายข้ นเหนียว ซึง! ใช้ เวลาประมาณ 1
ชัว! โมง โดยสารละลายนี . จะถูกถ่ายไปยังถังที!มกี ารควบคุมอุณหภูมิ และส่งต่อไปยังห้ องปลอดเชื .อที!มีเครื! องบรรจุ
แคปซูล เนื!องจากสารละลายเจลาติน จะต้ องควบคุมอุณหภูมิ ไม่ให้ เย็น เพราะจะแข็งตัวได้ และจะต้ องใช้ ใน
ระยะเวลาที!กําหนด จึงจะต้ องมีการวางแผนการผลิตเพื!อให้ ขบวนการต่างๆ ดําเนินการได้ ตอ่ เนื!องและสอดคล้ อง
กัน

เครื! องผสมเจลาตินสําหรับทําแคปซูลเจลนิ!ม
ขันO ตอนที* 2.2: การผสม และการเตรียมส่ วนผสมสําหรับตัวยา (fill material)
บริ ษัทฯ จะชั!งนํ .าหนักส่วนผสมหลัก และส่วนผสมอื!นๆ เช่น ตัวยา วิตามิน หรื อผลิตภัณฑ์อื!นๆ และผสมเข้ า
ด้ ว ยกั น ตามตํ า รั บ ยาที! กํ า หนด ที ล ะขัน. ตอนตามกระบวนการผลิ ต ทัง. นี . ส่ ว นผสมที! เ ป็ นเนื อ. เดี ย วกั น นี .
(homogeneous fill material) เป็ นปั จจัยที!สาํ คัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สําหรับอุปกรณ์ใช้ ในขบวนการผสม
นัน. มีหลากหลาย เช่น ถังผสม (processing tank) เครื! องผสมแรงเฉือนสูง (high-shear mixer) เครื! องโฮโมจีไน
เซอร์ (homogenizer) และเครื! องบดที!หลากหลาย สําหรับขันตอนการผสมนี
.
. โดยตัวยา (fill material) ที!สามารถ
บรรจุลงในแคปซูลนิ!ม มีหลายรู ปแบบ ทังรู. ปแบบส่วนผสมในนํ .ามัน (oil mixture) ยาข้ น (paste) สารละลาย
(solubilised mixture) หรื อ อิมลั ชัน! (emulsion)
สารที!ให้ กลิ!นรส และสารให้ ความหวานทังจากธรรมชาติ
.
และสารสังเคราะห์ จะถูกใช้ เพื!อเพิ!มรสชาติ ซึ!งสาร
เหล่านี .สามารถนํามาผสมในส่วนผสมของเจลาตินได้
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เครื! องผสมตัวยา
ขันO ตอนที* 3: การบรรจุลงแคปซูล
การบรรจุลงแคปซูล คือกระบวนการผลิตที!ทําให้ เปลือกเจลาติน (gelatin shell) และส่วนผสม รวมเป็ นแคปซูลเจ
ลนิ!ม กระบวนการนี .จะดําเนินการในสภาพแวดล้ อมแบบปิ ดที!เรี ยกว่า ห้ องปลอดเชื .อ (clean Room (class D)) ซึง! มี
การควบคุมอุณหภูมิ และความชื .น โดยจะมีการนําเปลือกเจลาติน และส่วนผสมมารวมกันในเครื! องบรรจุลงแคปซูล
ในระหว่างกระบวนการบรรจุลงแคปซูล ส่วนผสมของเจลาตินอุ่นจะถูกป้อนไปยังลูกกลิ .งขนาดใหญ่ที!ควบคุม
อุณหภูมิพื .นผิวให้ เย็นซึ!งอยู่สองข้ างทางของเครื! องบรรจุด้วยอุปกรณ์ที!เรี ยกว่า spreader box ซึ!งตังอยู
. ่ด้านบน
ของลูกกลิ .ง ส่วนผสมของเจลาตินเหลวอุ่นจะไหลผ่านลูกกลิ .งเปลี!ยนเป็ นแผ่นเจลาตินนิ!ม และส่งไปยังแม่พิมพ์
(die roll) ซึง! เป็ นตัวกําหนดรูปร่าง และขนาดของเจลนิ!ม
ในระหว่างกระบวนการข้ างต้ น ปั— มที!มีความเที!ยงตรงสูง (positive displacement pump) จะฉีดส่วนผสมตัวยาไปยัง
หัวฉีดที!ควบคุมอุณหภูมิ (heated wedge) ซึ!งตังวางอยู
.
่ระหว่างแม่พิมพ์สองลูกที!หมุนเข้ าหากัน (rotary die) ตัวยา
จะถูกฉีดลงไปยังส่วนที!เป็ นหลุมบนแม่พิมพ์ (die cavities) ระหว่างแผ่นเจลาตินนิ!ม ก่อนที!ลกู กลิ .งแม่พิมพ์ (die roll)
จะผนึกแผ่นเจลาตินสองด้ านเข้ าเชื!อมติดกัน พร้ อมทังตั
. ดแคปซูลให้ หลุดล่วงลงไปยังถาดรองรับต่อไป

เครื! องบรรจุลงแคปซูล
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ขันตอนการบรรจุ
.
ลงแคปซูล
ขันO ตอนที* 4: การอบแห้ ง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการอบแห้ งคือการลดปริ มาณของนํ .าเพื!อทําให้ แคปซูลแข็ง ทนทาน และพร้ อมสําหรับ
การบรรจุหีบห่อ กระบวนการทําให้ แห้ งจํ าเป็ นต้ องอยู่ในสภาพแวดล้ อมที!มีความชืน. สัมพัทธ์ ในอากาศ และ
อุณหภูมิตํ!า กระบวนการนี .แบ่งออกเป็ นสองขันตอน
.
ดังนี .
ขันตอนที
.
! 1: เครื! องอบ (tumble dryer) จะปั! นเจลนิ!มไปมาเป็ นเวลา 40 นาที เพื!อลดปริ มาณนํ .า ที!อยูใ่ น
แคปซูลนิ!มออกไปประมาณร้ อยละ 35
ขันตอนที
.
! 2: แคปซูลเจลนิ!มจะถูกแผ่ไปบนถาดที!วางเรี ยงซ้ อนกัน และย้ ายไปยังห้ องอบ หรื ออุโมงค์ที!มี
อากาศไหลผ่าน และถูกพักอยู่ที!นนั! ประมาณ 24 ถึง 48 ชั!วโมง หรื อจนกว่าเจลนิ!มจะแข็งตัวเพียงพอ
กระบวนการนี .เรี ยกว่า การอบแห้ ง (manual drying) โดยอุณหภูมิในห้ องอบจะตํ!ากว่า 30 องศาเซลเซียส
และมีความชื .นสัมพัทธ์ (relative humidity) ประมาณร้ อยละ 20

เครื! องอบ(tumble dryer)
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ขันตอนการอบแห้
.
ง (manual drying)
ขันO ตอนที* 5: การตรวจสอบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการทําความสะอาด
หลังจากการอบแห้ ง แคปซูลทัง. หมดจะถูกตรวจสอบทางสายตาบนโต๊ ะตรวจสอบ แคปซูลที!มีรูปร่ างผิดปกติ
เสียหาย และ/หรื อไม่ถกู บรรจุจนเต็ม จะถูกนําออกไป และถูกกําจัด อัตราการสูญเสียที!ยอมรับได้ คือ ไม่เกินร้ อย
ละสองถึงร้ อยละสาม ของผลิตภัณฑ์ ทังนี
. . ในขันตอนสุ
.
ดท้ ายก่อนการบรรจุหีบห่อ คือ การทําความสะอาด และ
ขัด แคปซู ล นิ! ม เพื! อ นํ า นํ า. มัน ที! อ าจมี อ ยู่ที! ภ ายนอกของแคปซู ล ออกไป และในกรณี ที! จํ า เป็ น อาจมี ก ารส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปพิมพ์ชื!อเครื! องหมายการค้ าบนแคปซูลโดยใช้ หมึกที!สามารถรับประทานได้

ขันตอนการตรวจสอบ
.
ขันO ตอนที* 6: การบรรจุหีบห่ อ
การบรรจุหีบห่อของแคปซูลเจลนิ!มจะเหมือนกับแคปซูลแข็ง และแบบเม็ด จะไม่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ที!
ผลิตเสร็ จแล้ ว จะจัดเก็บไว้ ในห้ องจัดเก็บที!มีการควบคุมอุณหภูมิ (20 ถึง 25 องศาเซลเซียส) ก่อนที!จะถูกนําไป
บรรจุแบบแผงแผงหรื อบรรจุลงขวดต่อไป
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กระบวนการบรรจุหีบห่อ
กระบวนการผลิตสําหรับยาแบบแข็ง (เช่ น เม็ดแข็ง (tablets) แคปซูลแข็ง (hard capsule) และยาผง (powder))
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแบบแข็ง สามารถสรุปได้ ดงั นี .
ขันO ตอนที* 1
การจัดเตรียมวัตถุดิบ
ร่อนและคัดเลือก
ชัง! นํ .าหนัก กรองและถ่ายโอน

ขันO ตอนที* 2
กระบวนการทําให้ เป็ นเม็ดแบบเปี ยก
ผสมวัตถุดิบทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล แบบ
เปี ยก, ทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล แบบแห้ ง
และทําการหล่อลื!น

ขันO ตอนที* 2
กระบวนการทําให้ เป็ นเม็ดแบบแห้ ง
ผสมวัตถุดิบ
บีบอัดทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแบบแห้ ง
และทําการหล่อลื!น

ขันO ตอนที* 2
กระบวนการบีบอัดโดยตรง
ผสมวัตถุดิบ
และทําการหล่อลื!น

ขันO ตอนที* 3
ในระหว่างการทําให้ เป็ นเม็ด / เป็ นผง

การทําให้ เป็ นเม็ด
ตอกเม็ดและเคลือบฟิ ล์ม

การทําให้ เป็ นแคปซูลแข็ง
บรรจุ

การบรรจุแบบซอง
บรรจุ

ขันO ตอนที* 4
การบรรจุหีบห่ อ
บรรจุแบบแผง บรรจุขวด หรื อบรรจุ
ลงกล่อง

ส่วนที! 2 หน้ าที! 112

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ขันตอนของกระบวนการผลิ
.
ตหน่วยขนาดยาแบบแข็งสามารถอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี .
ขันO ตอนที* 1: การจัดเตรียมวัตถุดิบ
(1)

การรับวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทังหมดจากผู
.
้ ขายที!ได้ รับการอนุมตั ิจากฝ่ าย
ประกันคุณภาพ เมื!อได้ รับวัตถุดิบแล้ ว บริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบว่าสินค้ ามีความเสียหาย และอยู่ใน
สภาพที! สมบูร ณ์ หรื อไม่ โดยจะดํ าเนิ นการตรวจสอบกับ ใบสัง! ซื อ. และจะมีก ารตรวจสอบเอกสาร
เกี!ยวกับการนําเข้ าทังหมด
.
พร้ อมกับใบรับรองการวิเคราะห์ จากนันจะออกใบรั
.
บสินค้ า และส่งสินค้ า
ต่อไปยังแผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกตรวจสอบคุณภาพจะทําการสุม่ ตรวจตัวอย่าง และวิเคราะห์
วัตถุดิบ เมื!อวัตถุดิบได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว จึงจะถูกนําไปใช้ ในการผลิตต่อไป

(2)

การร่อนวัตถุดิบ ในขันตอนต่
.
อๆ ไป วัตถุดิบที!ใช้ ในการผลิตทังหมดจะถู
.
กผลิตตามกระบวนการที!ระบุไว้
ในบันทึกการผลิตแบบ batch (batch production record) และจะถูกร่อนโดยใช้ เครื! อง virbro sifter

ขันO ตอนที* 2: กระบวนการผสมสามารถทําได้ เป็ นแบบแกรนูลเปี ยก (wet granulation process), การทํา
แกรนูลแห้ ง (dry granulation process), หรือการผสมเพื*อตอกเม็ดโดยตรง (direct compression process)
(1)

การผสมวัตถุดิบ:
การผสมวัตถุดิบสามารถทําได้ 3 วิธี ดังนี .
สําหรับการผสมวัตถุดิบโดยวิธีการทําเม็ดแกรนูล (granule) แบบเปี ยก ตัวยาหลัก และตัวยาเสริ มจะ
ถูกผสมกันในเครื! องผสม high shear mixer granulator ตามเวลาที!กําหนดไว้ ในตํารับยาที!เกี!ยวข้ อง
สําหรับการผสมวัตถุดิบโดยวิธีการทําเม็ดแกรนูล (granule) แบบแห้ ง วัตถุดิบที!ถกู ร่ อนทังหมดจะ
.
ถูกนําไปผสมในเครื! องผสมแล้ วผ่านเครื! องบีบอัด (compactor) แล้ วผสมให้ เข้ ากันในเครื! องผสม
(double cone blender หรื อ swing mixer แล้ วแต่ผลิตภัณฑ์) ตามเวลาที!กําหนดไว้ ในตํารับยาที!
เกี!ยวข้ อง
สําหรับการผสมวัตถุดิบเพื!อตอกเม็ดโดยตรง หรื อ การบรรจุลงแคปซูลแบบแข็ง วัตถุดิบที!ถกู ร่ อน
ทังหมดจะถู
.
กผสมในเครื! องผสม (double cone blender หรื อ swing mixer แล้ วแต่ผลิตภัณฑ์)
โดยส่วนผสมดังกล่าวจะอยูใ่ นรูปผง จากนันจึ
. งนําเข้ าสูก่ ระบวนการตอกเม็ดโดยตรงหรื อบรรจุลง
แคปซูลแบบแข็ง ต่อไป

