
 การจัดำการความเส่�ยง

Risk Management

บร่ษััท เมัก้า ไลัฟ์์ไซื้แอ็นซื้์  มั้สภาพแวดลั้อมัการจัดการ 
ความัเส้�ยงท้�แข็งแกร่ง การบร่หารความัเส้�ยงของบร่ษััทนำาโดย 
คณะกรรมัการตรวจสอบซื้่�งประกอบด้วยกรรมัการอ่สระ 3 ท่าน 
บรษั่ัทฯ มัเ้จา้หนา้ท้�อาวโ้สท้�ได้รบัมัอบหมัายงานดา้นบรห่ารความั
เส้�ยง บรษั่ัท เมัก้า ไลัฟ์ไ์ซื้แอ็นซื้ ์จำากดั (มัหาชน) (บรษั่ัท) ระบ้ความั
เส้�ยงแลัะจัดการโดยสร้างกระบวนการบรรเทาผลักระทบซ่ื้�งเป็น
ส่วนหน่�งของกลัย้ทธ์ิทางธิ้รก่จ บร่ษััทฯ ยังคงเต่บโตอย่างต่อ
เน่�อง แลัะม้ัการระบแ้ลัะจัดการความัเส้�ยงอย่างมัป้ระส่ทธิภ่าพใน
ด้านการแข่งขันแลัะภูมั่ทัศน์ทางการเม่ัองท้�เปลั้�ยนแปลังตลัอด
เวลัา

คณะกรรมการ
บริษ่ัท

คณะกรรมการความย่�งย่น 
การบริหารความเส่�ยง และ
บรรษ่ัทภัิบาล 
นายอล่น แคม  
ประธุานกรรมการ
นายต่อ ส่นติศิริ  
สมาชิก
นายโธุม่ส อ่บบราฮั่ม 
กรรมการบริหารประธุาน 
เจ้าหน้าท่�การเงิน และสมาชิก

ห่วหน้าธุุรกิจ - 
ประสานงานโดิย 

ฝ่่ายเจ้าหน้าท่�บริหาร
ความเส่�ยงและ 
การปฏิิบ่ติตาม 

กฎระเบ่ยบ

บริิษััท เมก้้า ไลฟ์์ไซแอ็็นซ์ ได้ริะบุคว่ามเสี�ยงที�สำาคัญ ในหลายสถูานที� 
ที�ดำาเนินก้าริ และสถูานที�หลัก้แต่่ละแห่งที�พีิจำาริณาโดยเจ้ำาขึ้อ็ง 
คว่ามเสี�ยง

บริิษััท เมก้้า ไลฟ์์ไซแอ็็นซ์ มีคำาชี�แจำงเกี้�ยว่กั้บคว่ามเสี�ยงและมีแนว่ทาง
ปฏิิบติั่ในก้าริริะบุตั่ว่บง่ชี�คว่ามเสี�ยงที�สำาคัญ และเต่ริยีมแผู้นก้าริบริริเทา
ผู้ลก้ริะทบโดยละเอี็ยด จำาก้นั�นจ้ำงติ่ดต่ามแผู้นก้าริลดคว่ามเสี�ยงเพี่�อ็
ให้แน่ใจำว่่ามีก้าริจัำดก้าริคว่ามเสี�ยงและบริริลุคว่ามเสี�ยงที�เหล่อ็ต่ามที�
ว่างไว้่ เพี่�อ็ให้บริิษััทฯ ริับคว่ามเสี�ยงและใช้ปริะโยชน์จำาก้โอ็ก้าสที�มีอ็ยู่

บริิษััทฯ ได้ริว่มก้าริบริิหาริคว่ามเสี�ยงเป็นหน้�งใน KPI ที�สำาคัญสำาหริับ 
ผูู้้บริิหาริ ผูู้้บริิหาริริะดับสูง และริะดับก้ลาง บริิษััทฯ สง่เสริิมวั่ฒนธุริริม
คว่ามเสี�ยงเพ่ี�อ็ใช้ปริะโยชน์จำาก้โอ็ก้าสใหม่ๆ และลดภััยคุก้คามให้ 
เหล่อ็น้อ็ยที�สุด
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Mega Lifesciences has a robust risk management 
environment. The Company’s risk management is headed 
by its Audit Committee comprised of 3 independent 
Directors. The Company has a senior officer who has been 
assigned the task of Risk Management. Mega Lifesciences 
Public Company Limited (Company) identifies its risks 
and manages them by building mitigation processes as a 
part of its business strategy. The Company continues to 
grow and by identifying and efficiently managing its risks 
in an ever changing competition and political landscape.

Board of Directors 

Sustainability, Risk 
Management and 
Corporate Governance 
Commitee
Mr. Alan Kam, Chairman
Mr. Thor Santhisiri, 
Member
Mr. Thomas Abraham, 
Excutive Director, CFO & 
Member

Business Heads 
– Coordination 
by Chief Risk 

and Compliance 
Officer

Mega Lifesciences has identified its key risks in consultation with 
various locations in which it operates and each Location head is 
considered as a risk owner.

Mega Lifesciences has a Risk Appetite statement and has a 
practice of identifying the Key risk indicators and prepares a 
detailed mitigation plan. The Risk mitigation plan is then followed 
up to ensure that the Risks are addressed and the Residual Risks 
are attained as per plan to enable the company to take risks and 
also take advantage of opportunities available for the Company.

The Company has included Risk Management as one of the 
key KPIs for Executives, Senior and middle Management. The 
Company encourages a risk culture to leverage new opportunities 
and to minimize the threats.

189Mega Lifesciences Public Company Limited • Form 56-1 One Report 2021

BU
SIN

ESS O
PERATIO

N
 A

N
D

 O
PERATIN

G RESU
LTS

การกำาก่บดิูแลกิจการ
Corporate Governance

เอกสารแนบ
Enclosure

งบการเงิน
Financial Statements



คว่ามเสี�ยงขึ้อ็งบริิษััทโดยสรุิป จำะปริะก้อ็บด้ว่ยคว่ามเสี�ยงส่บเน่�อ็งจำาก้ธุุริกิ้จำเป็นสว่่นใหญ ่ริายละเอี็ยดต่ามต่าริางด้านล่าง

ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

1. ควัามเส่ำ�ยง
เชีงิกลยทุี่ธ์ั

1.1 ธุุรกิิจ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ 
ของบรษัิัทฯ อ�จได้รบัผลักิระทบใน่ท�งลับห�กิบรษัิัทฯ 
ไม่สุ�ม�รถิ่แข่งขัน่ใน่ต้ลั�ดได้อย�่งมป้ระสุทิธิุภ�พ

อุ็ต่สาหก้ริริมยา (pharmaceutical industry) เป็นก้ลุ่ม
อุ็ต่สาหก้ริริมที�มีก้าริแขึ้่งขึ้ันสูง โดยคู่แขึ้่งที�สำาคัญขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ ได้แก่้ผูู้้ผู้ลิต่ และผูู้้จัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา และ
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่มบำารุิงสุขึ้ภัาพีริายใหญ่ทั�งในปริะเทศ และ
ต่่างปริะเทศ นอ็ก้จำาก้นี� เน่�อ็งจำาก้บริิษััทฯ ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำ
ในหลายปริะเทศ บริิษััทฯ จ้ำงยังต้่อ็งแขึ้่งขึ้ันกั้บผูู้้ผู้ลิต่ และ
ผูู้้จัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา และผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่มบำารุิงสุขึ้ภัาพี 
ในปริะเทศที�บริิษััทฯ ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำอี็ก้ด้ว่ย

ดังนั�น บริิษััทฯ อ็าจำได้ริับผู้ลก้ริะทบจำาก้ก้าริแขึ้่งขึ้ันกั้บ
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งคู่แขึ้ง่ทางก้าริค้าขึ้อ็งบริษัิัทฯ และไม่สามาริถู
ริับริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะยังคงมีคว่ามสามาริถูในก้าริแขึ้ง่ขึ้ัน
โดยก้าริสริ้างคว่ามแต่ก้ต่่างและโดดเด่นสำาหริับ ผู้ลิต่ภััณฑ์์ 
และบริกิ้าริขึ้อ็งบริษัิัทฯ จำาก้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ และบริกิ้าริขึ้อ็งคูแ่ขึ้ง่
ได้อ็ยา่งต่่อ็เน่�อ็ง หริอ่็ยงัคงริกั้ษัาคว่ามสมัพีนัธุท์างธุุริกิ้จำกั้บ
ผูู้้จัำดหาผู้ลิต่ภััณฑ์์ และลกู้ค้าที�มีอ็ยูใ่นปัจำจุำบนัได้ นอ็ก้จำาก้นี� 
บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริับริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะสามาริถูขึ้ยาย
หร่ิอ็ริัก้ษัาส่ว่นแบ่งทางก้าริต่ลาดในขึ้ณะนี�ไว้่ได้ อี็ก้ทั�งก้าริ
แขึ้่งขึ้ันที�รุินแริงขึ้้�นอ็ย่างมาก้ อ็าจำมีผู้ลในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ 
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา
ก้ำาไริขึ้ั�นต้่น

• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา
ก้าริเติ่บโต่ขึ้อ็ง 
ผู้ลปริะก้อ็บก้าริ

• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็นดับ
แบรินด์และบริิษััท

• ผู้ลิต่ภััณฑ์์เฉพีาะ
• เขึ้้าใจำต่ลาด
• ผู้ลิต่ภััณฑ์์นวั่ต่ก้ริริม

ผู้่านก้าริมีสว่่นริว่่ม
อ็ยา่งแขึ้็งขึ้ันกั้บผูู้้มี
สว่่นได้สว่่นเสีย

• ติ่ดต่ามอั็ต่ริาสว่่น
ทางก้าริเงินที�สำาคัญ

สูง ก้ลาง/
ต่ำา

1.2 บริษััทฯ อ�จไม่ประสุบคว�มสุำ�เร็จใน่กิ�รน่ำ�
ผลิัต้ภัณฑ์์ใหม่เข้�สุ้ต่้ลั�ด

บริิษััทฯ เช่�อ็ว่่า ปัจำจัำยสำาคัญที�มีผู้ลต่่อ็คว่ามสำาเร็ิจำอ็ย่าง
ต่่อ็เน่�อ็ง และก้าริเติ่บโต่อ็ย่างยั�งย่นขึ้อ็งธุุริกิ้จำผู้ลิต่ภััณฑ์์
ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Mega We CareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ 
ค่อ็ คว่ามสามาริถูในก้าริพีัฒนา และนำาเสนอ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์
ใหม่ๆ ขึ้อ็งบริิษััทฯ เขึ้้าสูต่่ลาด โดยเฉพีาะ ผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่ 
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ โดยผู้่านก้าริพีัฒนาโดย
หนว่่ยงานภัายในขึ้อ็งบริษัิัทฯ และก้าริจัำดซ่�อ็เอ็ก้สาริรัิบริอ็ง
ทางเทคนคิ (technical dossier) จำาก้บริษัิัทภัายนอ็ก้ เพี่�อ็ย่�น
ขึ้อ็อ็นุมัติ่กั้บหน่ว่ยงานที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง

ทั�งนี� คว่ามสำาเริ็จำขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ขึ้้�นอ็ยู่กั้บ
คว่ามสามาริถูขึ้อ็งบริิษััทฯ ในคัดเล่อ็ก้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่ๆ ที�
เหมาะสมในก้าริพัีฒนาสูต่ริยา โดยใช้ต้่นทุนขึ้อ็งบริิษััทฯ 
อ็ย่างคุ้มค่า และปริะหยัดเว่ลามาก้ที�สุด ริว่มทั�งสามาริถู
พีัฒนาให้เป็นผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ และนำาผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่เขึ้้าสู่ต่ลาดได้อ็ย่าง
ปริะสบคว่ามสำาเริ็จำ

• มีก้าริแนะนำา
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่น้อ็ยลง
หริ่อ็ไม่มีเลย

• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา
ก้าริเติ่บโต่ขึ้อ็งริายได้

• PBT ที�สูงขึ้้�น 
ในริะยะสั�นเน่�อ็งจำาก้ 
ก้าริลงทุนในก้าริ
แนะนำาผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่
ที�ลดลง

• พีันธุมิต่ริที�น่าเช่�อ็ถู่อ็ 
พีริ้อ็มมาต่ริฐาน
อ้็างอิ็งที�สูงขึ้้�น

• ก้าริเล่อ็ก้ 
ซัพีพีลายเอ็อ็ริ์ต่าม
คว่ามเสี�ยง

• ใช้มาต่ริฐานก้าริก้ำากั้บ
ดูแลที�สูงขึ้้�น

• เสริิมสริ้างแนว่ทาง
ก้าริพีัฒนาธุุริกิ้จำ

สูง ต่ำา
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A summary of the Company’s Risk Register comprising mainly of High and Extreme inherent Risks is provided in the report below.

Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

1. Strategic 
Risk

1.1 Our business, financial condition and results 
of operations may be negatively affected if we 
are unable to compete effectively in our markets.

The pharmaceutical industry is highly competitive. 
Our key competitors are large national and 
international manufacturers and distributors of 
pharmaceutical and healthcare products. In addition, 
we compete with local manufacturers and distributors 
of pharmaceutical products and other healthcare 
product providers in each market in which we operate. 

Thus, we may be impacted by competition from 
competitors’ products and we cannot assure you that 
we will be able to remain competitive by continually 
distinguishing our products and services from that of 
our competitors’, or maintain our existing supplier and 
customer relationships. Nor can we assure you that we 
will increase or maintain our existing market share. 
Moreover, any significant increase in competition 
could have a negative effect on our revenue and 
profitability as well as our business and prospects.

• Reducing Gross 
Margins

• Reduction in 
turnover growth 
rate

• Reduction in 
Brand and 
company ranking

• Niche Products
• Understand the 

market
• Innovative 

Products 
through active 
engagement with 
stakeholders

• Track key financial 
ratios 

High Medium
/Low

1.2 We may not be successful in introducing new 
products.

We believe a critical component of the ongoing 
success and sustainable growth of our Mega We CareTM 
branded products business is our ability to develop and 
introduce new products into our portfolio, particularly 
branded generic products, through a combination 
of both in-house product development and the 
procurement from third parties through arrangements 
including but not limited to purchase of technical 
dossiers for submission of new products for regulatory 
approval and or registering and marketing third party 
brands under Mega’s trademarks under defined term 
contracts with options to renew. 

As such, the success of our new product candidates 
is highly dependent on our ability to identify 
reference products that provide a suitable basis for 
the development of a generic formulation of existing 
drugs, to develop these drugs in a cost-effective and 
timely basis, and to commercialize them successfully. 

• Less or no 
new products 
introduced

• Reduction in 
revenue growth

• Higher PBT in 
short run due to 
lower investments 
in new product 
introduction

• Credible partners 
with higher 
reference 
standards

• Risk based 
supplier selection

• Adopt higher 
regulatory 
standards

• Strengthen 
Business 
Development 
practices 

High Low
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ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

บริิษััทฯ ต้่อ็งพีฒันา ทดสอ็บ และผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริษัิัทฯ 
ริว่มทั�งต้่อ็งพีสิจูำน์ว่่า ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริษัิัทฯ มีปริะสทิธุภิัาพี 
และมีคว่ามปลอ็ดภััยไม่ด้อ็ยไปก้ว่่าผู้ลิต่ภััณฑ์์ต้่นแบบ 
นอ็ก้จำาก้นี� ผู้ลิต่ภััณฑ์์ทั�งหมดขึ้อ็งบริิษััทฯ ต้่อ็งเป็นไปต่าม
มาต่ริฐานที�ก้ฎหมาย และก้ฎริะเบียบที�เกี้�ยว่ขึ้อ้็งก้ำาหนด และ
ได้ริับอ็นุมัติ่จำาก้หน่ว่ยงานก้ำากั้บดูแลที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง นอ็ก้จำาก้นี�  
ก้ริะบว่นก้าริพัีฒนา และก้าริขึ้ายต้่อ็งใช้ทั�งเว่ลา และ 
ค่าใช้จ่ำายในก้าริดำาเนินงาน อี็ก้ทั�งยังมีคว่ามเสี�ยงสูง 

นอ็ก้จำาก้นี� คว่ามล่าช้าในขึ้ั�นต่อ็นขึ้อ็งก้าริขึ้้�นทะเบียน และ
ก้าริขึ้อ็อ็นุมัติ่ หริ่อ็ก้าริที�ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ ไม่ได้ริับก้าริ
อ็นุมัติ่จำาก้หน่ว่ยงานก้ำากั้บดแูลที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็ง อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบ
ในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และ
โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญได้ โดยบริษัิัทฯ 
อ็าจำถููก้ห้าม หริ่อ็ถููก้จำำากั้ด มิให้มีก้าริอ็อ็ก้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่ได้
ต่ามริะยะเว่ลาที�บริษัิัทฯ ต้่อ็งก้าริ ซ้�งอ็าจำสง่ผู้ลให้คู่แขึ้ง่ขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ ได้ส่ว่นแบ่งทางก้าริต่ลาดในต่ลาดผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�
บริิษััทฯ เล็งเห็นว่่าจำะสร้ิางผู้ลก้ำาไริโดยริว่มให้แก่้บริษัิัทฯ ได้

นอ็ก้จำาก้นี� เม่�อ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้ริับก้าริพีัฒนา 
ทดสอ็บ และอ็นุมัติ่โดยหน่ว่ยงานที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็งแล้ว่ บริิษััทฯ 
อ็าจำไม่สามาริถูได้ผู้ลต่อ็บแทนจำาก้ก้าริผู้ลิต่ และทำาก้าริ
ต่ลาดผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่ได้ต่ามที�คาดไว้่ ซ้�งอ็าจำมีผู้ลก้ริะทบ
ในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และ
โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

ปัจำจัำยหลัก้ ซ้�งอ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบต่่อ็ก้าริยอ็มรัิบขึ้อ็งผูู้้บริโิภัค 
ต่่อ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ปริะก้อ็บด้ว่ย ปริะสิทธุภิัาพี 
ในก้าริทำาก้าริต่ลาด และข้ึ้อ็ดีขึ้้อ็เสียขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์ เม่�อ็
เทียบกั้บคู่แขึ้่ง ปัจำจัำยดังก้ล่าว่ อ็าจำทำาให้คว่ามเช่�อ็มั�นขึ้อ็ง
ผูู้้บริิโภัคในผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ลดน้อ็ยลงและอ็าจำ 
ส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะ
ทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ย่างมีนัย
สำาคัญได้
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We must develop, test and manufacture generic 
products, as well as prove that our generic products 
are no less effective and safe than their original 
counterparts. All of our products must meet 
regulatory standards and receive regulatory approvals. 
The development and commercialization process is 
both time consuming and costly, and involves a high 
degree of business risk. 

In addition, any delays in any part of the 
registration and approval process or our inability  
to obtain regulatory approval for our product 
candidates could materially and adversely affect 
our business, financial condition, commercial 
opportunities, results of operations and prospects 
by prohibiting or restricting the timely launch of 
new products, which could lead to our competitors 
gaining market share of product markets important 
to our overall profitability.

In addition, our product candidates, if and when 
fully developed, tested and approved by the relevant 
authority, may not perform as we expect, and may not 
be able to be successfully and profitably produced 
and marketed. This may negatively impact our 
business, results of operations, financial condition 
and commercial opportunities in a material manner. 

The primary factors which may affect the commercial 
acceptance of our new products by our customers 
include, among others, the effectiveness of our 
marketing efforts and the products’ perceived 
advantages and disadvantages relative to competing 
products. Any of these factors, if they preclude or 
diminish our customers’ confidence in our products, 
could have a negative effect on our business, results 
of operations, financial condition and commercial 
opportunities in a material manner.
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1.3 คว�มเสุ้�ยงใน่กิ�รประกิอบธุุรกิิจใน่ประเทศเมย้น่ม�ร์

ในปีบัญชีสิ�นสุด 2562 2563 และปีบัญชีสิ�นสุดวั่นที� 31 
ธุันว่าคม 2564 ริายได้จำาก้ก้าริขึ้ายจำาก้ปริะเทศเมียนมาริ์  
ขึ้อ็งบริิษััทฯ คิดเป็นปริะมาณริ้อ็ยละ 40.6 46.5 และ 44.6 
ขึ้อ็งริายได้จำาก้ก้าริขึ้ายทั�งหมดขึ้อ็งบริิษััทฯ ต่ามลำาดับ

ตั่�งแต่่เด่อ็นพีฤศจิำก้ายนปี 2540 เป็นต้่นมา ปริะเทศเมีย
นมาร์ิต่ก้อ็ยู่ภัายใต้่ก้าริปก้คริอ็งขึ้อ็งสภัาสันติ่ภัาพีและก้าริ
พีัฒนาแห่งริัฐ (State Peace and Development Council) 
ซ้�งเดิมค่อ็สภัาก้าริฟ้์� นฟ์ูก้ฎหมายและคว่ามสงบเรีิยบริ้อ็ย
แห่งริัฐ (State Law and Order Restoration Council) 
โดยเป็นริะบอ็บก้าริปก้คริอ็งโดยทหาริที�ปก้คริอ็งปริะเทศ 
เมียนมาริ์มาตั่�งแต่่ ปี 2531 ถู้งเด่อ็นพีฤศจิำก้ายน ปี 2540  
อ็ย่างไริก็้ดี ในช่ว่งเว่ลาที�ผู้่านมามีก้าริคัดค้าน และ
ก้าริปริะท้ว่งในปริะเทศเมียนมาริ์โดยก้ลุ่มสนับสนุน
ปริะชาธุิปไต่ย ก้ลุ่มศาสนา และก้ลุ่มชนเผู้่าต่่างๆ ก้าริ
ปริะท้ว่งคัดค้านดังก้ล่าว่ริว่มถู้งก้าริปะทะกั้นโดยใช้อ็าวุ่ธุ 

แม้ว่่าในช่ว่งที�ผู้่านมา ริัฐบาลขึ้อ็งปริะเทศเมียนมาริ์ได้มี
ก้าริปฏิิรูิปเศริษัฐกิ้จำ และริะบบก้าริเงินบางส่ว่นให้พี้�งพีา
ก้ลไก้ต่ลาดมาก้ขึ้้�นก้ว่่าเดิม อ็าทิ ก้าริขึ้ายทรัิพีย์สินที�ริัฐมี
ก้ริริมสิทธุิ� อ็ย่างไริก็้ดี เศริษัฐกิ้จำส่ว่นใหญ่ยังคงอ็ยู่ภัายใต้่
ก้าริคว่บคุมขึ้อ็งริัฐ เน่�อ็งจำาก้เป็นแนว่ทางเศริษัฐกิ้จำแบบ
สังคมนิยม ต่่อ็มาเม่�อ็เด่อ็นพีฤษัภัาคม ปี 2551 ปริะเทศ
เมียนมาร์ิได้มีก้าริให้สัต่ยาบันริัฐธุริริมนูญฉบับใหม่โดย
ก้าริลงปริะชามติ่ทั�ว่ปริะเทศ และได้จัำดให้มีก้าริเล่อ็ก้ตั่�งขึ้้�น 
เ ป็นคริั� งแริก้ในช่ว่งสอ็งทศว่ริริษัที�ผู้่ านมาในเด่อ็น
พีฤศจิำก้ายนปี 2553 แม้ว่่าผูู้้นำาฝ่่ายค้านจำะได้คว่ำาบาต่ริก้าริ
เล่อ็ก้ตั่�งดังก้ล่าว่ก็้ต่าม อ็ยา่งไริก็้ดี ตั่�งแต่่เด่อ็นมีนาคมปี 2554 
เป็นต้่นมา ปริะธุานาธุบิดีคนใหม่ได้แสดงให้เห็นว่่า ริัฐบาล
ได้ให้คว่ามสำาคัญต่่อ็หลัก้ปริะชาธุิปไต่ยโดยดำาเนินก้าริ 
ปล่อ็ยตั่ว่นัก้โทษัทางก้าริเม่อ็งหลายริาย ริว่มทั�งดำาเนิน
มาต่ริก้าริ และขึ้ั�นต่อ็นต่่างๆ เพี่�อ็ทำาให้เศริษัฐกิ้จำที�เคย
ถููก้ริัฐคริอ็บงำาอ็ยู่ให้เป็นอิ็สริะ และอ็นุญาต่ให้มีก้าริเล่อ็ก้
ตั่�งสภัานิติ่บัญญัติ่ ซ้�งพีริริคฝ่่ายค้านได้ริับชัยชนะอ็ย่าง
ท่ว่มท้น  มีก้าริรัิฐปริะหาริเม่�อ็วั่นที� 1 กุ้มภัาพัีนธุ์ 2564 
ริัฐบาลได้ให้คำามั�นว่่าจำะจัำดก้าริเล่อ็ก้ตั่�งที�เสรีิและเป็นธุริริม
ในอ็นาคต่อั็นใก้ล้นี� อ็ย่างไริก็้ต่าม เศริษัฐกิ้จำยังอ็ยู่ภัายใต้่
ก้าริคว่ำาบาต่ริ อ็ย่างไริก็้ดี บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริับริอ็งได้
ว่่าก้าริเปลี�ยนแปลงทางเศริษัฐกิ้จำ หริ่อ็ก้าริเม่อ็งในปริะเทศ
เมียนมาริจ์ำะเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีอ็ยา่งต่่อ็เน่�อ็ง ซ้�งหาก้
ก้าริปฏิิรูิปปริะเทศขึ้อ็งริัฐบาลเมียนมาร์ิล้มเหลว่ ปัจำจัำยดัง
ก้ล่าว่อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน 
ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมี 
นัยสำาคัญ

_ • ปฏิิบัติ่ต่ามก้ฎหมาย
ท้อ็งถิู�นและก้ฎหมาย
ริะดับโลก้

• เน้นยาและสินค้า
อุ็ปโภัคบริิโภัคซ้�งอ็ยู่
ในก้ลุ่มผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�
จำำาเป็นและสว่่นใหญ่
ไม่อ็ยูภ่ัายใต้่ 
ก้าริคว่ำาบาต่ริ

• ก้าริปฏิิบัติ่ต่าม
นโยบายอ็ยา่ง
เคริง่คริัด

สูง สูง-
ก้ลาง
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Inherent Residual

1.3 Risks associated with doing business in 
Myanmar

For the fiscal year ended 2019, 2020 and the 
year ended December 31, 2021, approximately, 
40.6%, 46.5%, and 44.6%, respectively, of our total 
consolidated group revenues came from Myanmar.

Since November 1997, Myanmar was governed by 
the State Peace and Development Council, formerly 
known as the State Law and Order Restoration 
Council, a military-dominated regime that previously 
governed Myanmar from 1988 to November 1997. 
Myanmar has experienced opposition from pro-
democracy, religious and ethnic groups in recent 
years, with such opposition having at times included 
armed resistance. 

Although the government of Myanmar has in recent 
years instituted certain market-based economic 
and financial reforms, such as the sale of state-
owned assets, much of the economy remains state-
dominated as a result of past socialist economic 
initiatives. A new constitution was ratified in May 
2008 through a nationwide referendum. In November 
2010, Myanmar held its first elections in two decades, 
although key opposition leaders boycotted the 
election. Since March 2011, the new president has 
shown leanings towards democratization, freed 
several political prisoners, taken steps to liberalize 
the state-controlled economy and permitted 
parliamentary elections, which were overwhelmingly 
won by the opposition party. The Country witnessed a 
Military coup on February 01, 2021. The government 
has promised to hold free and fair election in the near 
future. However, the economy is under sanctions.

In any event, we cannot assure you that political 
or economic developments in Myanmar will always 
be positive, nor not have a negative effect on our 
business, financial condition, results of operations 
and commercial opportunities. Should such reforms 
by the Myanmar government fail, the occurrence of 
such events may negatively affect our business, results 
of operations, financial condition and commercial 
opportunities in a material manner.

• N.A. • compliance with 
local and global 
laws

• Focus on 
Pharmaceutical 
and Consumer 
goods which are 
in the range of 
essential products 
and hence mostly 
not subject to 
sanctions

• Stringent 
compliance with 
the policies of 
Principals.

High High-
Medium
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1.4 กิ�รเติ้บโต้อย�่งต่้อเน่่�องของบรษัิัทฯ สุว่น่หน่่�งข่�น่อย้่
กัิบกิ�รเพิ�มข่�น่ของร�ยได้สุทุธิุสุว่น่บุคคลัท้�แท้จรงิ (real 
disposable income) แลัะค่�ใช้จ่�ยเฉลั้�ยต่้อหัว (per 
capitaspending) ใน่ประเทศต่้�งๆ ท้�บรษัิัทฯ ประกิอบ
ธุุรกิิจอย้่ ซ่�งอ�จไม่เติ้บโต้ได้รวดเร็วเท่�กัิบใน่อด้ต้ท้� 
ผ�่น่ม� หรอ่อ�จไม่มก้ิ�รเติ้บโต้เลัยก็ิเป็น่ได้

โดยทั�ว่ไป ก้าริเพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็งริายได้สทุธุสิว่่นบุคคลทำาให้คว่าม
ต้่อ็งก้าริผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริษัิัทฯ เพีิ�มขึ้้�นอ็ยา่งไริก็้ดี ก้าริเพีิ�มขึ้้�น 
ขึ้อ็งคว่ามต้่อ็งก้าริผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่ต้่อ็งใช้เว่ลาริะยะ
หน้�งภัายหลังจำาก้ก้าริเพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็งริายได้สุทธุสิ่ว่นบุคคล ใน 
ขึ้ณะที�ก้าริลดลงขึ้อ็งริายได้สทุธุสิว่่นบุคคลจำะมีผู้ลในทางลบ
ต่่อ็คว่ามต้่อ็งก้าริผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ ในทันที 

ริายได้สุทธุิส่ว่นบุคคล และค่าใช้จ่ำายต่่อ็หัว่ในส่ว่นขึ้อ็ง
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ ในปริะเทศต่่างๆ ซ้�งบริษัิัทฯ ปริะก้อ็บ
ธุุริกิ้จำอ็ยู ่ได้เพิี�มขึ้้�นในชว่่งปีที�ผู้า่นมา อ็ยา่งไริก็้ดี หาก้ริายได้
สุทธุิส่ว่นบุคคล และค่าใช้จ่ำายต่่อ็หัว่ในส่ว่นขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์
ดังก้ล่าว่ ไม่สามาริถูเติ่บโต่ได้ริว่ดเริ็ว่เท่ากั้บในอ็ดีต่ที�ผู้่าน
มา หริ่อ็ไม่มีก้าริเติ่บโต่เลย อ็าจำส่งผู้ลในทางลบกั้บธุุริกิ้จำ  
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• คว่ามโน้มเอี็ยงขึ้อ็ง 
ผูู้้บริิโภัคที�มีต่่อ็ 
ยาสามัญที�ถููก้ก้ว่่า

• ก้าริลดลงในด้าน
สาธุาริณสุขึ้

• ก้าริแทริก้แซงขึ้อ็ง
ริัฐบาลในก้าริก้ำาหนด
ริาคาและก้าริซ่�อ็
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ดูแลสุขึ้ภัาพี

• ก้าริยอ็มริับมาต่ริฐาน
ก้าริปฏิิบัติ่ต่าม 
ขึ้้อ็ก้ำาหนดที�ต่ำาก้ว่่า

• ริาคาที�แขึ้ง่ขึ้ันได้
• ก้าริต่ลาดผู้ลิต่ภััณฑ์์

เฉพีาะก้ลุ่มเพี่�อ็ริัก้ษัา
อั็ต่ริาก้ำาไริ

• ก้าริสริ้างแบรินด์
เชิงรุิก้

• ฝึ่ก้ฝ่นและสริ้าง 
ภัาพีลัก้ษัณ์ที�มี
คุณภัาพี

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บ
• ยก้ริะดับชุมชนด้ว่ย

คว่ามต่ริะหนัก้ด้าน
สุขึ้ภัาพีและเศริษัฐกิ้จำ

สูง ปาน
ก้ลาง- 

ต่ำา

1.5 บรษัิัทฯ อ�จไม่สุ�ม�รถิ่ดำ�เนิ่น่กิ�รห�โอกิ�สุใน่กิ�ร
ได้ม�ซ่�งโครงกิ�รใน่อน่�คต้ หรอ่ไม่สุ�ม�รถิ่ดำ�เนิ่น่กิ�ร
ใหโ้ครงกิ�รใน่อน่�คต้ประสุบผลัสุำ�เรจ็

ก้ลยุทธุป์ริะก้าริหน้�งขึ้อ็งบริิษััทฯ ค่อ็ก้าริแสว่งหาปริะโยชน์
จำาก้แนว่โน้มก้าริคว่บริว่มธุุริกิ้จำในอุ็ต่สาหก้ริริมยา และ
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่มบำารุิงสุขึ้ภัาพีที�มีก้าริก้ริะจำายตั่ว่อ็ยู่ในต่ลาด
ปริะเทศก้ำาลังพัีฒนาจำำานว่นมาก้ โดยก้าริเข้ึ้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ 
หริ่อ็เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า เชน่ ก้าริเขึ้้าซ่�อ็เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
EugicaTM ทริัพีย์สินทางปัญญา และเอ็ก้สาริสิทธุิ�ต่่างๆ 
ที� เกี้�ยว่ขึ้้อ็งกั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�ผู้ลิต่ และจำำาหน่ายภัายใต้่
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า EugicaTM จำาก้ บริิษััท ดีเอ็ชจีำ ฟ์าริ์มา
ซูติ่คอ็ลจำอ็ยท์สต๊่อ็ก้ จำำากั้ด (DHG Pharmaceutical Joint 
Stock Company) เม่�อ็วั่นที� 12 ธุันว่าคม 2555 และได้
ซ่�อ็กิ้จำก้าริภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Bio-Life (Biolife 
Marketing Sdn.Bhd.) ปริะเทศมาเลเซีย เม่�อ็วั่นที� 30 
พีฤศจิำก้ายน 2559 และก้าริได้มาซ้�งสิทธุิ� ในผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา
สริ้างขึ้อ็ง Sandoz® ในพีม่าและเอ็ธุโิอ็เปีย นอ็ก้จำาก้นี� เพี่�อ็
ขึ้ยายธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ บริิษััทฯ อ็าจำหา ดำาเนินก้าริ และจัำด
ตั่�งโคริงก้าริริ่ว่มทุนเป็นคริั�งคริาว่ อ็ย่างไริก็้ดี ก้ลยุทธุ์ก้าริ
เขึ้้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ หริ่อ็เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ นำามาซ้�ง
คว่ามเสี�ยงดังต่่อ็ไปนี�

• ก้าริลดตั่ว่แปริที�มี
ปริะสิทธุภิัาพี

• ก้าริด้อ็ยค่าที�อ็าจำ 
เกิ้ดขึ้้�นหริ่อ็ที�เกิ้ดขึ้้�น
จำริิงขึ้อ็งเงินลงทุนที�
แสดงอ็ยูใ่นงบก้าริเงิน

• ก้าริลดลงในแนว่ดิ�ง
เม่�อ็ริว่มธุุริกิ้จำที�ได้มา
ใหม่เขึ้้าด้ว่ยกั้น

• สว่่นแบง่ก้าริต่ลาด
ลดลง/สถูานะทาง 
ก้าริต่ลาด

• ก้าริลดลงขึ้อ็งก้ำาไริ

• ก้าริบูริณาก้าริที� 
ปริับแล้ว่

• ต่ริะหนัก้ถู้งก้าริ
ทำางานริว่่มกั้นอ็ยา่งมี
ปริะสิทธุภิัาพี

• ติ่ดต่ามก้าริดำาเนินงาน 
ดังก้ล่าว่ขึ้้างต้่นใน
ริะดับสูงสุดในบริิษััท

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ปาน
ก้ลาง- 

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

1.4 Our continued growth depends, in part, on 
increases in real disposable income and per capita 
spending across countries in which we operate, 
each of which may not grow as rapidly as it has in 
the past or may not grow at all.