(2)

การเตรี ยมสารยึดเกาะ: สารละลายยึดเกาะ (binder solution) อาจมีสว่ นประกอบเป็ นนํ .า หรื อไม่เป็ น
นํ .าก็ได้ ทังนี
. . ขึ .นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์ สารละลายยึดเกาะจะถูกเตรี ยมโดยการเพิ!มสารยึด
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เกาะ (ตัวถูกละลาย) ลงไปในตัวทําละลายในถังสแตนเลส และจะถูกคนจนกระทัง! ละลายตัวอย่าง
สมบูรณ์
(3)

การทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล: การทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล (granulation) สามารถทําได้ สองวิธี ดังต่อไปนี .
การทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแบบแห้ ง (dry granulation) - บริ ษัทฯ จะนํากระบวนการการทําให้ เป็ น
เม็ดแกรนูลแบบแห้ งมาใช้ สําหรับผลิตภัณฑ์ ที!ไวต่อความชื น. และความร้ อน สําหรับผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ภายหลังจากการผสมวัตถุดิบทังหมดเสร็
.
จสิ .นแล้ ว ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งผ่านเครื! องบีบอัด
แบบลูกกลิ .ง (roller compacter) เพื!อขึ .นรู ปแบบแบบแข็ง (solid compacts) ซึ!งจะอยู่ในรู ปของ
เกล็ด (flakes) จากนันจะลดขนาดของเกล็
.
ดลงให้ มีขนาดเท่ากับเม็ดแกรนูล (granule) ที!ต้องการ
การทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแบบเปี ยก (wet granulation) – กระบวนการทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแบบ
เปี ยกจะใช้ เครื! องผสม high shear mixer granulator หลังจากทีผ! สมตัวยาหลัก และ
ส่วนประกอบอื!นๆ ทังหมดเสร็
.
จสิ .นแล้ ว จะเติมสารละลายยึดเกาะโดยใช้ ใบพัด และเครื! องตัด
(impeller and chopper) จนกระทัง! ขึ .นรูปเป็ นก้ อน (dough) ก่อนจะถูกนําไปบดแบบเปี ยกโดย
ผ่านตะแกรงที!เหมาะสมเพื!อทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแบบเปี ยก (wet granules)
กระบวนการผสมเพื!อตอกเม็ดโดยตรง (direct compression) สําหรับกระบวนการบีบอัดโดยตรง
ส่วนผสมวัตถุดิบไม่จําเป็ นต้ องผ่านขันตอนนี
.
.

(4)

การอบแห้ ง และการกําหนดขนาดของเม็ดแกรนูล (granules) – หลังจากการทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูลแล้ ว
หากเป็ นเม็ดแกรนูลแบบเปี ยก (wet granules) จะทําการอบแห้ งโดยใช้ อปุ กรณ์ fluid bed dryer โดย
เม็ดแกรนูลแบบเปี ยกจะถูกทําให้ แห้ งโดยใช้ ลมร้ อนที!มีการควบคุมอุณหภูมิจนกลายเป็ นเม็ดแกรนูล
แบบแห้ ง กระบวนการนี .จะดําเนินอย่างต่อเนื!องจนกระทัง! ได้ ระดับความชืน. ที!ต้องการ จากนัน. เม็ด
แกรนูลที!แห้ งแล้ วจะถูกนําไปผ่านกระบวนการโดยการใช้ multimill/dry granulator ที!มีตะแกรงเพื!อการ
ทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล (granules) ที!มีขนาดที!เท่ากัน

(5)

ทําการหล่อลืน!
เม็ดขนาดเล็กที!แห้ งแล้ ว จะถูกผสมกับสารหล่อลื!นในเครื! องผสม (double cone
blender หรื อ swing mixer แล้ วแต่กรณี) ตามระยะเวลาที!กําหนด
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เครื! องผสมยาสําหรับการทําให้ เป็ นเม็ดแกรนูล

การอบแห้ งโดยใช้ อปุ กรณ์ fluid bed dryer
ขันO ตอนที* 3: การทําให้ เป็ นเม็ด แคปซูลแข็ง และการบรรจุแบบซอง
(1)

ในกรณีที!ผลิตภัณฑ์ เป็ นแบบเม็ด
การตอกเม็ด: เม็ดแกรนูล (granules) ที!ถกู หล่อลืน! จะถูกบีบอัดจนกลายเป็ นเม็ดโดยใช้ เครื! องตอก
เม็ด (rotary compression machine) ซึ!งจะสามารถผลิตยาเม็ด (tablets) ที!มีขนาด รู ปร่ าง และ
นํ .าหนักได้ ตามที!ต้องการ โดยใช้ เครื! องมือที!เหมาะสมตามความต้ องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ ใน
ระหว่างการบีบอัด จะมีการกําจัดผงออก จากยาเม็ด (tablets) และผ่านเข้ าไปยังเครื! องตรวจหา
โลหะ (metal detector)
การเคลือบฟิ ล์ม: หากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้ องมีการเคลือบฟิ ลม์ ยาเม็ดแกน (core tablet) จะผ่าน
กระบวนการเคลือบโดยเครื! องเคลือบฟิ ล์มอัตโนมัติ โดยจะมีการเตรี ยมสารเคลือบโดยการเพิ!มโพ
ลีเมอร์ ในการเคลือบ (coating polymer) ลงไปในสารละลายโดยใช้ การคน จนกระทัง! ละลายเป็ น
เนื .อเดียวกัน จากนันสารเคลื
.
อบจะถูกผ่านไปยัง colloid mill ยาเม็ดแกนจะถูกนําเข้ าไปยังหม้ อ
เคลือบ (coating pan) จากนัน. บริ ษัทฯ จะมีการปรับ (1) ช่องทางอากาศเข้ าออก (2) ความเร็ ว
การหมุนของหม้ อเคลือบ (3) อุณหภูมิของเครื! องเป่ าลม (4) ตําแหน่งของปื นสเปรย์ และ (5) อัตรา
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การพ่นฝอย การปรับเครื! องจักร และการฉีดสเปรย์จะดําเนินอย่างต่อเนื!องจนกระทัง! ได้ อตั ราส่วน
นํ .าหนักที!เพิ!มขึ .นตามที!ต้องการ
การตรวจสอบ: ยาเม็ดแกน (core tablet) หรื อยาเม็ดที!ถูกเคลือบ (coated tablet) จะถูก
ตรวจสอบด้ วยสายตาแบบ 100% ที!โต๊ ะตรวจสอบคุณภาพ โดยเม็ดที!ผิดปกติจะถูกนําออกไป
(2)

ในกรณีที!ผลิตภัณฑ์ เป็ นแบบแคปซูลแข็ง
บริ ษัทฯ จะมีการเตรี ยมผง หรื อเม็ดแกรนูล (granules) ในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการผลิตยาแบบ
เม็ด โดยจะบรรจุผงหรื อเม็ดแกรนูล ดังกล่าวลงในแคปซูลเจลาตินแข็งในขนาดของแคปซูลที!กําหนด
โดยใช้ เครื! องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ ในระหว่างการบรรจุ จะมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื .นตาม
ข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์

(3)

ในกรณีที!ผลิตภัณฑ์เป็ นแบบบรรจุซอง (sachet)
บริ ษัทฯ จะมีการเตรี ยมผง และเม็ดแกรนูล ในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการผลิตแบบเม็ด โดยจะ
เติมผงหรื อเม็ดแกรนูล ดังกล่าวลงในซองโดยใช้ เครื! องบรรจุ และผนึกซองอัตโนมัติ ในระหว่างการบรรจุ
จะมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื .นตามข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์

เครื! องตอกเม็ดสําหรับแกรนูลแบบแห้ ง
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เครื! องสําหรับการผสมเพื!อตอกเม็ดโดยตรง

กระบวนการตอกเม็ด

กระบวนการเคลือบเม็ด
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ขันO ตอนที* 4: การบรรจุหีบห่ อ
สําหรับผลิตภัณฑ์แบบเม็ด ที!ได้ รับการเคลือบแล้ วจะถูกบรรจุแบบแผงโดยใช้ PVC/PVdC แบบใสหรื อแบบขุ่น
หรื อแผงแบบทึบทังสองด้
.
าน (Alu-Alu) หรื อในขวดตามข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนันการบรรจุ
.
หีบห่อ
ลําดับที!สองคือการบรรจุลงกล่อง และส่งมอบให้ ผ้ ขู นส่งสินค้ า
สําหรับผลิตภัณฑ์แบบแคปซูลแข็งจะถูกตรวจสอบ และบรรจุแบบแผง หรื อในขวดตามความต้ องการ หลังจาก
นันจะถู
. กบรรจุลงในกล่อง และจัดส่งให้ แก่ผ้ ขู นส่งสินค้ า
สําหรับผลิตภัณฑ์แบบซอง (sachet) จะมีการตรวจสอบซอง (sachet) หลังจากนันจะถู
. กบรรจุลงในกล่อง และ
ส่งมอบให้ ผ้ ขู นส่งสินค้ า