Generally, an increase in disposable income raises 
demand for our products after a considerable time lag, 
while a fall in disposable income has an immediate 
negative effect. Given this, a decline in real disposable 
income will have an immediate and negative effect 
on the demand for our products. 

While real disposable income and per capita spending 
on products across countries in which we operate have 
generally risen in recent years, each may not grow as 
rapidly as it has in the past or may not grow at all, 
which might cause our business, financial condition, 
results of operations and commercial opportunities 
to be negatively affected in a material manner.

• Consumers 
inclination 
towards cheaper 
generics

• Decline in Public 
Health

• Heightened 
government 
intervention 
in pricing and 
purchase of 
healthcare 
products

• Acceptability of 
Lower compliance 
standards

• Competitive 
Pricing

• Niche products 
marketing to 
safeguard margins

• Aggressive 
branding

• Practice and Build 
quality image

• Monitoring
• Elevate the 

communities 
through health 
and economic 
awareness

High Medium- 
Low

1.5 We may not be able to successfully identify, 
acquire or integrate future projects.

One of our business strategies is to take advantage 
of the consolidation trend in the highly fragmented 
pharmaceutical industry in our frontier and emerging 
markets by engaging in acquisition transactions, such 
as our acquisition of the EugicaTM brand, including 
intellectual property and title documents in relation 
to the products manufactured and distributed under 
the EugicaTM brand, from DHG Pharmaceutical 
Joint Stock Co. on December 12, 2012, acquisition 
of enterprise as well as brands of Biolife Marketing 
Sdn.Bhd., Malaysia on November 30, 2016, certain 
pharmaceutical brands forming entire business of 
Sandoz ® in Myanmar and Ethiopia in December 2018 
and Manufacturing facility in Indonesia in February 
2020. In addition, in order to expand our business, we 
may identify, pursue and set up joint venture projects 
from time to time. Our acquisition strategy entails the 
following risks, among others: 

• Reducing 
performance 
parameters

• Potential or actual 
impairment of 
investments 
reflected in 
the financial 
statements

• Declining vertical 
with which the 
newly acquired 
business is 
integrated

• Declining market 
share/market 
presence

• Reducing Margins

• Calibrated 
integration

• Realise synergies 
efficiently

• Monitoring the 
implementation 
of above at the 
highest levels in 
the company

High-
Medium

Medum-
Low
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

• บริิ ษััทฯ  อ็าจำปริะเ มินมูลค่าขึ้อ็งกิ้จำก้าริ  ห ร่ิอ็
เคริ่� อ็งหมายก้าริค้าเป้าหมายที�บริิษััทฯ จำะเขึ้้าซ่� อ็ 
ไม่ถููก้ต้่อ็ง

• บริิษััทฯ อ็าจำไม่ได้ริับผู้ลปริะโยชน์ทางธุุริกิ้จำต่ามที� 
คาดหวั่งไว้่จำาก้ก้าริเข้ึ้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ หริ่อ็เคร่ิ�อ็งหมาย 
ก้าริค้าที�บริิษััทฯ ดำาเนินก้าริแล้ว่เสริ็จำ

• บริิษััทฯ อ็าจำปริะสบกั้บปัญหาและอุ็ปสริริคจำาก้
ก้าริริว่มก้าริดำาเนินงาน และ/หริ่อ็เทคโนโลยี หริ่อ็
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งกิ้จำก้าริที�เขึ้้าซ่�อ็เขึ้้ากั้บก้าริดำาเนินงาน
ขึ้อ็งบริิษััทฯ 

• บริษัิัทฯ อ็าจำปริะสบกั้บก้าริแขึ้ง่ขึ้นัที�รุินแริงจำาก้บริษัิัท
คู่แขึ้่งในก้าริเขึ้้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ หร่ิอ็เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าที�
อ็าจำเกิ้ดขึ้้�น

• บริิษััทฯ อ็าจำไม่สามาริถูเขึ้้าถู้งแหล่งเงินทุนที�เพีียงพีอ็
สำาหริับก้าริเขึ้้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ หริ่อ็เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าที�
อ็าจำเกิ้ดขึ้้�น และ

• บริษัิัทฯ อ็าจำไมส่ามาริถูริกั้ษัาพีนัก้งานที�มีคว่ามสำาคัญ
ต่่อ็ธุุริกิ้จำที�บริิษััทฯ เข้ึ้าไปซ่�อ็กิ้จำก้าริ หริ่อ็ไม่สามาริถู
ริัก้ษัาพีนัก้งานที�มีคว่ามสำาคัญ ในก้าริใช้เทคโนโลยี 
หริ่อ็มีคว่ามสามาริถูในก้ารินำาผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�บริิษััทฯ เขึ้้า
ซ่�อ็มาอ็อ็ก้ขึ้ายได้เป็นผู้ลสำาเริ็จำ

นอ็ก้จำาก้นี� กิ้จำก้าริที�บริิษััทฯ จำะเข้ึ้าซ่�อ็อ็าจำไมมี่ริะบบคว่บคมุ
ภัายในที�ดี (โดยเฉพีาะอ็ย่างยิ�งก้ริะบว่นก้าริคว่บคุมด้าน
บัญชี และก้าริคว่บคุมภัายในทั�ว่ไปขึ้อ็งกิ้จำก้าริ) ซ้�งบริิษััทฯ 
อ็าจำต้่อ็งมีค่าใช้จ่ำายเพีิ�มขึ้้�นในก้าริริว่มกิ้จำก้าริอี็ก้ด้ว่ย 

หาก้บริษัิัทฯ ไมส่ามาริถูเข้ึ้าซ่�อ็กิ้จำก้าริ หริอ่็เคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้า
ต่ามก้ลยุทธุ์ขึ้อ็งบริิษััทฯ หร่ิอ็หาก้บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริว่ม
กิ้จำก้าริที�เขึ้้าซ่�อ็ได้สำาเริ็จำ หริ่อ็หาก้กิ้จำก้าริที�เขึ้้าซ่�อ็ ไม่ปฏิิบัติ่
ต่ามก้ฎหมาย หริ่อ็ดำาเนินก้าริต่ามหลัก้ปฏิิบัติ่ทางธุุริกิ้จำที�ดี
ก่้อ็นก้าริคว่บริว่มกิ้จำก้าริ อ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบในทางลบอ็ยา่งมี
นัยสำาคัญต่่อ็มูลค่าขึ้อ็งกิ้จำก้าริที�เขึ้า้ซ่�อ็ สง่ผู้ลให้ บริษัิัทฯ อ็าจำ
ไมไ่ด้ริับปริะโยชน์จำาก้ก้าริคว่บริว่มต่ามที�คาดก้าริณไ์ว้่ และ
สง่ผู้ลในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน  
และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ
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Inherent Residual

• we may incorrectly assess the value of any 
acquisition target; 

• we may not realise any of the anticipated benefits 
from any of the acquisitions we complete; 

• w e  m a y  fa c e  d i f fi c u l t i e s  a s s o c i a t e d  
with integrating the operations and/or the 
technologies or products of acquired businesses 
with our operations; 

• we may experience increasing competition for 
potential business acquisitions or trademark 
acquisitions; 

• we may not have access to sufficient capital 
to finance potential business acquisitions or 
trademark acquisitions; and 

• we may not be able to retain key employees 
of companies acquired by us or key employees 
necessary  successful ly  commercial ise 
technologies and products that we acquire.

In addition, businesses that we acquire may not have 
internal control policies (in particular with respect to 
accounting control procedures and general internal 
controls) in place which may incur extra costs and 
expenses when integrating the operations of acquired 
businesses into those of our group. 

If we are unable to make business acquisitions 
or trademark acquisitions in accordance with our 
strategy, if we are unable to successfully integrate our 
acquisitions or if a failure by the acquired company 
to comply with law or to administer good business 
practice and policies prior to acquisition has a material 
adverse effect on the value of such acquired company, 
we may not be able to obtain the advantages that 
the acquisitions were intended to create and our 
business, financial condition, results of operations 
and commercial opportunities may be materially and 
negatively affected.
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1.6 กิลัุ่มผ้ถ่้ิ่อหุน้่ท้�มอ้ำ�น่�จควบคมุของบรษัิัทฯ สุ�ม�รถิ่
ควบคมุเสุย้งของท้�ประชุมผ้ถ่้ิ่อหุน้่ได้

ภัายหลังจำาก้ก้าริเสนอ็ขึ้ายหุ้นสามัญในคริั�งนี�แล้ว่เสริ็จำ 
ก้ลุ่มผูู้้ถู่อ็หุ้นที�มีอ็ำานาจำคว่บคุมขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้แก่้ บริิษััท 
ยูนิสเต่ริทช์ จำำากั้ด และคริอ็บครัิว่ชาห์ จำะถู่อ็หุ้นโดยต่ริง
และโดยอ้็อ็มในบริิษััทฯ เป็นจำำานว่นริว่มมาก้ก้ว่่าร้ิอ็ยละ 
50.0 ขึ้อ็งจำำานว่นหุ้นที�อ็อ็ก้และจำำาหน่ายได้แล้ว่ทั�งหมด 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ จ้ำงทำาใหก้้ลุม่ผูู้้ถู่อ็หุ้นที�มีอ็ำานาจำคว่บคมุดังก้ล่าว่
มีอ็ำานาจำในก้าริคว่บคุมก้าริบริิหาริจัำดก้าริบริิษััทฯ ริว่มถู้ง 
สามาริถูคว่บคุมเสียงขึ้อ็งที�ปริะชุมผูู้้ถู่อ็หุ้นได้เก่้อ็บทั�งหมด 
ไม่ว่่าจำะเป็นเริ่�อ็งก้าริแต่่งตั่�งก้ริริมก้าริ หริ่อ็ ก้าริขึ้อ็มติ่ใน 
เริ่�อ็งอ่็�นที�ต้่อ็งใชเ้สยีงสว่่นใหญข่ึ้อ็งที�ปริะชุมผูู้้ถู่อ็หุ้น ยก้เว้่น
เริ่�อ็งที�ก้ฎหมายหริ่อ็ขึ้้อ็บังคับขึ้อ็งบริิษััทฯ ก้ำาหนดให้ต้่อ็งได้
ริบัเสยีง 3 ใน 4 ขึ้อ็งที�ปริะชุมผูู้้ถู่อ็หุ้น ดังนั�น จ้ำงเป็นก้าริยาก้ที� 
ผูู้้ถู่อ็หุ้นริายอ่็�นจำะสามาริถูริว่บริว่มคะแนนเสียงเพี่�อ็ต่ริว่จำ
สอ็บและถู่ว่งดุลเร่ิ�อ็งที�ก้ลุม่ผูู้้ถู่อ็หุ้นที�มีอ็ำานาจำคว่บคุมเสนอ็ได้ 