การบรรจุหีบห่อ

การติดฉลาก
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3.3.2.4 การผลิตที!ใช้ บริ การจากบุคคลภายนอก (outsource manufacturing)
โดยปกติ บริ ษัทฯ จะใช้ โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ทังที
. !อยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย และในประเทศไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัทฯ โดยประมาณร้ อยละ 87 ถึง 89 ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริษัท
ฯ ผลิตโดยโรงงานผลิตของบริษัทฯ เอง อย่างไรดี ในบางกรณี บริษัทฯ อาจตัดสินใจ หรื อ จําเป็ นต้ องใช้ บริการจาก
บุคคลภายนอกในการผลิต เช่น
(1) ผลิตภัณฑ์ของเหลว ผลิตภัณฑ์สาํ หรับฉีด ผลิตภัณฑ์ที!มีฟองฟู่ และผลิตภัณฑ์อื!นๆ ที!บริ ษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้
เองที!โรงงานผลิตของบริษัทฯ รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของบริ ษัทฯ บางชนิด เช่น Nat C Yummy Gummyz
ยาอม ผลิตภัณฑ์ที!เคี .ยวได้ และทีอ! ยูใ่ นรูปแบบอื!นๆ
(2) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ที!บริ ษัทฯ ได้ ซื .อตํารับยา และเอกสาร
เพื!อการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากบริ ษัทด้ านเภสัชกรรมอื!นซึ!งเป็ นผู้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ซึ!งอยู่
ภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ (License Agreement) กับบริ ษัทอื!นๆ
3.3.2.5 การบริ หารจัดการด้ านคุณภาพ
ในแต่ละขันตอนการผลิ
.
ต บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื!อให้ แน่ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ในการผลิตของบริ ษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
บริ ษัทฯ รักษาไว้ ซงึ! กระบวนการ และระบบบริ หารจัดการคุณภาพอย่างเคร่งครัด โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญด้ านคุณภาพ
อย่างมากต่อผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ ซึ!งได้ แก่ ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยา
ตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ของบริ ษัท
ฯ กระบวนการ และระบบบริ หารจัดการคุณภาพของโรงงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที!ดีในการผลิต
ยารักษาโรคสําหรับมนุษย์ที!กําหนดโดยสหภาพยุโรป โรงงานของบริ ษัทฯ ทังในประเทศไทย
.
และประเทศออสเตรเลียได้ รับ
การรับรองจากหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานด้ านสาธารณสุขของประเทศ
เยอรมัน และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาของประเทศไทย และได้ รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที!ดีในการ
ผลิตยา (GMP) จาก 11 ประเทศทัว! โลก
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐานด้ า นคุณ ภาพที! เ ข้ ม งวด และเหมาะสมกับ การผลิ ต ผลิต ภัณ ฑ์ ย าตามใบสั!ง แพทย์
(prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) รวมทังใช้
. มาตรฐานที!
เข้ มงวดดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) อีกด้ วย เกณฑ์มาตรฐานขันสู
. งนี .เป็ นส่วน
สํา คัญ ของกลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ ที!ทํ าให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถนํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์ ภ ายใต้ เ ครื! องหมายการค้ า ที! มี
คุณภาพสูง โดยใช้ การทําการตลาดโดยยึดตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยบริ ษัทฯ มีพนักงานทังหมดในหน่
.
วยงานด้ านการ
บริ หารจัดการคุณภาพจํานวนทังสิ
. .น 129 คน
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รายละเอียด ของระบบบริ หารจัดการคุณภาพของบริ ษัทฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการที!ดีในการผลิต และกระบวนการควบคุม
คุณภาพสามารถสรุปได้ ดงั นี .
บริ ษัทฯ เห็นว่าระบบบริ หารจัดการคุณภาพถือเป็ นแนวคิดที!ครอบคลุมทุกปั จจัยในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยใดปั จจัยหนึ!ง
หรื อหลายปั จจัยรวมกัน ซึง! ปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ดังนัน. วัตถุประสงค์ของระบบบริ หาร
จัดการคุณภาพของบริ ษัทฯ คือผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับการผลิตโดยผ่านกระบวนการที!เกี! ยวข้ องกับการ
ออกแบบ การวางแผน การนําไปใช้ งาน การบํารุ งรักษา และการปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื!อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที!มีคุณภาพที!เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการใช้ กระบวนการด้ าน GMP และกระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพเป็ นส่วนหนึง! ของระบบบริ หารจัดการคุณภาพของบริ ษัทฯ
นอกจากนี . GMP เป็ นส่วนประกอบของระบบบริ หารจัดการคุณภาพที!สาํ คัญของบริ ษัทฯ GMP จะช่วยทําให้ บริ ษัทฯ แน่ใจ
ว่า ผลิต ภัณฑ์ ที! ไ ด้ รั บการผลิต และควบคุม คุณ ภาพตลอดกระบวนการผลิต จะเป็ นไปตามมาตรฐานด้ านคุณ ภาพที!
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้ และตามที!กําหนดโดยหน่วยงานการอนุญาตทางการตลาด หรื อหน่วยงานด้ านการ
อนุญาตทางคลินิก หรื อข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที!เกี!ยวข้ อง โดยข้ อกําหนดพื .นฐานของ GMP ของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี .
(1) มีการกําหนดขันตอนกระบวนการผลิ
.
ตทังหมดอย่
.
างชัดเจน
(2) มีการทบทวนข้ อมูลทังหมดอย่
.
างเป็ นระบบเพื!อให้ แน่ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ทงหมดเป็
ั.
นไปตามคุณภาพที!กําหนด
และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของผลิตภัณฑ์นนั . ๆ
(3) มีการตรวจสอบความถูกต้ องของขันตอนที
.
!สาํ คัญในกระบวนการผลิต และการเปลีย! นแปลงทีม! ีนยั สําคัญ
(4) มีการจัดหาปั จจัยทีจ! ําเป็ นทังหมด
.
ซึง! รวมถึง
บุคลากรที!ได้ รับการฝึ กอบรม และมีคณ
ุ ภาพ
สถานที! และพื .นที!ที!เหมาะสม
เครื! องมือ และบริ การที!เหมาะสม
วัสดุ ภาชนะใส่ของ และฉลากที!เหมาะสม
ขันตอนการปฏิ
.
บตั งิ าน และคําแนะนําที!ได้ รับการอนุมตั ิตามระบบคุณภาพด้ านเภสัชกรรม
(pharmaceutical quality system) และ
การจัดเก็บ และการขนส่งที!เหมาะสม
(5) มีคําแนะนํา และขันตอนการปฏิ
.
บตั ิงานทีเ! ป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีความชัดเจน และไม่คลุมเครื อ
(6) จัดการให้ มกี ารดําเนินการตามขันตอนการปฏิ
.
บตั ิงานที!ถกู ต้ อง และพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการได้ รับการฝึ กอบรม
เกี!ยวกับขันตอนการปฏิ
.
บตั งิ านดังกล่าว
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(7) มีการบันทึกขันตอนที
.
!จําเป็ นทังหมดที
.
!แสดงว่าขันตอนการปฏิ
.
บตั ิงาน และคําแนะนําที!กําหนดได้ มกี ารดําเนินการ
ตามจริ ง รวมทังปริ
. มาณ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามทีค! าดการณ์ไว้
(8) มีการบันทึกความคลาดเคลือ! นที!สําคัญ และทําการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อหาสาเหตุ และการปฏิบตั ิการ
ในการแก้ ไข และการป้องกันที!เหมาะสม
(9) มีการบันทึกข้ อมูลในรูปแบบที!สามารถเข้ าใจ และเข้ าถึงได้ ซึง! ทําให้ สามารถติดตามประวัติการผลิตของทุกกลุม่ ได้
(10) มีการจัดจําหน่ายที!ลดความเสีย! งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เหลือน้ อยที!สดุ
จําหน่ายที!ดี

และการปฏิบตั ิตามหลักการจัด

(11) มีระบบในการเรี ยกคืนกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใดๆ จากการจําหน่ายหรื อการจัดส่ง และ
(12) มีการตรวจสอบคําร้ องเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ การสอบสวนสาเหตุของความบกพร่องทางคุณภาพ และมาตรการที!
เหมาะสมทีเ! กี!ยวกับผลิตภัณฑ์ทบี! กพร่องเพื!อป้องกันการเกิดอีก
การควบคุมคุณภาพตามหลักของ GMP ถือเป็ นส่วนสําคัญการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ (1) มีการจัดตัง.
หน่วยงานที!ดําเนินการทดสอบคุณภาพ (2) มีการคัดเลือกบุคลากรที!มีศกั ยภาพ และได้ รับการฝึ กอบรม และ (3) มีการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีการตรวจสอบอีกครัง. หนึ!ง นอกจากนี . บริ ษัทฯ ได้ มีการเก็บตัวอย่างในหลายขันตอนของ
.
กระบวนการผลิต ซึง! รวมถึงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที!บรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์กึ!งสําเร็ จรูป และสําเร็ จรู ป โดยบุคลากรที!ได้ รับการ
ฝึ กอบรม ตัวอย่างเหล่านีไ. ด้ รับการตรวจสอบโดยวิธีที!ได้ รับการอนุมัติแล้ ว และผลลัพธ์ ได้ ถูกนํามาประเมินกับข้ อมูล
จําเพาะ โดยบริ ษัทฯ จะทําการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลังได้ หลังจากที!ผลิตภัณฑ์นนได้
ั . รับการรับรองจากบุคคลที!มีคณ
ุ สมบัติ
ในการรับรองเท่านัน. นอกจากนี . บริ ษัทฯ จะมีการจัดเก็บรายละเอียด และการบันทึกของกระบวนการเก็บตัวอย่าง การ
ตรวจสอบ และการทดสอบพร้ อมกับการอ้ างอิงตัวอย่างเพื!อการขออนุญาตในการตรวจสอบในอนาคตในกรณีที!จําเป็ น
ทังนี
. . ที!ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดที!เกี!ยวข้ องกับขันตอนการผลิ
.
ตและการควบคุมคุณภาพอย่าง
เคร่ งครัด และบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการผลิต และโรงงานโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานควบคุม
คุณภาพต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องเป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.3.3

ผลกระทบต่ อสิ*งแวดล้ อม

การผลิตยาของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย และในประเทศออสเตรเลียอยู่ภายใต้ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดด้ าน
สิง! แวดล้ อมทังที
. !บงั คับใช้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้ องถิ!น
กฎหมาย กฎระเบีย บ และข้ อกํ าหนดด้ า นสิ!งแวดล้ อ ม ถูกบังคับใช้ กับบริ ษั ทผู้ผลิตยาในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย
บทบัญญัติเกี!ยวกับการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ .า การป้องกัน และการบําบัดนํ .าเสีย และไอเสีย
และการบริ หารจัดการ และการกําจัดสาร และของเสียที!เป็ นอันตราย อย่างไรก็ดี ปริ มาณ ไอเสีย นํ .าเสีย แอลกอฮอล์ และ
ของเสียอื!นๆ ซึ!งเกิดจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้ อกําหนดด้ านสิง! แวดล้ อมที!เกี!ยวข้ องทังหมด
.
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บริ ษัทฯ เชื! อว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกํ าหนดด้ านสิ!งแวดล้ อมที!ใช้ บงั คับทัง. ใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาลทังในประเทศออสเตรเลี
.
ย และในประเทศไทยที!เกี!ยวข้ องกับโรงงานผลิต
ของบริ ษัทฯ แล้ ว นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานของรัฐบาลที!เกี!ยวข้ องทังหมดเกี
.
!ยวกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว
บริ ษัทฯ ไม่เคยถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีใดๆ เกี! ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยสิ!งแวดล้ อม (ทัง. ในอดีต และใน
ปั จจุบนั ) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าบริ ษัทฯจะได้ รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านสิ!งแวดล้ อมที!อาจ
เกิดขึ .นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรื อมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดฉบับใหม่ หรื อที!แก้ ไขเพิ!มเติมใหม่ในอนาคตที!
อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อโรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในอนาคตได้
3.4

ระเบียบข้ อบังคับที*เกี*ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ

3.4.1

กรอบระเบียบข้ อบังคับในแง่ การผลิต และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์

3.4.1.1 ภาพรวม
บริ ษัทฯ เป็ นผู้พฒ
ั นา ผู้ผลิต ผู้ทําการตลาด และผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม และการบํารุงสุขภาพ บริษัทฯ จึง
มีหน้ าที!ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ และอยูภ่ ายใต้ การตรวจสอบของหน่วยงานที!เกี!ยวข้ องในประเทศที!บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ได้ ถกู จัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร หรื อยา ซึง! การผลิต และการจําหน่าย
จะต้ องมีการขึ .นทะเบียน และต้ องได้ รับใบอนุญาตซึง! ออกโดยหน่วยงานของรัฐที!เกี!ยวข้ องในแต่ละประเทศที!บริ ษัทฯ มีการ
ดําเนินธุรกิจอยู่ โดย ณ วันที! 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตที!จําเป็ นในการประกอบธุรกิจทังหมด
.
รวมถึงได้
ขึ .นทะเบียน และได้ รับอนุญาตให้ ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยา
ตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ นอกจากนี . ณ วันที! 31 มีนาคม 2556 ธุรกิจการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาต รวมทังได้
. ทาํ การขึ .นทะเบียน และได้ รับการอนุญาต
ที!จําเป็ นสําหรับการขาย และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง!
แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) รวมทังสิ
. นค้ าอุปโภค
TM
บริ โภคสําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าMega We Care ของบริ ษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าที!บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้รับจ้ างผลิต
3.4.1.2 หลักเกณฑ์วิธีการที!ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice หรื อ GMP)
GMP คือหลักการ ข้ อบังคับ และขันตอนในการผลิ
.
ตผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมเพื!อให้ มนั! ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมสําหรับการบริ โภคของมนุษย์ โดย GMP ครอบคลุมถึงการจัดการ และควบคุมคุณภาพ ข้ อบังคับเกี!ยวกับ
บุคลากร สถานที!ประกอบการ และอุปกรณ์ การจัดทําเอกสาร การผลิต สัญญาสําหรับการผลิต และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ การฟื น. ฟูสภาพ การถอนสินค้ าออกจากตลาด และการกํากับดูแลด้ วยตัวเอง เนื!องจากคุณภาพของ
สินค้ าไม่อาจถูกชี .วัดได้ โดยการตรวจสอบในขันตอนสุ
.
ดท้ ายของการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ดังนัน. การตรวจสอบคุณภาพ
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ของสินค้ าในทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
.
ตผลิตภัณฑ์ทางด้ านเภสัชกรรมจึงเป็ นหลักการพื .นฐานที!สาํ คัญของ GMP ใน
แทบทุกตลาดที!บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที!ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GMP ที!ถกู กําหนดโดยหน่วยงานที!
เกี!ยวข้ องในท้ องถิ!นนันๆ
.
3.4.1.3 การทําระบบขึ .นทะเบียนเภสัชกรรมให้ สอดคล้ องกันในประชาคมอาเซียน
รายได้ ของบริ ษัทฯ มาจากตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง! คิดเป็ นร้ อยละ 83.3 ของรายได้ จากการขายทังหมด
.
ในปี บัญชีสิ .นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2555 โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั . ตลาดหลักของบริ ษัทฯ ซึง! ประกอบด้ วย
ตลาดในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ได้ ทํารายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ถึงร้ อยละ 74.4 ของรายได้ จาก
การขายทังหมดในปี
.
บัญชีสิ .นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2555
ทังนี
. . สมาชิกของประชาคมอาเซียน ประกอบด้ วย ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศบรู ไน และประเทศลาว ประชาคม
อาเซียนได้ ถกู ก่อตังขึ
. .นเพื!อส่งเสริ มความเป็ นเอกภาพ และความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และมุ่งที!จะสร้ างเขต
การค้ าเสรี และเป็ นตลาดเดียวภายในปี 2558
ส่วนหนึง! ของการริ เริ! มทางการค้ าในตลาดประชาคมอาเซียนรวมถึงแผนการดําเนินการด้ านสาธารณสุข และอุตสาหกรรม
ด้ านเภสัชกรรมของแต่ละประเทศมีความสอดคล้ องกัน ซึ!งแผนการดังกล่าวรวมถึง การพัฒนาแนวทางในการทําให้
กฎเกณฑ์ เกี!ยวกับเภสัชกรรมของประเทศต่างๆ มีความสอดคล้ องกัน และการขึน. ทะเบียนยามีรูปแบบเดียวกัน หรื อที!
เรี ยกว่า ชุดเอกสารการขึ .นทะเบียนตํารับยาในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Common Technical Dossier หรื อ “ACTD”) ซึ!ง
เหมือนกันในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน เพื!อวัตถุประสงค์นี . ประชาคมอาเซียนจึงได้ มีการจัดทําข้ อกําหนดด้ านมาตรฐาน
ชุดเอกสารการขึ .นทะเบียนตํารับยา (ASEAN Common Technical Requirement หรื อ ACTR) ขึ .น ซึง! ได้ รับความเห็นชอบ
จากกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนในการใช้ เป็ นรากฐานของ ACTD
ประเทศไทยเป็ นหนึง! ในกลุม่ ประเทศที!ได้ นํา ACTD ไปปฏิบตั ิ โดยได้ เริ! มปฏิบตั ิตงแต่
ั . ปี 2552 ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร และยาของประเทศไทย เรื! อง การนําข้ อตกลง ASEAN Harmonized Product on Pharmaceutical
Registration สูก่ ารปฏิบตั ิเต็มรูปแบบ ลงวันที! 2 พฤศจิกายน 2550
ACTD ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที! 1 เอกสารเกี!ยวกับการบริ หาร ส่วนที! 2 เอกสารคุณภาพ ส่วนที! 3 เอกสาร
เกี!ยวกับขันตอนก่
.
อนการทดสอบทางคลินิก ส่วนที! 4 เอกสารเกี!ยวกับการทดสอบทางคลินิก สําหรับส่วนที! 1 ประกอบด้ วย
3 หมวด ได้ แก่ (1) การแนะนําผลิตภัณฑ์ (2) ภาพรวมของเนื .อหาของการจัดทําเอกสาร (3) แบบคําขอที!ครบเกณฑ์ และได้
แนบใบรับรอง และการอนุมตั ิที!เกี!ยวข้ อง ส่วนที! 2 ประกอบด้ วย 3 หมวด ได้ แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รู ปแบบของการ
ผลิต และการศึกษาทังหลายที
.
!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ เนื!องจากส่วนที! 3 และ 4 เกี!ยวข้ องกับเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ชนิดใหม่ตามใบสัง! แพทย์ (ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ที!ไม่ใช่ยาสามัญ และไม่มีสทิ ธิบตั ร) ส่วนดังกล่าวจึงไม่มีการนํามาบังคับใช้ กบั
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ซึง! อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
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บริ ษัทฯ เชื!อว่าแผนดําเนินการด้ านสาธารณสุข และอุตสาหกรรมด้ านเภสัชกรรมให้ สอดคล้ องกันในประชาคมอาเซียนจะ
เป็ นโอกาสที!ดีในอนาคตสําหรับบริ ษัทฯ ในการปรับปรุ งความรวดเร็ ว ความมีประสิทธิ ภาพ และความมีประสิทธิผลของ
ต้ นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการขึ .นทะเบียนภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี . ยังส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถบริ หารกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ .นทัว! ทังภู
. มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม แนวทางของ ACTD จะเป็ นแบบเดียวกันทัว! ทุกประเทศในประชาคมอาเซียน แต่การตีความ และแนวทางใน
การบังคับใช้ ก็ยงั คงมีลกั ษณะเฉพาะตัวในแต่ละประเทศ จึงทําให้ การปฏิบตั ิตาม ACTD มีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
สําหรับกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที!สาํ คัญที!บริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามในตลาดที!เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลัก และในประเทศ
ออสเตรเลีย รวมทังการได้
.
รับอนุมตั ิในประเทศอื!นๆ ซึง! รวมถึงการปฏิบตั ิตาม ACTD ในแต่ละประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี .
3.4.2

กฎระเบียบที*เกี*ยวข้ องในประเทศไทย

อาหาร และยาทังหมดที
.
!มีการจําหน่ายในประเทศไทยนันตกอยู
.
่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึง! เป็ นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
กฎระเบียบ และข้ อบังคับหลักที!ใช้ บงั คับกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย มีดงั ต่อไปนี .
3.4.2.1 พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ( และที!แก้ ไขเพิ!มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”)
พระราชบัญญัตยิ าควบคุม “ยา” ทุกประเภท ตามที!นิยามไว้ ใน พ.ร.บ.ยา โดยคํานิยามของ “ยา” รวมถึง (1) วัตถุที!มงุ่
หมายสําหรับใช้ ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรื อป้องกันโรค หรื อความเจ็บปวดของมนุษย์หรื อสัตว์ (2) วัตถุทเี! ป็ น
เภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์กึ!งสําเร็ จรูป (3) วัตถุที!มงุ่ หมายสําหรับให้ เกิดผลแก่สขุ ภาพ โครงสร้ าง หรื อการกระทํา
หน้ าที!ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรื อสัตว์ และ (4) วัตถุใดๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทังนี
. . ไม่รวมถึง วัตถุ
ใดๆ ที!กินได้ และถูกกําหนดให้ เป็ นอาหาร
ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products)
และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) หลายประเภทของบริ ษัทฯ ตกอยูภ่ ายใต้ นิยามของคําว่า “ยา”
ตามพ.ร.บ.ยา
สํา นัก งานคณะกรรมการอาหาร และยาของประเทศไทย มี ค ณะกรรมการยา ซึ!ง ถื อเป็ นหน่ว ยงานหลัก ที! ทํ า หน้ า ที!
รับผิดชอบในการควบคุมให้ มีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ.ยา
กฎระเบียบ และข้ อบังคับหลักซึง! ใช้ บงั คับกับผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง! แพทย์
(prescription pharmaceutical products) และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริษัทฯ ที!ถกู
จัดให้ เป็ นยามีรายละเอียดดังต่อไปนี .
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(1)

การขอใบอนุญาต การผลิต และการนําเข้ า

ผู้ผลิตยาต้ องได้ รับใบอนุญาต 4 ประเภท ได้ แก่ (1) ใบอนุญาตนําเข้ ายาแผนปั จจุบนั (2) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั
(3) ใบอนุญาตนําเข้ ายาแผนโบราณ (4) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
ในการขอรับใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั หรื อแผนโบราณ ผู้ผลิตจะต้ องยื!นแบบแปลนแผงผังสิ!งปลูกสร้ างเพื!อขอรับการ
อนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะดําเนินการตรวจสอบ
โรงงาน และหากพบว่า โรงงานได้ ป ฏิบัติต ามข้ อ กํ าหนดของสํานัก งานคณะกรรมการอาหาร และยาก็ จ ะมี การออก
ใบอนุญาตผลิตยาให้ เมื!อได้ รับใบอนุญาต ใบอนุญาตในการผลิตยาจะต้ องได้ รับการต่ออายุในทุกๆ ปี
สําหรับใบอนุญาตนําเข้ ายาแผนปั จจุบนั หรื อยาแผนโบราณ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะทําการตรวจสอบ
สถานที!เก็บยาของผู้ขออนุญาตนําเข้ า เพื!อให้ แน่ใจว่าสถานที!เก็บยาเป็ นไปตามเป็ นไปตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการ
อาหาร และยาเกี!ยวกับสุขลักษณะ การระบายอากาศ และความปลอดภัย เมื!อได้ รับใบอนุญาต ใบอนุญาตในการนําเข้ า
ยาจะต้ องได้ รับการต่ออายุในทุกๆ ปี
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตผลิตยา และใบอนุญาตนําเข้ ายาที!จําเป็ นทังหมดจากสํ
.
านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
สําหรับยาแผนปั จจุบนั และแผนโบราณ
นอกจากนี . ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี!ยวกับมาตรการ และขันตอนในการผลิ
.
ตยาซึง! ออกตามความในพ.ร.บ.ยา
ซึง! ได้ กําหนดให้ สถานที!ผลิตยาต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางของ GMP เพื!อให้ แน่ใจว่ายา และการผลิตยาเป็ นไปตามมาตรฐาน
ด้ านคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทังนี
. . โรงงานผลิตของบริษัทฯ ที!ตงอยู
ั . ใ่ นประเทศไทย ได้ รับ
ใบรับรอง และได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางของ GMP แล้ ว
(2)

การขึ .นทะเบียน และประเภทของยา

นอกจากข้ อบังคับเกี!ยวกับใบอนุญาตดังที!ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรื อผู้รับอนุญาตให้ นาํ หรื อสัง! ยา
เข้ ามาในราชอาณาจักร จะต้ องนําตํารับยามาขอขึ .นทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาก่อนการผลิตหรื อ
การนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และเมื!อได้ รับใบสําคัญการขึ .นทะเบียนตํารับยาแล้ วจึงจะสามารถผลิตหรื อนําเข้ ายาได้
แล้ วแต่กรณี
ทังนี
. . พรบ.ยา ได้ จําแนกยาออกเป็ น 6 ประเภทซึง! มีข้อกําหนดเกี!ยวกับการขึ .นทะเบียนทีแ! ตกต่างกัน ได้ แก่(1) ยาสามัญ (2)
ยาใหม่ (3) ยาสามัญใหม่ (4) ยาเสพติดให้ โทษ (5) ยาชีวภาพ และ (6) ยาแผนโบราณ ข้ อกําหนดเกี!ยวกับการขึ .นทะเบียน
ยาประเภทต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี .
ยาสามัญ (generic drugs) คือ ผลิตภัณฑ์ซงึ! ได้ มีการขึ .นทะเบียนไว้ ก่อนปี 2532
ยาชนิดใหม่ (new drugs) คือ ผลิตภัณฑ์ซงึ! ได้ มกี ารยื!นขอขึ .นทะเบียนไว้ หลังปี 2532
ยาสามัญใหม่ (new generic drugs) คือ ยาสามัญชนิดใหม่
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ยาเสพติดให้ โทษ (narcotic drugs)
ยาชีววัตถุ (biological drugs) คือ ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุใหม่ (new biological products) หรื อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
ดังเดิ
. ม (conventional biological products)
ยาแผนโบราณ (traditional drugs) คือ ยาสมุนไพร และยาทีด! ดั แปลงมาจากสมุนไพร
จากประสบการณ์ของบริษัทฯ โดยทัว! ไปแล้ วระยะเวลาในการขอขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมจะใช้ เวลาประมาณ 12
ถึง 18 เดือนนับจากวันที!ยื!นคําขอครัง. แรก
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการขึ .นทะเบียนตํารับยา สําหรับผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภทที!บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายในประเทศไทย ตามที!
กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว
(3)

การตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา จะทําการตรวจสอบโรงงาน และสถานที!ผลิตยาอย่างสมํ!าเสมอ และนําผลิตภัณฑ์
ยาไปทําการตรวจวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดใดๆ ภายใต้ พรบ. ยาอาจนําไปสูก่ ารดําเนินคดีกบั ผู้ผลิต
หรื อ การเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
(4)

การใช้ ฉลาก และการโฆษณา

นอกจากการควบคุมการขึ .นทะเบียนตํารับยา การผลิต และการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาตามทีก! ล่าวไว้ ข้างต้ น ผลิตภัณฑ์ยาใน
ประเทศไทยยังตกอยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนดของฉลาก และการโฆษณา เช่น ยาบางประเภทจะต้ องมีการระบุคําเตือน และ
วิธีการใช้ ยาลงบนฉลากยา นอกจากนี . การโฆษณาไม่วา่ ในรูปแบบใดจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา
3.4.2.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552 ( และที!แก้ ไขเพิ!มเติม) (“พ.ร.บ.อาหาร”)
พระราชบัญญัติอาหาร ควบคุม “อาหาร” หรื อวัตถุทกุ ชนิดที!สามารถรับประทานได้ ภายใต้ พรบ. อาหาร “อาหาร” มี
ความหมายรวมถึง ของกินหรื อเครื! องคํ .าจุนชีวิตทีค! นกิน ดื!ม อม หรื อนําเข้ าสูร่ ่างกายไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆ หรื อในรูปลักษณะ
ใดๆ แต่ไม่รวมถึง ยา หรื อวัตถุที!ถกู จัดให้ เป็ นยาตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน. (เช่น ตามพ.ร.บ.ยาดังที!ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น)
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยามีคณะกรรมการอาหารเป็ นหน่วยงานที!รับผิดชอบในการกํากับดูแลให้ มีการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.อาหาร
ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริษัทฯ บางประเภทดังที!ปรากฏในข้ อ 3.1.1 ได้ ตกอยูภ่ ายใต้
นิยามของคําว่า “อาหาร” ตาม พ.ร.บ.อาหาร ดังนัน. การนําเข้ า การผลิต และการตลาดที!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
จึงต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดภายใต้ พ.ร.บ.อาหาร
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พ.ร.บ.อาหารได้ กําหนดตารางปริ มาณสารอาหารที!แนะนําให้ บริ โภคในแต่ละวัน (“อาร์ ดีไอ”) ซึ!งประกอบไปด้ วยปริ มาณ
มาตรฐานของวิ ตามิ น แร่ ธ าตุ และ/หรื อ สารอาหารอื!นๆ ที! แนะนําให้ บ ริ โภคในแต่ละวัน ยิ!งไปกว่านัน. ประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที! 293 เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ ได้ กําหนดว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร (ผลิตภัณฑ์
กลุ่มบํารุ งสุขภาพ) จะต้ องมีปริ มาณวิตามินหรื อแร่ ธาตุ ไม่เกินปริ มาณสูงสุดที!กําหนดในบัญชีสารอาหารที!แนะนําให้
บริ โภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตงแต่
ั . หกปี ขึ .นไป (อาร์ ดีไอ) หรื ออีกนัยหนึ!ง หากผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพใดๆ มี
ปริ มาณวิตามินหรื อแร่ ธาตุเกินระดับที!กําหนดไว้ ในอาร์ ดีไอผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพดังกล่าวจะถูกจัดให้ เป็ น “ยา”
ภายใต้ พ.ร.บ.ยา
กฎระเบียบข้ อบังคับหลักที!บงั คับใช้ กบั ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี .
(1)