• มาต่ริฐานก้าริก้ำากั้บ
ดูแลที�ลดลง

• ผู้ลก้าริดำาเนินงาน
ลดลง

• ขึ้้อ็เสนอ็แนะขึ้อ็ง 
ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย

• คว่ามโปริง่ใสในขึ้้อ็มูล
และก้าริจัำดก้าริ

• ริัก้ษัามาต่ริฐาน 
ธุริริมาภิับาล

• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็ง 
ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย

ปาน
ก้ลาง

 ต่ำา

1.7 คว�มเสุ้�ยงเกิ้�ยวกัิบกิ�รถ่ิ่อหุ้น่สุ�มัญของบริษััทฯ  
บรษัิัทฯ อ�จไม่สุ�ม�รถิ่จ่�ย หรอ่อ�จเล่ัอกิท้�จะไม่จ่�ย
เงิน่ปัน่ผลั

บริิษััทฯ มีนโยบายก้าริจ่ำายเงินปันผู้ลให้แก่้ผูู้้ถู่อ็หุ้นไม่ต่ำา
ก้ว่่าริ้อ็ยละ 25.0 ขึ้อ็งก้ำาไริสุทธุิริายปี (หลังหัก้ภัาษีัเงินได้
นิติ่บุคคลและสำาริอ็งต่ามก้ฎหมาย) นับแต่่วั่นที�บริิษััทฯ 
เป็นบริิษััทจำดทะเบียนในต่ลาดหลัก้ทริัพีย์ฯ อ็ย่างไริก็้ต่าม 
ก้าริจ่ำายเงินปันผู้ลในแต่่ละปีอ็าจำแต่ก้ต่่างกั้น ขึ้้�นอ็ยูกั่้บก้าริ
ดำาเนินธุุริกิ้จำ สถูานะก้าริเงิน แผู้นก้าริลงทุน คว่ามจำำาเป็น 
ในก้าริใชเ้งินทุนหมนุเวี่ยนเพี่�อ็ดำาเนินธุุริกิ้จำ ขึ้ยายกิ้จำก้าริขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ และปัจำจัำยอ่็�นๆ ที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง

ก้าริจ่ำายเงินปันผู้ลดังก้ล่าว่ มีโอ็ก้าสเปลี�ยนแปลงได้ต่าม
สถูานก้าริณ์ โอ็ก้าส และก้าริตั่ดสนิใจำขึ้อ็งคณะก้ริริมก้าริ ซ้�ง
หาก้บริิษััทฯ มีคว่ามจำำาเป็นอ่็�นใด เชน่ ก้าริขึ้ยายธุุริกิ้จำ ก้าริ
ลงทุนโคริงก้าริในอ็นาคต่ หริ่อ็เกิ้ดเหตุ่ก้าริณ์มิได้คาดคิด
ที�ส่งผู้ลเชิงลบต่่อ็ก้ริะแสเงินสดขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็าจำส่งผู้ลให้ 
บริษัิัทฯ พีจิำาริณาจ่ำายเงินปันผู้ลต่ำาก้ว่่าอั็ต่ริาที�ก้ำาหนดไว้่หริอ่็
ไมจ่่ำาย และอ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบต่่อ็ริาคาหุ้นสามญัขึ้อ็งบริษัิัทฯ  
ภัายหลังก้าริเขึ้้าจำดทะเบียนในต่ลาดหลัก้ทริัพีย์ฯ 

• ก้าริลดปริะสิทธุภิัาพี
ทางก้าริเงิน

• อั็ต่ริาสว่่นทางก้าริเงิน
ต่ำาก้ว่่าที�ต้่อ็งก้าริ

• ก้าริต่ลาดถููก้ท้าทาย

• ก้าริเปิดเผู้ยขึ้้อ็มูลและ
คว่ามโปริง่ใส

• จุำดเน้นเชิงก้ลยุทธุ์
• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็ง 

ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย
และก้าริจัำดก้าริกั้บ 
ขึ้้อ็กั้งว่ลขึ้อ็งผูู้้มีสว่่น
ได้สว่่นเสีย

• นวั่ต่ก้ริริมและ
เทคโนโลยี

สูง สูง-
ปาน
ก้ลาง
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Business Operation and Operating Results



Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

1.6 Our Controlling Shareholders are able to 
exercise significant influence over us.

Our controlling shareholders, namely Unistrech Co., 
Ltd. owned by the Shah family, will own more than, 
directly and indirectly, atleast 50.0% of our entire 
issued share capital in aggregate. Accordingly, our 
controlling shareholders will have the ability to 
exercise significant influence over our business, 
including to exercise influence over most of the 
votes in the meeting of shareholders in relation to 
the election of our directors or any other resolution 
which requires majority votes, except for those 
matters which require three quarters of the votes cast 
by shareholders as required by law or our articles of 
association. Therefore, it would be difficult for other 
shareholders to accumulate votes in order to provide 
checks and balances in matters that the controlling 
shareholders has control over.

• Declining 
standards of 
Governance

• Declining 
performance

• Stakeholder 
feedback

• Transparency in 
information and 
management

• Maintain 
standards of 
Governance

• Stakeholder 
engagement

Medium Low

1.7 Risks relating to the ownership of our shares

We may not be able to or may elect not to pay 
dividends.

Our dividend payment policy is to pay dividends in 
the amount of not less than 25.0% per cent of our 
annual net profit (after corporate income tax and 
appropriation of statutory reserves) from the date the 
Company has been listed on the SET. However, the 
dividend payment for each year may vary depending 
on our business operations, financial condition, 
Investment plan and the need for working capital for 
business operations and expansion as well as other 
relevant factors. 

The aforesaid payment of dividends is subject 
to changes in accordance with the situation 
opportunities and the resolution of the Board 
of Directors. If we have other necessities such as 
business expansion, future project Investment or 
any unforeseeable events which negatively affect 
our cash flow, we may consider paying a lower rate 
of the specified dividends or may elect not to pay any 
dividends at all, which may impact our ordinary share 
price after being listed on the SET.

• Reducing financial 
performance

• Less than 
desirable Financial 
ratios 

• Market presence 
challenged

• Disclosures and 
transparency

• Strategic Focus
• Stakeholder 

engagement 
and addressing 
stakeholder 
concerns

• Innovation and 
technology

High High-
Medium
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1.8 บริษััทฯ อ�ศัยคว�มร้้คว�มสุ�ม�รถิ่ของผ้้บริห�ร 
ของบรษัิัทฯ เป็น่สุำ�คัญใน่กิ�รบรหิ�รจัดกิ�รธุุรกิิจ ห�กิ 
บริษััทฯ ไม่สุ�ม�รถิ่รักิษั�ไว้ซ่�งผ้้บริห�รของบริษััทฯ 
บรษัิัทฯ อ�จได้รบัผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจ กิระแสุ
เงิน่สุด ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะโอกิ�สุ
ท�งธุุรกิิจของบรษัิัทฯ อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

คว่ามสำาเริ็จำในอ็นาคต่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ขึ้้�นอ็ยูกั่้บก้าริปฏิิบัติ่งาน
อ็ยา่งต่่อ็เน่�อ็งขึ้อ็งผูู้้บริิหาริขึ้อ็งบริิษััทฯ เป็นสำาคัญ

บริิษััทฯ ต้่อ็งอ็าศัยคว่ามเชี�ยว่ชาญและปริะสบก้าริณ์ขึ้อ็ง 
ผูู้้บริิหาริ โดยเฉพีาะปริะสบก้าริณ์ที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็งกั้บธุุริกิ้จำยา 
และคว่ามรูิ้ด้านวิ่ชาชีพีอ่็�นๆ นอ็ก้จำาก้นี� คว่ามสำาเริ็จำในก้าริ
จัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ ก็้ขึ้้�นอ็ยู่กั้บคว่ามทุ่มเท
และคว่ามชำานาญขึ้อ็งบุคลาก้ริด้านก้าริขึ้ายและก้าริต่ลาด 
ดังนั�น คว่ามสามาริถูขึ้อ็งบริิษััทฯ ที�จำะริัก้ษัาบุคลาก้ริที�
สำาคัญไว้่ โดยเฉพีาะผูู้้บริิหาริริะดับสูง บุคลาก้ริสำาคัญด้าน
ก้าริพีัฒนาผู้ลิต่ภััณฑ์์ และบุคลาก้ริสำาคัญด้านก้าริขึ้าย
และก้าริต่ลาด ซ้�งเป็นปัจำจัำยสำาคัญต่่อ็คว่ามสามาริถูในก้าริ
แขึ้่งขัึ้นขึ้อ็งบริิษััทฯ ก้าริแขึ้่งขัึ้นให้ได้มาซ้�งบุคลาก้ริเหล่านี�
อ็าจำทำาให้บริิษััทฯ ต้่อ็งเสนอ็ค่าต่อ็บแทนและผู้ลปริะโยชน์
อ่็�นๆ ที�สูงก้ว่่าบริิษััทคู่แขึ้่งเพี่�อ็รัิก้ษัาไว้่ซ้�งบุคลาก้ริเหล่านี�  
และอ็าจำทำาให้ค่าใช้จ่ำายในก้าริดำาเนินงานขึ้อ็งบริิษััทฯ 
เพีิ�มข้ึ้�น และอ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริ
ดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

อ็ยา่งไริก็้ดี บริษัิัทฯ อ็าจำไมส่ามาริถูจูำงใจำ หริอ่็ริกั้ษัาบุคลาก้ริ
ที�จำำาเป็นต่่อ็ก้าริบริริลเุป้าหมายทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ ได้ ซ้�ง
อ็าจำทำาให้ก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำ และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ  
หยุดชะงัก้ลงได้ ก้าริสูญเสยีพีนัก้งานสำาคัญ ริว่มถู้งผูู้้บริหิาริ
ริะดับสูง บุคลาก้ริสำาคัญด้านก้าริพัีฒนาผู้ลิต่ภััณฑ์์ และ
บุคลาก้ริสำาคัญด้านก้าริขึ้ายและก้าริต่ลาด อ็าจำทำาให้ธุุริกิ้จำ
และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้ริับคว่ามเสียหายเป็น
อ็ยา่งมาก้ 

บริิษััทฯ ไม่ได้ทำาปริะกั้นภััยในก้ริณีที�มีก้าริสูญเสียไปซ้�ง
บุคลาก้ริที�สำาคัญขึ้อ็งบริษัิัทฯ ดังนั�น หาก้บริษัิัทฯ ต้่อ็งสญูเสยี 
บุคลาก้ริดังก้ล่าว่ไป บริิษััทฯ อ็าจำไม่สามาริถูหาผูู้้ที� มี
คุณสมบัติ่เหมาะสมมาดำาริงต่ำาแหน่งแทนได้ในเว่ลาที� 
เหมาะสม และบริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งเสียค่าใช้จ่ำายในก้าริสริริหา 
และฝ่ึก้อ็บริมบุคลาก้ริใหม่เพีิ�มขึ้้�น ซ้�งอ็าจำทำาให้ธุุริกิ้จำ และ
โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ หยุดชะงัก้ลงได้ 

นอ็ก้จำาก้นี� หาก้บุคลาก้ริที�สำาคัญคนใดขึ้อ็งบริิษััทฯ ไป 
ริ่ว่มงานกั้บคู่แขึ้่ง หร่ิอ็จัำดตั่�งบริิษััทคู่แขึ้่งขึ้้�น บริิษััทฯ อ็าจำ
สูญเสียลูก้ค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ ซ้�งอ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบ
ต่่อ็ธุุริกิ้จำ ก้ริะแสเงินสด ผู้ลก้าริดำาเนนิงาน ฐานะทางก้าริเงิน 
และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• อั็ต่ริาก้าริลาอ็อ็ก้สูง 
ในริะดับผูู้้บริิหาริ
ริะดับสูง-ก้ลาง

• คว่ามเฉ่�อ็ยในพีนัก้งาน
ริะดับจูำเนียริ์-ก้ลาง

• โอ็ก้าสก้าริฝึ่ก้อ็บริม/
ก้าริพีัฒนาไม่เพีียงพีอ็

• ติ่ดต่ามและริายงาน
ผู้ลปริะก้อ็บก้าริ 
ทุก้ริะดับ

• เน้นก้าริพีัฒนา 
ทุนมนุษัย์

• ก้าริริัก้ษัาผูู้้บริิหาริ
ริะดับก้ลาง-อ็าวุ่โส 
ให้อ็ยูกั่้บอ็งค์ก้ริเพี่�อ็
คว่ามต่่อ็เน่�อ็ง

• แผู้นก้าริส่บทอ็ด
ต่ำาแหน่ง

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

1.8 We depend substantially on the knowledge and 
proficiency of our key management personnel, 
and our business, cash flow, results of operations, 
financial condition and commercial opportunities 
may be negatively affected if we lose their services.

Our future success depends heavily upon the 
continued services of our key management personnel. 

In particular, we rely on the expertise and experience 
of our key management personnel and their 
pharmaceutical industry-related experience and 
other professional knowledge. In addition, success 
in the distribution of our products depends on the 
dedication and skills of our sales and marketing 
personnel. Our ability to attract and retain key 
personnel, in particular, senior management, key 
product development personnel and key sales and 
marketing personnel, is a critical aspect of our 
competitiveness. Competition for these individuals 
could require us to offer higher compensation and 
other benefits in order to attract and retain them, 
which would increase our operating expenses and, 
in turn, could materially and adversely affect our 
business, result of operations, financial condition, 
results of operations and commercial opportunities. 

We may be unable to attract or retain the personnel 
required to achieve our business objectives, and 
failure to do so could severely disrupt our business 
and prospects. The loss of any of our key employees, 
including senior executives, key product development 
personnel or key sales and marketing personnel, could 
severely harm our business and prospects. 

We do not maintain key-person insurance for members 
of our management team. If we lose the services 
of any senior management, we may not be able to 
identify suitable or qualified replacements, and may 
incur additional expenses to recruit and train new 
personnel, which could severely disrupt our business 
and prospects. 

Furthermore, if any of our executive officers join a 
competitor or form a competing company, we may 
lose a significant number of our customers, which 
could have a negative effect on our business, cash 
flow, result of operations, financial conditions and 
commercial opportunities.

• High Turnover 
ratio at 
senior-middle 
management 
levels

• Inertia at Junior-
Middle level 
employees

• Inadequate 
training/
development 
opportunities

• Monitoring 
and Reporting 
turnover at all 
levels 

• Emphasis on 
Human Capital 
Development

• Retention of 
Middle-Senior 
management to 
ensure continuity

• Succession plans

High-
Medium

Low
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2. Regulatory 
Risk

2.1 ห�กิบรษัิัทฯ ไม่สุ�ม�รถิ่คุม้ครองทรพัยส์ุนิ่ท�งปัญญ� 
เคร่�องหม�ยกิ�รค้� แลัะคว�มลัับท�งกิ�รค้�ของบรษัิัทฯ 
อ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ 
ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะโอกิ�สุท�งธุุรกิิจของบรษัิัทฯ อย�่ง
มนั้่ยสุำ�คัญ

คว่ามสำาเริจ็ำขึ้อ็งบริษัิัทฯ ขึ้้�นอ็ยูกั่้บคว่ามสามาริถูขึ้อ็งบริษัิัทฯ  
ที�จำะคุ้มคริอ็ง และรัิก้ษัาไว้่ซ้�งเคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้าที�บริิษััทฯ 
ถู่อ็สิทธุิเป็นเจ้ำาขึ้อ็ง บริิษััทฯ ได้ขึ้อ็รัิบคว่ามคุ้มคริอ็งใน
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็งบริษัิัทฯ ภัายใต้่ก้ฎหมายว่่าด้ว่ยก้าริ
คุ้มคริอ็งเคริ่�อ็งหมายก้าริค้าในปริะเทศไทย และปริะเทศอ่็�นๆ  
ต่ลอ็ดจำนก้าริจัำดทำาสัญญาก้าริเก็้บริกั้ษัาคว่ามลับขึ้อ็งพีนัก้งาน 
ขึ้อ็งบริษัิัทฯ และบุคคลภัายนอ็ก้ที�ทำาก้าริค้ากั้บบริษัิัทฯ 

ณ วั่นที� 31 ธุันว่าคม 2564 บริิษััทฯ มีก้าริจำดทะเบียน
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 3,407 ริายก้าริ อ็ยา่งไริก็้ดี ขึ้ั�นต่อ็นในก้าริ
ดำาเนินก้าริเพ่ี�อ็ขึ้อ็ริับคว่ามคุ้มคริอ็งในเคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้า
นั�น ใช้ริะยะเว่ลานาน และมีค่าใช้จ่ำายสูง บริิษััทฯ ไม่สามาริถู 
ริับริอ็งได้ว่่า คำาขึ้อ็จำดทะเบียนเคริ่�อ็งหมายก้าริค้าที�อ็ยู่
ริะหว่่างดำาเนินก้าริ หริอ่็คำาขึ้อ็จำดทะเบยีนเคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
ใดๆ ที�บริิษััทฯ จำะดำาเนินก้าริในอ็นาคต่เกี้�ยว่กั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์ 
อ่็�นๆ จำะได้ริับอ็นุมัติ่หริ่อ็ไม่ นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ ไม่สามาริถู
ริับริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะได้ริับคว่ามคุ้มคริอ็ง หริ่อ็ได้ริับผู้ล 
ปริะโยชน์เชิงพีาณิชย์สำาหรัิบก้าริจำดทะเบียนเคร่ิ�อ็งหมาย 
ก้าริค้าที�จำะอ็อ็ก้ในอ็นาคต่ อี็ก้ทั�ง ขึ้อ็บเขึ้ต่ก้าริคุ้มคริอ็ง
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าจำดทะเบียนอ็าจำแต่ก้ต่่างกั้นไปในแต่่ละ
ปริะเทศ นอ็ก้จำาก้นี� คำาขึ้อ็จำดทะเบียนเคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
และเคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้าจำดทะเบียนอ็าจำถููก้คัดค้าน ไม่มีผู้ล
สมบูริณ์ต่ามก้ฎหมาย หริ่อ็ต่ก้อ็ยู่ภัายใต้่ขึ้้อ็จำำากั้ดใดๆ ได้
ในอ็นาคต่

บริิษััทฯ มีวิ่ทยาก้าริคว่ามรู้ิ เทคโนโลยี และข้ึ้อ็มูลทางก้าริ
ค้าที�บริษัิัทฯ ริว่บริว่มขึ้้�นเอ็ง ริว่มทั�งมีผู้ลิต่ภััณฑ์์บางริายก้าริ
ซ้�งอ็ยู่ริะหว่่างก้าริจำดสิทธุิบัต่ริกั้บหน่ว่ยงานที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง 
ซ้�งทั�งหมดนี�ถู่อ็เป็นคว่ามลับทางก้าริค้าที�สำาคัญขึ้อ็งบริิ
ษััทฯ ในก้าริดำาริงไว้่ซ้�งคว่ามสามาริถูในก้าริแข่ึ้งขัึ้นทาง
ธุุริกิ้จำ นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ ยังขึ้อ็ริับคว่ามคุ้มคริอ็งคว่ามลับ
ทางก้าริค้าโดยเขึ้้าทำาสัญญาก้าริไม่เปิดเผู้ยขึ้้อ็มูล และก้าริ
เก็้บริัก้ษัาคว่ามลับกั้บผูู้้ที�เขึ้้าถู้งคว่ามลับดังก้ล่าว่ เช่น (1) 
พีนัก้งาน (2) บริิษััทที�เขึ้้าริว่่มโคริงก้าริทางธุุริกิ้จำกั้บบริิษััทฯ 
(3) บุคคลภัายนอ็ก้ซ้�งเป็นผูู้้ริว่่มงานทางธุุริกิ้จำกั้บบริษัิัทฯ ใน
ด้านวิ่ทยาศาสต่ร์ิ (4) ผูู้้ผู้ลิต่ปริะเภัทสัญญาจ้ำาง (5) ที�ปริก้้ษัา 
และ (6) บุคคลอ่็�นๆ

• ริะดับก้าริฟ์้อ็งริ้อ็งที�
เพีิ�มขึ้้�นและต้่นทุน
ทางก้ฎหมายที�เพีิ�มขึ้้�น
ต่ามมา

• ก้าริย้อ็นก้ลับหริ่อ็
ก้าริเปลี�ยนแปลง
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ริาคาแพีง
ในแคมเปญก้าริสริ้าง
แบรินด์

• ก้าริปริาก้ฏิตั่ว่ 
ขึ้อ็งต่ลาดถููก้ท้าทาย

• ก้าริวิ่เคริาะห์
คว่ามเสี�ยง
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า

• ก้ริะบว่นก้าริสริ้าง
แบรินด์ที�เขึ้้มงว่ดก่้อ็น
เปิดตั่ว่ผู้ลิต่ภััณฑ์์

• ขึ้า่ว่ก้ริอ็งต่ลาด
และก้าริบังคับใช้
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า

• ก้ริะบว่นก้าริ 
ก้ำากั้บดูแลกิ้จำก้าริ 
ริว่มถู้งจำริริยาบริริณ

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

2 Regulatory 
Risk

2.1 If we are unable to protect our intellectual 
property, trademarks and trade secrets, our 
business, results of operations, financial condition 
and commercial opportunities could be negatively 
affected in a material manner.

Our success depends in part on our ability to protect 
and maintain our proprietary trademarks. We seek to 
protect our trademarks under trademark protection 
laws in Thailand and other jurisdictions, as well as 
employee and third party confidentiality agreements. 

As of December 31, 2021, we had 3,407 trademark 
registrations. However, the process of seeking 
trademark protection can be lengthy and expensive, 
and we cannot assure you that our pending trademark 
applications, or any trademark applications we may 
make in the future in respect of other products, will 
result in an issued trademark, or that any trademark 
registrations issued in the future will be able to provide 
us with meaningful protection or commercial benefits. 
The scope of protection for registered trademarks 
may also vary across different jurisdictions. Moreover, 
trademark applications and registered trademarks 
may be challenged, invalidated or circumvented in 
the future. 

In addition to seeking patents for some of our 
technology and product candidates, we also rely 
on trade secrets, including unpatented know-how, 
technology and other proprietary information, all of 
which are considered as important trade secrets for us 
to maintain our competitive position. In addition, we 
seek to protect these trade secrets in part by entering 
into non-disclosure and confidentiality agreements 
with parties who have access to them, such as: (1) 
employees; (2) corporate collaborators; (3) outside 
scientific collaborators; (4) contract manufacturers; 
(5) consultants; and (6) other third parties. 