การขอใบอนุญาต การผลิต และการใช้ ฉลาก

ภายใต้ พรบ. อาหาร ผู้ประกอบกิจการด้ านอาหารจะต้ องได้ รับใบอนุญาต 2 ประเภทก่อนที!จะเริ! มดําเนินธุรกิจ กล่าวคือ
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (2) ใบอนุญาตนําเข้ าอาหาร
ในการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ผลิตอาหารจะต้ องยื!นแบบแปลนแผนผังสิ!งปลูกสร้ างของโรงงานผลิต เพื!อขออนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หลังจากนันสํ
. านักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะดําเนินการตรวจสอบ
โรงงาน และหากโรงงานมี ล ัก ษณะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการอาหาร และยา สํา นัก งาน
คณะกรรมการอาหาร และยาก็จะออกใบอนุญาตผลิตอาหารให้ เมื!อได้ รับใบอนุญาต ใบอนุญาตในการผลิตอาหารจะต้ อง
ได้ รับการต่ออายุทกุ ๆ 3 ปี
สําหรับการขอรับใบอนุญาตนําเข้ าอาหาร ผู้นําเข้ าจะต้ องยื!นแผนผังของสถานที!เก็บอาหารเพื!อขออนุมตั ิต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร และยา โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะทําการตรวจสอบสถานที!เก็บอาหารดังกล่าว
เพื!อให้ แน่ใจว่าสถานที!เก็บอาหาร เป็ นไปตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการอาหาร และยาเกี!ยวกับสุขลักษณะ การระบาย
อากาศ และความปลอดภัย นอกจากนี . สถานที!เก็บอาหารจะต้ องมีอปุ กรณ์ที!เพียงพอสําหรับการเก็บรักษา และถนอม
อาหาร เมื!อได้ รับใบอนุญาต ใบอนุญาตในการนําเข้ าอาหารจะต้ องได้ รับการต่ออายุทกุ ๆ 3 ปี
นอกจากนี . อาหารบางประเภทที!ถกู กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะต้ องได้ รับการขึ .นทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาก่อนมีการนําเข้ าเพื!อจําหน่ายในประเทศไทย โดยทัว! ไปผลิตภัณฑ์อาหารที!นําเข้ า
จะต้ องมีการติดฉลากมาตรฐาน นอกจากนี . ผลิตภัณฑ์ บางประเภทอาจถูกกํากับให้ มีการติดฉลากโภชนาการเช่นกัน
นอกจากนี . กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดให้ ผ้ ผู ลิตอาหารตามประเภทที!ได้ กําหนดไว้ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน GMP ด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับที!ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น และได้ รับใบรับรอง GMP ซึง! รับรองว่าอุปกรณ์ และเครื! องมือที!
ใช้ ในการผลิตของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักปฏิบัติที!ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ทังนี
. . หลักปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ กําหนด
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หลักเกณฑ์ทวั! ไปเกี!ยวกับสุขอนามัยของอาหาร และเป็ นหลักที!สอดคล้ องกับมาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
(2)

การขึ .นทะเบียน และประเภทของอาหาร

ในการขึ .นทะเบียนอาหารในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
อาหารควบคุมเฉพาะ คือ อาหารซึ!งต้ องมีการขึ .นทะเบียนตํารับอาหาร การผลิตอาหารที!ควบคุมเฉพาะจะต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี!ยวกับคุณภาพมาตรฐานของอาหาร ข้ อกําหนดเฉพาะการบรรจุหีบห่อ และการติดฉลาก
รวมทังหลั
. กเกณฑ์อื!นๆ เกี!ยวกรรมวิธีการผลิตที!ดี ตัวอย่างของอาหารประเภทนี . ได้ แก่ อาหารทารก และอาหาร
ควบคุมนํ .าหนัก
อาหารที!กําหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน คือ อาหารซึ!งคุณภาพ และฉลากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี!ยวกับ
คุณภาพมาตรฐาน แต่ไม่จําเป็ นต้ องมีการขอขึน. ทะเบียน อาหารประเภทนีส. ่วนใหญ่จะเป็ นอาหารที!ผลิตใน
ท้ องถิ!นโดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรื ออุตสาหกรรมในครัวเรื อน
อาหารที!ต้องมีฉลาก คือ อาหารซึ!งมีอตั ราความเสี!ยงตํ!าในการก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภค กฎ
ข้ อบังคับเกี!ยวกับอาหารประเภทนี .มุ่งเน้ นที!การใช้ ฉลากกํากับอาหารเพื!อหลีกเลี!ยงไม่ให้ ผ้ ูบริ โภคเข้ าใจผิดหรื อ
เป็ นการหลอกลวงผู้บริ โภค (ได้ แก่ อาหารฉายรังสี หมากฝรั!ง ขนมหวาน ขนมปั ง และนํ .าปรุ งรสที!บรรจุในภาชนะ
ที!ปิดสนิท)
อาหารทัว! ไป คือ อาหารซึ!งไม่ใช่อาหารประเภทใดประเภทหนึ!งที!ได้ กล่าวมาข้ างต้ น อาหารประเภทนี .รวมถึง
อาหารดิบ อาหารปรุงแล้ ว อาหารแปรรูปหรื อที!ไม่ได้ แปรรูป อาหารประเภทนี .ไม่ต้องมีการขอขึ .นทะเบียน อย่างไร
ก็ดี การผลิตอาหารทัว! ไปถูกควบคุม และตรวจสอบด้ านสุขอนามัย ความปลอดภัย การใช้ ฉลาก และการโฆษณา
ทังนี
. . มีแต่อาหารควบคุมเฉพาะเท่านันที
. !ต้องขึ .นทะเบียนตํารับอาหารก่อนมีการผลิตหรื อนําเข้ า โดยปกติ การขึ .นทะเบียน
สําหรับอาหารควบคุมเฉพาะจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือนนับแต่วนั ที!มีการยื!นคําขอครัง. แรกในกรณีที!ผลิตภัณฑ์
มีสว่ นผสมซึง! ได้ มีการขึ .นทะเบียนแล้ วอยูก่ ่อน ส่วนในกรณีอื!นๆ การขึ .นทะเบียนอาจใช้ เวลาถึง 18 เดือน
(3)

การตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะทําการตรวจสอบโรงงาน และสถานที!ผลิตอาหารเป็ นประจํา และนําผลิตภัณฑ์
อาหารไปทําการตรวจวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดใดๆ ภายใต้ พรบ. อาหารอาจนําไปสูก่ ารดําเนินคดี
กับผู้ผลิต หรื อการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
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(4)