• Increased level 
of litigation and 
consequent rise in 
legal costs

• Expensive 
product rollbacks 
or changes 
in branding 
campaigns

• Market presence 
challenged

• Trademark risk 
analysis 

• Stringent branding 
processes prior to 
product launc

• Market 
intelligence 
and Trademark 
enforcement

• Corporate 
governance 
processes 
including Code of 
Conduct

High- 
Medium

Low
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อ็ยา่งไริก็้ดี คู่สัญญาดังก้ล่าว่ อ็าจำไม่ปฏิิบัติ่ต่ามสัญญา และ
อ็าจำมีก้าริเปิดเผู้ยขึ้้อ็มูลที�บริิษััทฯ ถู่อ็สิทธุเิป็นเจ้ำาขึ้อ็ง ริว่ม
ถู้งคว่ามลับทางก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ อ็าจำไม่ได้
ริับก้าริแก้้ไขึ้เยียว่ยาอ็ย่างเพีียงพีอ็สำาหรัิบก้าริผิู้ดสัญญา 
ดังก้ล่าว่ ทั�งนี� ก้าริบังคับต่ามขึ้้อ็เริียก้ร้ิอ็งให้คู่สัญญาที�เปิด
เผู้ยคว่ามลับทางก้าริค้าโดยมิชอ็บด้ว่ยก้ฎหมาย หริ่อ็ใช้
คว่ามลับทางก้าริค้าในทางที�ผิู้ดนั�น เป็นเริ่�อ็งที�ดำาเนินก้าริ
ได้ยาก้ อี็ก้ทั�งมีค่าใช้จ่ำายสูงและใช้ริะยะเว่ลานานในก้าริ
ดำาเนินคดี ริว่มทั�งผู้ลก้าริพิีจำาริณาคดีนั�นไม่สามาริถูคาดเดา
ได้ นอ็ก้จำาก้นั�น ศาลทั�งในปริะเทศไทย และในต่่างปริะเทศ 
ริว่มถู้งขึ้อ็บเขึ้ต่อ็ำานาจำขึ้อ็งศาลในต่่างปริะเทศ อ็าจำมีแนว่
ในก้าริพีิจำาริณาที�ไม่เอ่็�อ็ปริะโยชน์ต่่อ็ก้าริคุ้มคริอ็งสิทธุิใน
คว่ามลับทางก้าริค้า 

นอ็ก้จำาก้นี� หาก้ผูู้้อ่็� นได้มาซ้�งคว่ามลับทางก้าริค้าขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ โดยชอ็บด้ว่ยก้ฎหมาย หริ่อ็โดยก้าริพัีฒนาขึ้้�นเอ็ง
โดยคู่แขึ้่งทางก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ บริิษััทฯ ย่อ็มไม่มีสิทธุิ
ห้ามมิให้คู่แขึ้่งทางธุุริกิ้จำดังก้ล่าว่ใช้เทคโนโลยี หริ่อ็ขึ้้อ็มูล
ดังก้ล่าว่เพี่�อ็แขึ้่งขึ้ันกั้บบริิษััทฯ หาก้คว่ามลับทางก้าริค้า
ใดขึ้อ็งบริิษััทฯ ถููก้เปิดเผู้ย หริ่อ็พัีฒนาข้ึ้�นเอ็งโดยคู่แขึ้่ง
ทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ ย่อ็มจำะส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็
ต่ำาแหน่งก้าริแขึ้ง่ขึ้นัทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน  
ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ย่าง
มีนัยสำาคัญ

2.2 ใน่ประเทศเว้ยดน่�ม คว�มสุ�ม�รถิ่ใน่กิ�รกิำ�หน่ด
ร�ค�ข�ยของผลิัต้ภัณฑ์์ ของบรษัิัทฯ ต้�มกิลัไกิต้ลั�ดนั่�น่ 
ได้ถิ่ก้ิควบคมุโดยกิ�รจำ�กัิดร�ค�ของรฐับ�ลั

ริาคาผู้ลิต่ภััณฑ์์ยาในปริะเทศเวี่ยดนามเป็นไปต่ามข้ึ้อ็ก้ำาหนด 
และต้่อ็งได้ริบัก้าริอ็นุมัติ่จำาก้รัิฐบาลก่้อ็น หน่ว่ยงานริาชก้าริ
ที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็งในปริะเทศเวี่ยดนามมีอ็ำานาจำในก้าริต่ริว่จำสอ็บ 
และคว่บคุม ผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา โดยบริิษััทฯ ต้่อ็งปริะก้าศริาคา
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ยาขึ้อ็งบริิษััทฯ แก่้ปริะชาชนโดยทั�ว่ไป (ริาคา 
นำาเขึ้า้ ริาคาขึ้ายสง่และริาคาขึ้ายปลีก้) ก่้อ็นก้าริจัำดจำำาหนา่ย 
และย่�นเสนอ็เอ็ก้สาริต่ำาริับยาที�มีริาคาเดียว่ (one price 
dossier)1 ฉบับเพี่� อ็ขึ้อ็อ็นุมัติ่จำาก้อ็งค์ก้าริอ็าหาริและ
ยาเวี่ยดนาม (Drug Administration of Vietnam หริ่อ็ 
“DAV”) และอี็ก้ 1 ฉบับเพี่�อ็ขึ้อ็ขึ้้�นทะเบียน หาก้มีก้าริเสนอ็
ให้เปลี�ยนแปลงริาคา บริิษััทฯ ต้่อ็งเริิ�มก้ริะบว่นก้าริ และย่�น
ขึ้อ็อ็นุมัติ่ใหม่อี็ก้คริั�ง หาก้ริาคาที�บริิษััทฯ เสนอ็เป็นริาคา
ที�ยอ็มรัิบได้ DAV จำะอ็อ็ก้หนังส่อ็รัิบทริาบก้าริแถูลงริาคา 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ หาก้ริาคาที�เสนอ็ดังก้ล่าว่ได้ริับก้าริพิีจำาริณา
แล้ว่ว่่า “ไม่สมเหตุ่สมผู้ล” ต่ามมาต่ริฐานคว่ามสมเหตุ่สม
ผู้ลซ้�งก้ำาหนดโดยต้่นทุนก้ารินำาเขึ้้า ต้่นทุนก้าริผู้ลิต่และ 
ก้าริขึ้าย ริาคาในต่ลาดภัายในปริะเทศ และต่่างปริะเทศ 
และต้่นทุนวั่ต่ถูุดิบ DAV จำะขึ้อ็ให้บริิษััทฯ พีิจำาริณาริาคาที� 
เสนอ็ใหม่และย่�นขึ้อ็อี็ก้คริั�ง

• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา
ก้ำาไริ

• ก้าริลดว่งจำริขึ้อ็ง
ผู้ลิต่ภััณฑ์์

• ก้าริย้ดคริอ็งต่ลาดโดย
ยาสามัญริาคาถููก้

• ต่ลาดอ็าจำยอ็มริับ
มาต่ริฐานก้าริก้ำากั้บ
ดูแลที�ต่ำาก้ว่่า

• แนะนำาผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่
ที�มีมาต่ริฐานสูงขึ้้�น

• ก้าริริีแบรินด์ด้ว่ย
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�น่าเช่�อ็ถู่อ็

• สริ้างภัาพีลัก้ษัณ์
ให้เป็นบริิษััทสินค้า
คุณภัาพีสูง

• มาต่ริฐานก้าริก้ำากั้บ
ดูแลก้าริชนะที�สูงขึ้้�น

• ก้าริจัำดหาที�แขึ้ง่ขึ้ันได้

สูง ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Not with standing these efforts, any of these parties 
may breach the agreements and disclose our 
proprietary information, including our trade secrets, 
and we may not be able to obtain adequate remedies 
for such breaches. Enforcing a claim against a party 
that illegally disclosed or misappropriated a trade 
secret is difficult, expensive and time-consuming, 
and the outcome is unpredictable. In addition, some 
courts inside and outside Thailand, including in 
foreign jurisdictions, are less willing or unwilling to 
protect trade secrets. 

In addition, if any of our trade secrets were to be 
lawfully obtained or independently developed by a 
competitor, we would have no right to prevent them 
from using that technology or information to compete 
with us. If any of our trade secrets were to be disclosed 
to, or independently developed by, a competitor, 
our competitive position, results of our operations, 
financial condition and commercial opportunities 
would be negatively affected in a material manner.

2.2 Our ability to set our prices solely in accordance 
with market forces is restricted in Vietnam by 
government price limits.

Prices of pharmaceutical products in Vietnam 
are subject to the regulation and approval of the 
government. Relevant government agencies in 
Vietnam are empowered to “inspect” and “control” 
prices for pharmaceutical products. We must publicly 
declare the prices of our pharmaceutical products 
(import prices, wholesale and retail prices) prior 
to distribution, and submit one price dossier for 
approval to the Drug Administration of Vietnam 
(“DAV”) and another for filing. If any changes in 
pricing are proposed to be made, the process must 
be re-started and a new approval obtained. If our 
proposed pricing is acceptable, the DAV will issue a 
receipt of acknowledgement in respect of our price 
declaration. If such proposed price is determined 
to be ‘unreasonable’, based upon standards of 
reasonability determined by import, production and 
circulation costs, prices in domestic and international 
markets and input costs, then the DAV will request 
that we reconsider our proposed pricing and  
re-submit. 

• Declining Margins
• Reduced product 

lifecycle
• Market 

domination by 
cheap generics

• Market may 
embrace lower 
regulatory 
standards

• Introduce new 
products with 
higher standards

• Rebranding with 
credible products 

• Establish image 
as a high quality 
product company

• Champion higher 
regulatory 
standards

• Competitive 
sourcing 

High Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

ดังนั�น ก้ฎเก้ณฑ์์ ดังก้ล่าว่อ็าจำจำำากั้ดคว่ามสามาริถูขึ้อ็ง 
บริษัิัทฯ ในก้าริก้ำาหนดริาคาผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริษัิัทฯ นอ็ก้จำาก้นี�  
บริิษััทฯ ไม่สามาริถูคาดก้าริณ์ถู้งมาต่ริก้าริใดๆ ที�ริัฐบาล
ปริะเทศเวี่ยดนามจำะนำามาใช้เพ่ี�อ็คว่บคุมริาคาในอ็นาคต่
ซ้�งปัจำจัำยดังก้ล่าว่อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ  
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ 

2.3 บริษััทฯ อ�จไม่สุ�ม�รถิ่ต่้ออ�ยุใบรับรอง แลัะใบ
อนุ่ญ�ต้อ่� น่ๆ ใน่กิ�รประกิอบธุุรกิิจของบริษััทฯ ได้ 
น่อกิจ�กิน่้� บรษัิัทฯ อ�จไม่สุ�ม�รถิ่ปฏิิบติั้ต้�มข้อกิำ�หน่ด
ท�งกิฎหม�ยแลัะม�ต้รฐ�น่บญัชท้้�มก้ิ�รบงัคับใช ้ซ่�งอ�จ
มก้ิ�รเปลั้�ยน่แปลัง หรอ่มก้ิ�รแก้ิไข ซ่�งอ�จสุง่ผลักิระทบใน่ 
ท�งลับต่้อธุุรกิิจ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ 
ของบรษัิัทฯ 

ในก้าริผู้ลิต่ และก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ 
บริิษััทฯ ต้่อ็งได้ริับใบอ็นุญาต่ปริะเภัทต่่างๆ จำาก้หน่ว่ยงาน
ริาชก้าริ และหน่ว่ยงานอ่็�นๆ ในปริะเทศต่่างๆ ที�บริิษััทฯ 
ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำอ็ยู่