การใช้ ฉลาก และการโฆษณา

นอกจากการควบคุมการขอใบอนุญาต การผลิต และการนําเข้ าอาหารในประเทศไทยแล้ ว ยังมีข้อบังคับเกี!ยวกับการใช้
ฉลาก ผลิตภัณฑ์ ใดก็ ตามซึ!งมีลกั ษณะดังต่อไปนีจ. ะต้ องติดฉลากให้ เป็ นไปตามมาตรฐานฉลากเกี! ยวกับคุณค่าทาง
โภชนาการได้ แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ที!มีการกล่าวอ้ างทางโภชนาการ หรื อใช้ คณ
ุ ค่าในการส่งเสริ มการขาย (2) ผลิตภัณฑ์ที!ระบุ
กลุ่มผู้บริ โภคในการส่งเสริ มกายขาย หรื อ (3) ผลิตภัณฑ์ที!ถูกกําหนดให้ ติดฉลากเกี!ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ ตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ทังนี
. . การโฆษณาผ่านสื!อสาธารณะใดๆ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาก่อน
3.4.2.3 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยราคาสินค้ า และบริ การ พ.ศ.2542 (“พ.ร.บ.ควบคุมราคา”)
พ.ร.บ. ควบคุมราคามีข้อกําหนดควบคุมราคาจําหน่ายของสินค้ าหรื อบริ การ โดยคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ า
และบริ การ มีอาํ นาจกําหนดราคาสูงสุดของราคาซื .อ หรื อราคาจําหน่ายของสินค้ าหรื อบริ การทีม! ีการควบคุม และอาจ
กําหนดให้ มีการแจ้ ง ปริ มาณ สถานที!เก็บสินค้ า ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย แผนการผลิต แผน และวิธีการจัดจําหน่ายของสินค้ าหรื อ
บริ การที!มีการควบคุม
โดยทัว! ไปคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ า และบริ การจะออกประกาศกําหนดประเภทของสินค้ า และบริ การที!มกี าร
ควบคุมเป็ นรายปี ซึง! รวมไปถึงสินค้ าประเภทดังต่อไปนี . (1) นํ .ามันหรื อไขมันที!ได้ จากพืชหรื อสัตว์ (2) ยารักษาโรค และ (3)
อาหารที!บรรจุในภาชนะที!ปิดสนิท นอกจากนี . เมื!อผลิตภัณฑ์ได้ ถกู กําหนดให้ เป็ นสินค้ าควบคุมแล้ ว คณะกรรมการกลางว่า
ด้ วยราคาสินค้ า และบริ การสามารถใช้ ดลุ พินิจพิจารณากลไกควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวภายในขอบอํานาจที!ตน
มีอยูต่ ามที!ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
ดังนัน.
การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัทฯ อาจตกอยูภ่ ายใต้ กลไกควบคุมราคาทีก! ําหนดโดย
คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ า และบริ การ อย่างไรก็ดี ณ วันที! 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทฯ มิยงั มิได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญจากการควบคุม และกํากับดูแลดังกล่าว
3.4.2.4 พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ. การสาธารณสุข”)
พ.ร.บ. การสาธารณสุขได้ มีข้อกําหนดควบคุมกิจการหรื อการดําเนินการซึง! อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และอนามัยของ
ประชาชน ดังที!กําหนดไว้ ในกฎกระทรวงต่างๆ โดยการผลิตอาหาร และยาบางประเภทซึง! อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ!นในเขตพื .นที!ที!โรงงานนันตั
. งอยู
. ่ บริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา
ควบคุม ยาสามัญประจําบ้ าน และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) จึงต้ องปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุขด้ วย
คําขอเพื!อรับใบอนุญาตสําหรับกิจการที!เป็ นอันตรายต่อสุขภาพจะต้ องยื!นต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ!นซึง! จะพิจารณาคําขอเพื!อให้
แน่ใจว่าเป็ นไปตามเงื!อนไขบางประการเกี!ยวกับสุขอนามัยของสถานประกอบกิจการ และมาตรฐานอื!นๆ
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ใบอนุญาตต่างๆ ที!ออกให้ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที!ออก เมื!อได้ รับคําขอแล้ ว สถานประกอบกิจการ
ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้ เว้ นแต่จะมีคําสัง! จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ!นสัง! ให้ หยุดกิจการ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื!อนไขที!กําหนดในข้ อกําหนดของท้ องถิ!น ซึง! ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนี . มาตรา 65 ของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข กําหนดโทษสําหรับผู้ที!ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่า
หากผู้ประกอบกิจการมิได้ เสียค่าธรรมเนียม ผู้ประกอบการจะต้ องชําระค่าปรับเพิ!มขึ .นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที!ค้างชําระ หากมีการค้ างชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และจํานวนครัง. ที!ค้างชําระเกินกว่าสองครัง. เจ้ าพนักงานท้ องถิ!นมี
อํานาจสัง! ให้ ผ้ นู นหยุ
ั . ดการดําเนินกิจการได้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจํานวน
3.4.2.5 พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 (“พ.ร.บ.ส่งเสริ มการลงทุน”)
พ.ร.บ.ส่งเสริ มการลงทุนมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างสิง! จูงใจทางด้ านภาษี และด้ านเศรษฐกิจอื!นๆ ให้ แก่บริ ษัททังในประเทศ
.
ไทย และบริ ษัทต่างชาติเพื!อกระตุ้นการลงทุนในประเทศไทย
พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุนอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยทัว! ไปคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน จะสนับสนุน และให้ บตั รส่งเสริ มการลงทุนแก่โครงการที!มีสว่ นในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย (หรื อ
ด้ านอื!นๆ ที!ได้ ระบุไว้ ) โครงการทีส! ร้ างโอกาสในการจ้ างงาน ลดผลกระทบต่อสิง! แวดล้ อม และพัฒนาโครงสร้ างพื .นฐานของ
ประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนยังมีอาํ นาจทีจ! ะอนุมตั ิสทิ ธิประโยชน์ทงในด้
ั . านการเงิน และสิทธิประโยชน์
อื!นๆ ได้ หลายรูปแบบ ทังนี
. . สิทธิประโยชน์ที!คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนให้ แก่เฉพาะโครงการที!ได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน และระยะเวลาในการได้ รับสิทธิประโยชน์ จะถูกระบุไว้ ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 3 ฉบับ ซึง! เกี!ยวข้ องกับอุปกรณ์ และเครื! องมือการผลิตในประเทศไทย อย่างไร
ก็ดี บัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 2 ฉบับได้ หมดอายุไปแล้ ว บัตรส่งเสริ มการลงทุนฉบับล่าสุดของบริ ษัทฯ คือ
บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที! 1996(2)/2555 ลงวันที! 31 กรกฎาคม 2555 ซึง! ครอบคลุมถึงการผลิตแคปซูลเจลนิ!มที!มกี ําลัง
การผลิต 2.9 พันล้ านแคปซูลต่อปี ทังนี
. . รวมถึงกําลังการผลิตทังจากสายการผลิ
.
ตที!ได้ ตดิ ตังในโรงงานซอย
.
6 ระหว่างปี
2551-2553 และสายการผลิตใหม่ที!อยูร่ ะหว่างการติดตังในโรงงานซอย
.
8
สิทธิพิเศษในการลงทุนที!ทางบริษัทฯ ได้ รับ มีการระบุไว้ ในบัตรส่งเสริ มการลงทุนฉบับที! 3 ดังต่อไปนี .
(1) ได้ รับยกเว้ นอากรนําเข้ าสําหรับเครื! องจักร
(2) ได้ รับการยกเว้ นอากรนําเข้ าวัตถุดิบ และส่วนประกอบที!ใช้ ในการผลิตสินค้ าสําหรับการส่งออก
(3) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (ระยะเวลาปลอดภาษี ) เป็ นเวลา 5 ปี และยังได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุน
ประจําปี ที!เกิดขึ .นในระหว่างเวลานันไปหั
. กเป็ นค่าใช้ จา่ ยได้ เป็ นเวลา 5 ปี หลังจากสิ .นสุดระยะเวลาปลอดภาษี แล้ ว
และ
(4) เงินปั นผลของบริ ษัทฯ ซึง! ได้ จ่ายแล้ วในระหว่างระยะเวลาปลอดภาษี จะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพื!อ
เสียภาษี เงินได้ ในระหว่างระยะเวลาปลอดภาษี
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บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื!อนไขดังต่อไปนี .เพื!อรักษาสิทธิของบริษัทฯ ตามที!บตั รส่งเสริ มการลงทุนกําหนดไว้ กล่าวคือ
(1) ต้ องมีทนุ จดทะเบียนไม่ตาํ! กว่า 67,000,000 บาท
(2) ต้ องมีสดั ส่วนการถือหุ้นขันตํ
. !าของผู้ถือหุ้นชาวไทยที!ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
(3) ผลิตยาสําหรับมนุษย์ใช้ โดยมีปริ มาณขันตํ
. า! ของผลิตภัณฑ์ตอ่ ปี ดังต่อไปนี . (โดยมีระยะเวลาทํางาน 24 ชัว! โมงต่อ
วัน และ 327 วันต่อปี )
2,972,000,000 แคปซูลเจลนิ!ม
91,872,000 แคปซูลเจลแข็ง
110,246,400 เม็ด
9,570,000 ซอง
(4) มีเงินลงทุนเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
(5) ยื!นแบบแสดงรายการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล และค่าใช้ จา่ ยในการประกอบกิจการต่อบีโอไอภายใน 120 วัน
นับแต่วนั สิ .นปี บัญชีของทุกปี เพือ! ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี นติ ิบคุ คล ทังนี
. . จํานวนที!ได้ รับการยกเว้ นภาษี ต้องไม่
เกิน 339,854,000 บาท
(6) ต้ องได้ รับใบรับรอง GMP ที!ออกให้ ตามคูม่ ือของแผนความร่วมมือในการตรวจสอบทางเภสัชกรรมภายใน 2 ปี
นับแต่วนั ที!เริ! มกิจการ และ
(7) โรงงานจะต้ องตังอยู
. ใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 ปี และต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม และจากหน่วยงานอื!นทีเ! กี!ยวข้ อง
3.4.3 กฎระเบียบที*เกี*ยวข้ องในประเทศเวียดนาม
กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับหลักทีใ! ช้ บงั คับกับธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม มีดงั นี .
(1) ใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ (เวียดนาม) จํากัด (“เมก้ า เวียดนาม”) ต้ องได้ รับใบอนุญาต (สงวนไว้
สําหรับใบอนุญาตที!อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา) หรื อได้ รับการอนุญาตการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี .
ใบอนุญาต/การอนุญาต

วัตถุประสงค์ ของ
ใบอนุญาต/การอนุญาต

หนังสือรับรองการลงทุน

เพื!อประกอบกิจการค้ าขาย

หนังสือรับรองว่าโรงงานผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัยด้ าน
อาหาร

ธุรกิจที!เกี!ยวข้ องกับการประกอบ
การค้ าอาหารต้ องมีหนังสือรับรอง
ดังกล่าว

วันที*อนุมัติ

วันหมดอายุ

3 กรกฎาคม 2543

3 กรกฎาคม 2563

อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิ

ไม่มีข้อมูล
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ใบอนุญาต/การอนุญาต

วัตถุประสงค์ ของ
ใบอนุญาต/การอนุญาต

หนังสือรับรองว่ามีการปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับเรื! อง
ความปลอดภัยด้ านอาหาร

วันที*อนุมัติ

วันหมดอายุ

การค้ าผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด
ของ เมก้ า เวียดนามต้ องได้ รับ
หนังสือรับรองดังกล่าว

เมก้ า เวียดนาม ได้ รับหนังสือรับรอง
สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด
ที!ทําการค้ าขาย วันที!อนุมตั จิ งึ
แตกต่างกันไปตามชนิดของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
คลังสินค้ า

การดําเนินการของโกดังสินค้ าโฮจิ
มินห์ซติ ี . ต้ องได้ รับใบอนุญาต

3 มกราคม 2555

3 มกราคม 2558

หนังสือรับรองความพึงพอใจใน
เงื!อนไขการค้ าผลิตภัณฑ์ยา

การเก็บยาที!โกดังสินค้ าโฮจิมินห์ซติ ี .
ต้ องได้ รับหนังสือรับรองดังกล่าว

25 กุมภาพันธ์ 2554

25 กุมภาพันธ์ 2559

(2) การควบคุมการนําเข้ า
ภายใต้ กฎหมายของประเทศเวียดนาม บริ ษัทต่างชาติ (เช่น บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมก้ า
ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด) ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยาเข้ ามายังประเทศเวียดนามได้ โดยตรง (direct export)
ทังนี
. . ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาจากประเทศอื!นเข้ ามายังประเทศเวียดนามโดยวิธีอื!น (indirect export) บริ ษัทต่างชาติ
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการยา และวัสดุเภสัชกรรมในประเทศเวียดนาม จากองค์กรบริ หารยาของ
ประเทศเวียดนาม (ต่อไปนี .จะเรี ยกว่า “DAV”) และผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว จะต้ องนําเข้ าโดยบริ ษัทเวียดนามที!ได้ รับใบอนุญาต
นําเข้ าเท่านัน. ณ ปั จจุบนั บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด ต่าง
ได้ รับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการยาและวัสดุเภสัชกรรมในประเทศเวียดนาม โดยใบอนุญาตต่างๆ ฉบับปั จจุบนั
ของบริ ษัทเหล่านี . จะหมดอายุในวันที! 16 พฤษภาคม 2561 ใบอนุญาตเหล่านี .ทําให้ บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเพื!อสุขภาพ (functional foods)
ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด (เช่น ยาทางเลือก และสมุนไพร) เข้ ามายังประเทศเวียดนามผ่านทาง
บริ ษัทเวียดนามที!ได้ รับใบอนุญาตนําเข้ า
นอกจากนี . ในปี 2556 เมก้ า เวียดนาม เป็ นบริ ษัทเวียดนามที!ได้ รับใบอนุญาตสําหรับการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทเข้ า
มายังประเทศเวียดนาม ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื!อสุขภาพ (functional foods) ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางชนิด (เช่น ยาทางเลือก และสมุนไพร) อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั เมก้ า เวียดนาม ยังมิได้ ดําเนินการเป็ นผู้นําเข้ าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวแต่อย่างใด
(3) การควบคุมราคา
ในประเทศเวียดนาม ราคาของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมถูกจัดการภายใต้ หลักการดังต่อไปนี .
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(ก) ภาคธุรกิจที!ประกอบกิจการเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม (รวมถึง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นําเข้ า ผู้ขายส่ง
ผู้ขายปลีก เป็ นต้ น) สามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ การตรวจสอบ และ
ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐบาลที!เกี!ยวข้ อง และ
(ข) หน่วยงานของรัฐบาลที!เกี!ยวข้ องอาจกําหนดมาตรการรักษาราคายาให้ คงที!ได้
หนังสือเวียนร่วมเลขที! 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ซึง! ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวง
อุตสาหกรรม และการค้ า ของประเทศเวียดนาม ลงวันที! 30 ธันวาคม 2554 ว่าด้ วยการจัดการราคายา (“หนังสือเวียน 50”)
กําหนดมาตรการตรวจสอบ และควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐบาลที!เกี!ยวข้ องดังต่อไปนี .
(1) ออกข้ อบังคับให้ ภาคธุรกิจที!ถกู ควบคุม แสดงรายการราคาของผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม (รวมถึง ราคานําเข้ า
ราคาขายส่ง และราคาขายปลีก) ก่อนที!จะนําสินค้ าดังกล่าวเข้ าสูต่ ลาดเป็ นครัง. แรก หากภาคธุรกิจมีความ
ประสงค์จะเปลีย! นราคาของผลิตภัณฑ์ที!เกี!ยวข้ อง จะต้ องมีการเปลี!ยนแปลงเอกสารแสดงรายการราคาสินค้ า
ใหม่ด้วย
(2) ผู้ขายส่ง และผู้ขายปลีกต้ องระบุราคาบนป้ าย กระดาษ หรื อแสดงด้ วยวิธีการอื!นสําหรั บผลิต ภัณฑ์ ที!ทํ า
การตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการแขวน หรื อติดไว้ ในที!ที!ลกู ค้ าจะสังเกตได้ ง่าย หากสถานประกอบกิจการที!อยูภ่ ายใต้
การควบคุมต้ องการจะเปลีย! นแปลงราคาของสินค้ าที!เกี!ยวข้ อง จะต้ องมีการเปลีย! นประกาศราคาใหม่ด้วย
นอกจากนี . หนังสือเวียน 50 ได้ กําหนดขันตอนการประกาศราคายานํ
.
าเข้ าจากต่างประเทศ หรื อที!ผลิตในประเทศ ขันตอน
.
การประกาศราคายาที!ผลิตนอกประเทศเวียดนามมีดงั ต่อไปนี .
(1) ต้ องมีการประกาศราคาหลังจากที! มีการขึน. ทะเบียน และก่อนที!จะนํา สินค้ าเข้ าสู่ตลาดเป็ นครั ง. แรก การ
เปลีย! นแปลงราคาที!ได้ ประกาศแล้ วจะต้ องมีการประกาศราคาที!เปลีย! นแปลงใหม่ด้วย
(2) เอกสารแสดงรายการราคาสินค้ าจะต้ องทําตามแบบที!กําหนดไว้ ในหนังสือเวียน 50 เอกสารแสดงรายการ
ราคาสินค้ าจะต้ องจัดทําเป็ น 2 ชุด ชุดหนึง! ยื!นต่อ DAV และอีกชุดหนึง! จัดเก็บไว้ ในระบบเอกสาร
(3) เอกสารแสดงรายการราคาสินค้ าที!เปลีย! นใหม่จะต้ องถูกจัดทําจํานวน 2 ชุด ชุดหนึง! ยื!นต่อ DAV และอีกชุด
หนึง! จัดเก็บไว้ ในระบบเอกสาร เอกสารต้ องประกอบด้ วย (1) หนังสือขอเปลีย! นแปลงราคาสินค้ าใหม่ตามแบบ
ที!กําหนดไว้ ในหนังสือเวียน 50 และ (2) รายการของราคาสินค้ าที!มีการเปลีย! นแปลงใหม่ตามแบบที!กําหนดไว้
ในหนังสือเวียน 50
(4) เมื!อได้ รับเอกสารแสดงรายการราคาสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว DAV จะออกใบรับยืนยันการรับเอกสารแสดงรายการ
ราคาสินค้ าที!เปลีย! นแปลงใหม่ให้
แม้ ว่าการประกาศราคาไม่จําต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก DAV แต่หน่วยงานของรัฐที!เกี!ยวข้ องมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ประกาศราคาสินค้ า หรื อการประกาศราคาสินค้ าที!เปลี!ยนแปลงใหม่ได้ หากราคาดังกล่าวไม่สมเหตุผล ความสมเหตุผล
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ของราคาจะถูกพิจารณาตามหลักการดังต่อไปนี . คือ (1) ต้ นทุนในการนําเข้ า ต้ นทุนในการผลิตทังหมด
.
และต้ นทุนในการ
นําสินค้ าออกจําหน่าย (2) ราคาตลาดในประเทศ และตลาดระหว่างประเทศ (3) การเปลี!ยนแปลงของต้ นทุนในการลงทุน
เช่น วัตถุดิบ อัตราแลกเปลี!ยนเงินตรา และต้ นทุนอื!นๆ หากมีการปฏิเสธการประกาศราคาสินค้ า หน่วยงานของรัฐบาลที!
เกี!ยวข้ องจะส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างเป็ นทางการไปยังผู้ประกาศให้ พิจารณาราคาที!ได้ ประกาศอีกครัง.
หน่วยงานของรัฐบาลที!เกี!ยวข้ องอาจกําหนดมาตรการรักษาราคายาให้ คงที!ในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ข้ อบังคับเกี!ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมไม่ได้ กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรการรักษาราคายาให้ คงที!วา่ ควรจะเป็ นอย่างไร
(4) การขึ .นทะเบียน ACTD
ในประเทศเวียดนาม ส่วนที! 1 และส่วนที! 2 ของเอกสาร ACTD จะต้ องยื!นคําขอขึ .นทะเบียนในประเภทผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ยาตามใบสัง! แพทย์ (prescription pharmaceutical products) และยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC)
ภายใต้ ข้อยกเว้ นบางประการ มีสารออกฤทธิ• (“APIs”) จํานวน 12 ประเภทที!อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ซึง! ต้ องมีการยื!นผล
การศึกษาเกี!ยวกับชีวสมมูลของยา (bioequivalence study) พร้ อมด้ วยเอกสารขอขึ .นทะเบียน ACTD นอกจากนี . การขึ .น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที!มีสาร APIs ซึง! มีปฏิกิริยากับอาหาร จะต้ องมีการศึกษาเกี!ยวกับชีวสมมูลเป็ นรายกรณีด้วย
นอกจากนี . ผลิตภัณฑ์ที!มีลกั ษณะในการออกฤทธิ•ตอ่ เนื!องหรือออกฤทธิ•ได้ ยาวนานขึ .น
เกี!ยวกับชีวสมมูลด้ วย ไม่วา่ จะมี APIs ปนอยูใ่ นผลิตภัณฑ์หรื อไม่ก็ตาม

จะต้ องมีการยื!นผลการศึกษา

การขึ .นทะเบียนยาสมุนไพร และยาแผนโบราณจะต้ องยื!นเอกสาร ACTD ส่วนที! 1 และส่วนที! 2 ประกอบด้ วย อย่างไรก็ดี
ส่วนที! 2 ได้ ถกู แก้ ไขสําหรับการขอขึ .นทะเบียนดังกล่าว เพื!อแสดงข้ อมูลเพิม! เติมเกี!ยวกับส่วนที!เป็ นสมุนไพร และ/หรื อ พืช
รวมทังการวิ
.
เคราะห์ตวั ชี .วัด ความปลอดภัย และประสิทธิภาพโดยเปรี ยบเทียบกับยาที!มีสว่ นประกอบเป็ นสารเคมี และไม่
ต้ องมีการยื!นผลการศึกษาเกี!ยวกับชีวสมมูล
การขึ .นทะเบียน ACTD ในประเทศเวียดนามจะใช้ เวลาประมาณ 12 – 18 เดือน การขึ .นทะเบียนจะมีผลไม่เกิน 5 ปี การขอ
ขึ .นทะเบียนซํ .าสําหรับผลิตภัณฑ์ที!เกี!ยวข้ องต้ องยื!นภายใน 6 เดือนก่อนที!การขึ .นทะเบียนปั จจุบนั จะหมดอายุ มิฉะนัน.
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะต้ องผ่านขันตอนการขึ
.
.นทะเบียนใหม่
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศเวียดนามอาจขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื!อทดสอบเป็ นรายกรณีไป อย่างไรก็ดี
ปฏิบตั ิ อัตราการขึ .นทะเบียนซึง! มีการทดสอบด้ วยเกิดขึ .นน้ อยมาก

ในทาง

(5) การขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื!อสุขภาพ
ในประเทศเวียดนาม ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ ถูกจัดให้ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื!อสุขภาพ (functional foods) ดังนันผลิ
. ตภัณฑ์ดงั กล่าวจึงต้ องขึ .นทะเบียนกับองค์กรบริ หารอาหาร การขึ .นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะใช้ เวลาระหว่าง 2 ถึง 8 สัปดาห์ในการกรอกคําขอ การขึ .นทะเบียนมีผลใช้ ได้ 3 ถึง 5 ปี (5 ปี สําหรับ
กิจการที!มี ISO 22000 เอชเอซีซพี ี (HACCP) หรื อการรับรองคุณภาพที!คล้ ายกัน)
ส่วนที! 2 หน้ าที! 134

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

3.4.4 กฎ และระเบียบที*เกี*ยวข้ องในประเทศเมียนมาร์
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ บริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับหลักใน
ประเทศเมียนมาร์ ดังนี .
(1) ใบอนุญาต
ในประเทศเมียนมาร์ บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด (เมียนมาร์ ) (“เมก้ า เมียนมาร์ ”) และสํานักงานผู้แทนของ
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด (ประเทศไทย) ต้ องได้ รับใบอนุญาต หรื อการอนุญาตการประกอบกิจการ
ดังต่อไปนี .
ใบอนุญาต/การอนุญาต

วัตถุประสงค์ ของ
ใบอนุญาต/การอนุญาต

วันที*อนุมัติ

วันหมดอายุ

ใบอนุญาตทําการค้ า เลขที!
137/1995 ออกให้ โดยคณะ
กรรมการบริ หารการลงทุน และ
บริ ษัท ให้ แก่ เมก้ า เมียนมาร์

อํานาจในการทําการค้ า

30 ตุลาคม 2554

29 ตุลาคม 2557

ใบอนุญาตทําการค้ า เลขที!
010/2003 ออกให้ โดยคณะ
กรรมการบริ หารการลงทุน และ
บริ ษัท ให้ แก่ บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซ
แอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด (ประเทศไทย)

อํานาจในการทําการค้ า

21 พฤศจิกายน 2554

20 พฤศจิกายน 2557

(1)

การควบคุมการนําเข้ า

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที!ถูกจัดให้ อยู่ในประเภทอาหาร หรื อยา ตามกฎหมายอาหารแห่งชาติ หรื อกฎหมายยาแห่งชาติ
แล้ วแต่กรณี จะต้ องได้ รับคํารับรองการนําเข้ าจากองค์การอาหาร และยาของประเทศเมียนมาร์ และใบอนุญาตนําเข้ าจาก
กระทรวงพาณิชย์ด้วย จากประสบการณ์ของบริ ษัทฯ การอนุมตั ิใบอนุญาตนําเข้ าอาหาร หรื อยาจะใช้ เวลาประมาณ 3 ถึง
4 วัน (แล้ วแต่กรณี) ใบอนุญาตนําเข้ าสําหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หรื อยาแต่ละประเภทมีอายุ 3 ถึง 5 เดือน
ยาที! ไ ด้ ขึน. ทะเบี ย นจะต้ อ งนํ าเข้ า โดยบุค คลสัญ ชาติ เ มี ย นมาร์ หรื อบริ ษั ท ที! ไ ด้ จ ดทะเบีย นเป็ นผู้นํา เข้ า ทั!วไปเท่า นัน.
นอกจากนี . บุคคลหรื อบริ ษัทที!นําเข้ ายา ต้ องมีใบรับรองการขึ .นทะเบียนสําหรับเภสัชกรรม ซึ!งเรี ยกว่าใบรับรองอนุมตั ิการ
นําเข้ า และการนําเข้ าในแต่ละครัง. จะต้ องมีใบอนุญาตต่างหากซึง! ออกให้ โดยกระทรวงพาณิชย์
(2) การขึ .นทะเบียน ACTD
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ทังหมดถู
.
กจัดให้ อยู่ในประเภทยา หรื อ อาหาร ภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศเมียนมาร์
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“ยา” ถูกนิยามไว้ ในมาตรา 2 (บี) ของกฎหมายยาแห่งชาติ ซึง! มีนิยามว่า “สิง! ที!มีไว้ สาํ หรับใช้ ไม่วา่ ภายในหรื อภายนอก ใน
การวิเคราะห์ ป้องกัน และรักษาโรค คุมกําเนิด หรื อที!มีผลที!เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ และสัตว์” และสิ!งใดๆ ที!เป็ นไปนิยาม
ดังกล่าวให้ ถือเป็ นยาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
“อาหาร” ถูกนิยามไว้ ในกฎหมายอาหารแห่งชาติ ว่าเป็ น “สิง! ที!มนุษย์พร้ อมกินหรื อดื!มได้ ส่วนผสมของสิ!งดังกล่าวหรื อสาร
ปรุงแต่งรสรสอาหาร ยกเว้ น ยา และยังรวมถึงสิง! ที!กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศเป็ นครัง. คราวว่าเป็ นอาหารด้ วย”
ผลิตภัณฑ์ ทงหมดที
ั.
!ได้ ถูกจัดให้ เป็ นยาดังที!ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จะต้ องมีการขึน. ทะเบียนกับองค์การอาหาร และยาของ
ประเทศเมียนมาร์ ตามข้ อกําหนดของ ACTD จากประสบการณ์ของบริ ษัทฯ การขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศเมียน
มาร์ จะใช้ เวลาประมาณ 12 ถึง 15 เดือน
ขณะนี . องค์การอาหาร และยาของประเทศเมียนมาร์ ไม่มีแผนกที!มีความเชี!ยวชาญเกี!ยวกับการขึ .นทะเบียนยาสมุนไพร
ดังนันการอนุ
.
มตั ิการขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอาจใช้ เวลานานมาก (อาจเป็ นเวลาหลายปี ) ซึง! นานกว่าผลิตภัณฑ์อื!นๆ
ที!ถกู จัดให้ เป็ นยา
3.4.5 กฎเกณฑ์ การควบคุมในประเทศออสเตรเลีย
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับหลัก
ในประเทศออสเตรเลีย ดังนี .
(1) กฎหมายว่าด้ วยสินค้ าเกี!ยวกับการรักษาโรค
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ หรื อ TGA ภายใต้
กฎหมายว่าด้ วยสินค้ าเกี!ยวกับการรักษาโรค พ.ศ. 2532 (“TGA Act”) TGA จะเป็ นผู้ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมที!จําหน่ายในประเทศออสเตรเลีย TGA ทําหน้ าที!หลายประการเกี!ยวกับการ
ประเมิน และตรวจสอบ เพื!อให้ แน่ใจว่าสินค้ าเภสัชกรรมทีจ! ําหน่ายในประเทศออสเตรเลียมีมาตรฐานที!ยอมรับได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ ชาวออสเตรเลียสามารถ เข้ าถึง และได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที!ก้าวหน้ าได้ ในเวลาที!
เหมาะสม ผู้ผลิตยาทุกประเภททีเ! ป็ นชาวออสเตรเลียต้ องได้ รับใบอนุญาตภายใต้ สว่ นที! 4 ของ TGA Act และขันตอนการ
.
ผลิตจะต้ องเป็ นตามหลักการของ GMP
(2) การขึ .นทะเบียน (registration) หรื อ การขึ .นบัญชี (listing)
สินค้ าเภสัชกรรมทังหมดที
.
!ผลิตเพื!อจําหน่ายในประเทศออสเตรเลีย จะต้ องถูกขึ .นทะเบียนในรายการจดทะเบียนสินค้ า
เภสัชกรรมของประเทศออสเตรเลีย (Australian Registration of Therapeutic Goods หรื อ “ARTG”) หรื อ ขึ .นบัญชี
(listed) ก่อนการจําหน่าย ซึ!งขึ .นอยู่กบั ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ขนาดใช้ และข้ ออ้ างเกี!ยวกับการส่งเสริ มการขาย หรื อ
สรรพคุณการรักษาโรค ของผลิตภัณฑ์นนั .
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ยาที!ถกู จัดประเภทให้ เป็ นยาที!ต้องมีการขึ .นทะเบียน ยาประเภทดังกล่าว คือ ยาที!มีความเสี!ยงสูง ซึ!งต้ องขึ .นทะเบียนกับ
ARTG โดยยาแต่ละประเภทจะถูกประเมินคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ สําหรับยาดังต่อไปนี .
ยาตามใบสัง! แพทย์ทกุ ประเภท
ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) ส่วนใหญ่
ยาทางเลือก (complementary medicines) บางประเภท
ยาที!ถกู จัดประเภทให้ เป็ นยาที!ต้องมีการขึ .นบัญชี ยาประเภทดังกล่าว คือ ยาซึ!งมีความเสี!ยงตํ!า มีสว่ นผสมที!เป็ นอันตราย
น้ อย และได้ ผา่ นการรับรองแล้ ว และมีการอวดอ้ างสรรพคุณอย่างจํากัด โดยจะต้ องถูกขึ .นในบัญชีของ ARTG ซึ!ง TGA จะ
ประเมินคุณภาพ และความปลอดภัย แต่จะไม่มีการประเมินประสิทธิภาพ สําหรับยาดังต่อไปนี .
ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บางประเภท
ยาทางเลือก (complementary medicines) ส่วนใหญ่
ในประเทศออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์ยาซึ!งมีส่วนผสมของ สมุนไพร วิตามิน แร่ ธาตุ อาหารเสริ ม การรักษาแบบธรรมชาติ
บําบัด และการบํ าบัดรั กษาโดยใช้ กลิ!นหอม บางประเภทถูกจัดให้ อ ยู่ในประเภท “ยาทางเลือก” (complementary
medicines) และถูกควบคุมดังเช่นยาภายใต้ TGA Act
นอกจากนี . ยาที!ถกู รวบรวมอยูใ่ นบัญชี ARTG คือ ผลิตภัณฑ์ที!มีลกั ษณะดังต่อไปนี .
ต้ องมีตวั ยาความเสี!ยงตํ!าในปริ มาณที!เหมาะสม ซึ!งได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในยาที!ถูกรวบรวมในรายชื!อของ
TGA
ต้ องถูกผลิตตามหลักการของ GMP
สามารถระบุข้อความดังต่อไปนีเ. ท่านัน. (สําหรับการใช้ รักษาโรค) (1) สําหรั บรักษาสุขภาพ และทําให้
สุขภาพแข็งแรง หรื อ (2) ระบุข้อความแน่นอนว่า สําหรับโรคที!ไม่รุนแรงและไม่ลกุ ลาม และ
ขณะยี!นคําขอต่อ TGA ผู้ผลิต/ผู้นําเข้ าต้ องรับรองว่าสินค้ าที!ยื!นคําขอเป็ นไปตามข้ อบังคับของกฎหมายทุก
ประการ
ยาที!ถกู รวบรวมอยูใ่ นบัญชีของ ARTG จะถูกกําหนดหมายเลข AUST L ไว้ โดยเฉพาะ ซึง! ต้ องแสดงไว้ บนฉลาก
ขันตอนการขอขึ
.
.นบัญชียา สามารถสรุปได้ ดงั นี .
ยาที!ถกู รวบรวมอยูใ่ นรายชื!อของ ARTG จะถูกรวบรวมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขันตอนของการรวบรวมยาให้
.
อยูใ่ นรายชื!อ
ดังกล่าว ทําให้ ยาทางเลือกซึง! มีความเสีย! งตํ!าเข้ าสูต่ ลาดได้ รวดเร็วขึ .น ในขณะที!ยี!นคําขอต่อ TGA ผู้ขอต้ องรับรองว่าสินค้ า
ที!ยื!นคําขอเป็ นไปตามข้ อบังคับของการขอถูกรวบรวมอยูใ่ นรายชื!อทุกประการ
หลังจากการยื!นคําขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว จะมีการออกหมายเลข AUST L ให้ ภายใน 4 – 6 สัปดาห์ โดยผู้ผลิต/
ผู้นําเข้ าของยาที!ถกู รวบรวมอยู่ในบัญชียา ซึ!งได้ รับการรับรองให้ จําหน่ายในประเทศออสเตรเลีย อาจเลือกขอ CPP ตาม
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ระบบการรั บรองขององค์ การอนามัยโลก (WHO) หรื อหนังสือรับรองการขึน. ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยาที!ถูกรวบรวมอยู่ใน
รายชื!อ อย่างใดอย่างหนึ!งก็ได้ CLP มี รู ปแบบคล้ ายกับ CPP แต่ไม่ได้ ถกู ออกภายใต้ ระบบการรับรองของ WHO ว่าด้ วย
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาทื!กําลังเข้ าสูก่ ารค้ าระหว่างประเทศ
(3) กฎเกณฑ์เกี!ยวกับการส่งออก
ยาที!มีไว้ เพื!อส่งออกเท่านันจะต้
. องถูกรวบรวมอยูใ่ นรายชื!อของ ARTG (ไม่ต้องมีการขึ .นทะเบียน) ก่อนที!จะเริ! มส่งออก
ตามหลักทัว! ไป แผนกส่งออกจะรับรองเอกสารเท่าที!สามารถทําได้ ขึ .นอยูก่ บั ว่าจะเป็ นกําหนดการของ CLP หรื อ CPP
ดังนันการรั
.
บรองจะจํากัดแต่เพียงเอกสารดังต่อไปนี .เท่านัน. คือ
รายละเอียดของสูตร
รายละเอียดของการผลิต
ฉลากผลิตภัณฑ์ และ
ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ที!ได้ รับการรับรองโดย คณะกรรมการประเมินความปลอดภัยของยา (Drug Safety
Evaluation Board) สําหรับผลิตภัณฑ์ที!ขึ .นทะเบียนใน ARTG
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ในประเทศออสเตรเลียทําให้ บริ ษัทฯ สามารถร่ นระยะเวลาในการนํา ผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่ตลาด
เนื!องจาก TGA ของประเทศออสเตรเลียจัดให้ ผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ส่วนใหญ่ให้ อยู่ใน
ประเภทของ ยาทางเลือก (complementary medicines) ดังนัน. การขึ .นบัญชีผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพ (nutraceutical
products) และได้ รับ CLP หรื อ CPP สําหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สามารถทําได้ ภายใน 8 ถึง 14 สัปดาห์ เมื!อได้ รับ CLP
หรื อ CPP แล้ ว บริ ษัทฯ สามารถนําตํารับยา และเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (dossier) ไปขึ .นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดบางประเทศอย่างสะดวกมากขึ .น
(4) การตรวจสอบ
TGA ทําหน้ าที!ตรวจสอบผู้ผลิตในออสเตรเลียที!ผลิตสินค้ าเกี!ยวกับการรักษาโรค เพื!อให้ แน่ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที!
ยอมรับได้ ของ GMP หรื อเป็ นไปตามมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ (quality management system) ตามที!กําหนดไว้ ใน
TGA Act และ กฎกระทรวงภายใต้ TGA Act รวมทัง. คําสัง! เกี!ยวกับหลักการผลิต และสินค้ าเกี!ยวกับการรักษาโรค
TGA Act กําหนดให้ ผ้ ผู ลิตต่างประเทศที!ผลิตยา และสินค้ าเกี!ยวกับการรักษาโรคซึ!งไม่ใช่อปุ กรณ์แพทย์ ที!มีการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศออสเตรเลีย ต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานที!ยอมรับได้ ของ GMP ซึ!งเท่าเทียมกับมาตรฐานที!กําหนดไว้
สําหรับผู้ผลิตในออสเตรเลีย หากผู้ผลิตไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานที!เหมาะสมตาม GMP ได้ TGA จะทําการตรวจ
สถานที!ผลิตในลักษณะเดียวกับที!ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ผลิตในออสเตรเลีย
ผู้ผลิตในออสเตรเลียที!ผลิตยาเกี!ยวกับการรักษาโรคทุกประเภท ต้ องได้ รับใบอนุญาตภายใต้ ข้อกําหนดของ TGA Act
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การตรวจสอบ จะกระทําโดยผู้ตรวจสอบ 1 ถึง 2 คน และใช้ เวลาประมาณ 1 ถึง 5 วัน เมื!อได้ ทําการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ ว
จะมีการออกใบรับรอง GMP ให้ ซงึ! ปรกติจะมีอายุ 1 ถึง 3 ปี ขึ .นอยูก่ บั ระดับของการปฏิบตั ิตามที!ผ้ ตู รวจสอบสังเกต โดยจะ
ไม่มีการต่อใบอนุญาตเกิน 3 ปี การตรวจสอบซํ .าจะกระทํา 1 ถึง 3 เดือนก่อนที!ใบรับรองจะหมดอายุ
โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ทังสองแห่
.
งในประเทศไทยได้ รับการตรวจสอบโดย TGA ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 รวมทังได้
.
มีการตรวจสอบโดย GMP ของสหภาพยุโรป หลังจากการตรวจสอบโดย TGA อีกด้ วย และโรงงานทังสองแห่
.
งได้ รับ
ใบรับรองจาก อียซู งึ! จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2557 ทังนี
. . TGA อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเพื!อพิจารณาแนวโน้ มในการ
ขยายใบรับรองไปอีกจนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 ตามใบรับรองของอียู อีกด้ วย สําหรับโรงงานผลิตในประเทศออสเตรเลีย
ของบริ ษัทฯ ได้ รับการตรวจสอบโดยTGA ในเดือนมกราคม 2556 และได้ รับการรับรองจนถึงเดือนมกราคม 2559
(5) การใช้ ฉลาก การบรรจุหีบห่อ และการโฆษณา
การใช้ ฉลาก การบรรจุหีบห่อ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านเภสัขกรรมอยู่ภายใต้ การควบคุมของ TGA มีแนวทาง
เกี!ยวกับวิธีปฏิบตั ิตามที!ได้ กล่าวมาข้ างต้ น โดยเป็ นแนวทางที!ผ้ ปู ระเมินของ TGA ใช้ ในการประเมินความเหมาะสมของ
การใช้ ฉลาก การบรรจุหีบห่อ และการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม TGA รับผิดชอบในการทําให้ แน่ใจว่าสินค้ า
เกี!ยวกับการรักษาโรคที!มีจําหน่ายในประเทศออสเตรเลียนัน. ปลอดภัย และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์นนั .
ซึง! รวมถึงสินค้ าที!ชาวออสเตรเลียจะต้ องใช้ ประจําวัน เช่น วิตามินเม็ด และพลาสเตอร์ ปิดแผล จนกระทัง! สินค้ าที!ใช้ ในการ
รักษาอาการร้ ายแรง เช่น ยาควบคุม วัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือด และศัลยกรรมเทียม
3.4.6 ใบรับรองGMP
นอกจากใบรับรอง GMP ในประเทศไทย บริ ษัทฯ ยังได้ รับใบรับรอง GMP ดังต่อไปนี .ด้ วย
สถานะของการอนุมัติ GMP
ประเทศ
ไทย
ออสเตรเลีย

สหภาพยุโรป
โอมาน
อูกนั ดา
เยเมน

เจ้ าหน้ าที*
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
หน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
หน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
หน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
เจ้ าหน้ าที!สาธารณสุขเยอรมัน
เจ้ าหน้ าที!สาธารณสุขเยอรมัน
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานกํากับดูแลยา
หน่วยงานกํากับดูแลยา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

ที*ตังO
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8
โรงงานพาเคนแฮม
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8

ปี ที*ได้ รับอนุมัตเิ ป็ น
ครั งO แรก
สถานะการอนุมัตปิ ั จจุบัน
พ.ศ.
2528
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2552
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2536
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2552
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2556
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2544
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2551
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2552
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2547
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2556
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2549
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2555
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว

ส่วนที! 2 หน้ าที! 139

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ประเทศ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

เจ้ าหน้ าที*
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

ยูเครน
เอธิโอเปี ย

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
เจ้ าหน้ าที!บริ หาร และควบคุมยา

เปรู

กระทรวงสาธารณสุข

ซูดาน

กระทรวงสาธารณสุข

ที*ตังO
โรงงานซอย 6 และ
โรงงานพาเคนแฮม
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6 และ
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6 และ
โรงงานซอย 8
โรงงานซอย 6

ปี ที*ได้ รับอนุมัตเิ ป็ น
ครั งO แรก
สถานะการอนุมัตปิ ั จจุบัน
พ.ศ.
2551
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
2556

ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว

2549
2553
2553

ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว

2555

ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว

2555

ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
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