ณ ปัจำจุำบัน บริิษััทฯ ได้ริับใบอ็นุญาต่ และใบรัิบริอ็งต่่างๆ 
ที�จำำาเป็นสำาหรัิบก้าริผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ และก้าริ
ดำาเนินธุุริกิ้จำจัำดจำำาหน่ายขึ้อ็งบริิษััทฯ ใบอ็นุญาต่และก้าริ
ริับริอ็งต่่างๆ เหล่านั�นต้่อ็งมีก้าริต่่อ็อ็ายุ และ/หริ่อ็ได้ริับ
ก้าริปริะเมินใหม่ต่ามริอ็บริะยะเว่ลาที�ก้ำาหนดโดยหน่ว่ยงาน 
ริาชก้าริที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง โดยบริิษััทฯ จำะดำาเนินก้าริขึ้อ็ต่่อ็อ็ายุ
ต่ามที�ก้ฎหมาย และริะเบียบข้ึ้อ็บังคับก้ำาหนด อ็ย่างไริก็้ดี 
มาต่ริฐานขึ้อ็งก้าริต่่อ็อ็ายุใบอ็นญุาต่ หริอ่็ก้าริปริะเมนิใหมดั่ง
ก้ล่าว่อ็าจำมีก้าริเปลี�ยนแปลงเป็นคริั�งคริาว่ ทำาให้บริษัิัทฯ ไม่
สามาริถูริับริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะสามาริถูต่่อ็อ็ายุใบอ็นุญาต่  
และก้าริรัิบริอ็งดังก้ล่าว่ทั�งหมดได้ ก้าริที�บริษัิัทฯ ไม่สามาริถู
ต่่อ็อ็ายุใบอ็นุญาต่ หริ่อ็ก้าริริับริอ็งใดๆ ซ้�งมีคว่ามสำาคัญต่่อ็
ก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ อ็าจำเป็นอุ็ปสริริคต่่อ็ก้าริดำาเนิน
ธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ และอ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ 
ผู้ลก้าริดำาเนินงานฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ค่าปริับ/บทลงโทษั
• ริายงานก้าริไม่ปฏิิบัติ่

ต่ามขึ้้อ็ก้ำาหนด
• ก้าริแทริก้แซงด้าน 

ก้ฎริะเบียบใน 
ก้าริดำาเนินงาน

• ก้าริลดอั็ต่ริาก้ำาไริ
• ก้าริตั่ดจำำาหน่าย

สินทริัพีย์/ก้าริด้อ็ยค่า

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บก้าริ
ปฏิิบัติ่ต่ามขึ้้อ็ก้ำาหนด

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บภัายใน
• ก้าริต่่อ็อ็ายุใบอ็นุญาต่
• มาต่ริฐานก้าริก้ำากั้บ

ดูแล

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

As such, this limits our ability to price our products 
in accordance with traditional economic principles. 
In addition, we cannot predict the nature of any 
measures that may be adopted in the future by the 
Vietnamese government to control prices. This may 
have a negative effect on our business, financial 
condition, results of operations and commercial 
opportunities in a material manner.

2.3 We may not be able to fully comply with 
applicable regulatory and accounting requirements 
or renew our certifications and other permits and 
licenses which enable us to conduct our business. 
Non-compliance with, changes in or amendments 
to these regulatory and accounting requirements 
could have a negative effect on our business, 
financial condition and results of operations.

Our manufacturing and distribution activities require 
us to obtain certain permits and licenses from various 
governmental authorities in the countries in which we 
manufacture or distribute.

At present, we have obtained relevant permits, licenses 
and certifications required for the manufacture and 
distribution of our products. These permits and licenses 
are subject to periodic renewal and/or reassessment 
by the relevant government authorities. We intend 
to apply for the renewal of these permits, licenses 
and certifications when required by applicable laws, 
rules and regulations. However, the standards of such 
renewal or reassessment may change from time to 
time. Thus, we cannot assure you that we will be able 
to successfully renew all of these permits, licenses 
and certifications. Any inability to renew any permits, 
licenses or certifications that are material to our 
operations could severely disrupt, as well as prevent 
us from conducting, our business and may negatively 
affect our business, results of operations, financial 
condition and commercial opportunities in a material 
manner. 

• Fines/Penalties
• Non-Compliances 

reported
• Regulatory 

interventions in 
operations

• Reducing margins
• Asset write-offs/

Impairments

• Monitoring 
compliance

• Internal Audits
• License renewals
• Regulatory 

standards

High-
Medium

Low
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งดำาเนินก้าริเพ่ี�อ็ให้ได้มาซ้�ง 
ใบอ็นุญาต่หริ่อ็ใบริับริอ็งเพีิ�มเติ่ม หาก้ก้าริตี่คว่ามก้ฎหมาย
ปัจำจุำบันมีก้าริเปลี�ยนแปลง หริ่อ็มีก้าริอ็อ็ก้ก้ฎหมายใหม่
ในอ็นาคต่ซ้�งบริิษััทฯ ไม่สามาริถูรัิบริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะ 
ดำาเนินก้าริให้ได้มาซ้�งใบอ็นุญาต่ หริ่อ็ก้าริริับริอ็งเพีิ�มเติ่ม
ดังก้ล่าว่ได้ นอ็ก้จำาก้นี� ก้าริได้มาซ้�ง ใบอ็นุญาต่ หร่ิอ็ก้าริ
ริับริอ็งเพีิ�มเติ่มดังก้ล่าว่ อ็าจำมีต้่นทุนและค่าใช้จ่ำายเพีิ�มขึ้้�น 
จำำานว่นมาก้ อี็ก้ทั�ง บริิษััทฯ อ็าจำจำะต้่อ็งได้ริับโทษัทาง
ก้ฎหมายในปริะเทศที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็ง ซ้�งอ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบใน 
ทางลบต่่อ็ผู้ลธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และ
โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ 

นอ็ก้เหน่อ็จำาก้ใบอ็นุญาต่และใบริับริอ็งขึ้้างต้่น มาต่ริฐาน 
และนโยบายทางก้าริบัญชีสำาหริับบริิษััทที�ดำาเนินธุุริกิ้จำยา  
ซ้�งริว่มถู้งนโยบายเกี้�ยว่กั้บก้าริริับรู้ิริายได้ ก้าริวิ่จัำยและ
พีัฒนา และค่าใช้จ่ำายที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง ต้่อ็งมีก้าริทบทว่น ตี่คว่าม 
และได้ริับคำาแนะนำาจำาก้หน่ว่ยงานทางบัญชีที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง 
ก้าริเปลี�ยนแปลง หริ่อ็ก้าริตี่คว่าม มาต่ริฐานทางก้าริบัญชี
ดังก้ล่าว่ อ็าจำทำาให้บริิษััทฯ ต้่อ็งจัำดทำา หริ่อ็จำำาแนก้ปริะเภัท
ริายก้าริทางบัญชีใหม่ และอ็าจำต้่อ็งปริับแก้้ เปลี�ยนแปลง 
หริ่อ็แก้้ไขึ้งบก้าริเงินขึ้อ็งบริิษััทฯ ริว่มถู้งริายก้าริที�อ็ยู่ใน
เอ็ก้สาริฉบับนี�อี็ก้ด้ว่ย

2.4 สุภ�พเศรษัฐกิิจ กิ�รเม่องสุังคม แลัะน่โยบ�ยของ
รัฐบ�ลัใน่ต้ลั�ดท้�สุำ�คัญบ�งแห่งอ�จสุ่งผลักิระทบต่้อ
ธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่แลัะโอกิ�สุ
ท�งธุุรกิิจของบรษัิัทฯ อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

ณ วั่นที� 31 ธุนัว่าคม 2563 และ ณ วั่นที� 31 ธุนัว่าคม 2564 
ริายได้ริว่มขึ้อ็งบริษัิัทฯ สว่่นใหญ่มาจำาก้ปริะเทศก้ำาลังพีฒันา
เชน่ ปริะเทศเมียนมาริ์ ปริะเทศเวี่ยดนาม ปริะเทศกั้มพีูชา 
ปริะเทศไนจีำเริยี ปริะเทศเยเมน ปริะเทศยูเคริน และปริะเทศ
เปรูิ (“ต่ลาดที�มีคว่ามเสี�ยงสูง”) ซ้�งคิดเป็นปริะมาณ ริ้อ็ยละ  
73.2 และ 69.2 ขึ้อ็งริายได้ริว่มขึ้อ็งบริษัิัทฯ ดังนั�น ฐานะทาง 
ก้าริเงินและผู้ลก้าริดำาเนินงาน ต่ลอ็ดจำนก้าริเติ่บโต่ขึ้อ็ง
ธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ จำะได้ริับผู้ลก้ริะทบอ็ย่างมีนัยสำาคัญจำาก้
ก้าริพีัฒนาด้านเศริษัฐกิ้จำ ก้าริเม่อ็ง และก้ฎหมายในต่ลาด
ดังก้ล่าว่ คว่ามเสี�ยงในก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำในต่ลาดดังก้ล่าว่ ที�
อ็าจำมีผู้ลก้ริะทบอ็ย่างมีนัยสำาคัญต่่อ็ผู้ลก้าริดำาเนินงานขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ สามาริถูสรุิปได้ดังนี�

• ก้าริตั่ดจำำาหน่าย
สินทริัพีย์/ก้าริด้อ็ยค่า

• ค่าธุริริมเนียมที� 
ไม่สามาริถูริับรูิ้ได้

• คว่ามผัู้นผู้ว่นขึ้อ็ง
อั็ต่ริาสกุ้ลเงินสูง

• ก้าริเปลี�ยนแปลง 
ก้ฎริะเบียบบอ่็ยคริั�ง

• ก้าริดำาเนินงานลดลง

• เจ้ำาขึ้อ็งแบรินด์ลด
ก้าริถู่อ็คริอ็งสินทริัพีย์
ต่นเอ็ง (Asset Light) 
เชน่ ก้าริริัก้ษัาฐาน
สินทริัพีย์ให้ต่ำา

• เงินลงทุนปานก้ลาง
ถู้งต่ำา

• ริาคาที�แขึ้ง่ขึ้ันได้
• มุมมอ็งริะยะยาว่ขึ้อ็ง

ธุุริกิ้จำ
• คว่ามย่ดหยุน่
• ก้าริปฏิิบัติ่ต่าม 

ก้ฎริะเบียบ

ค่อ็น
ขึ้้างสูง

สูง-
ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Furthermore, we may be required to apply for additional 
permits, licenses or certifications if any interpretation 
or implementation of the relevant current regulations 
change, or if new regulations requires us to obtain 
additional permits, licenses or certifications. We cannot 
assure you that we will successfully obtain them. In 
the event that we do obtain such permits, licenses 
or certifications, there may be significant additional 
costs and expenses involved. In addition, we may 
also be subject to penalties imposed by laws of the 
relevant jurisdictions which may adversely affect our 
business, results of operations, financial condition 
and commercial opportunities in a material manner. 

In addition, not only may a permit, license and 
accounting methods and policies for pharmaceutical 
companies, including policies governing revenue 
recognition, research and development and related 
expenses, they are also subject to further review, 
interpretation and guidance from relevant accounting 
authorities. Changes to, or different interpretations 
of, accounting methods or policies may require us 
to reclassify, restate or otherwise change or revise 
our financial statements, including those contained 
in this filing.

2.4 The economic, political and social conditions 
and government policies in some of our major 
markets could affect our business, results of 
operations, financial condition and commercial 
opportunities.

As of December 31, 2020 and December 31, 2021, 
a significant portion of our consolidated group 
revenues are derived from a number of emerging 
frontier markets or countries, such as Myanmar, 
Vietnam, Cambodia, Nigeria, Yemen, Ukraine and 
Peru (“Major Risk Markets”), which accounted for 
approximately 73.2% and 69.2% of our consolidated 
group revenues. Accordingly, our financial condition 
and results of operations as well as the growth of 
our business will be affected to a significant extent 
by economic, political and legal developments in 
any of the Major Risk Markets. These international 
operations are subject to certain specific risks that 
can materially affect our results of operations and 
can be summarised as follows:

• Asset write-offs/
Impairments

• Unrealizable dues
• High fluctuations 

in Currency rates
• Frequent change 

in regulations
• Declining 

performance

• Asset Light 
approach i.e. 
maintaining low 
asset base 

• Moderate to 
low capital 
investments 

• Competitive 
pricing

• Long term view of 
business

• Resilience 
• Compliance with 

regulations

Extreme High-
Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

• สภัาพีคว่ามไม่มั�นคงทางก้าริเม่อ็งซ้�งยังไม่มีขึ้้อ็ยุติ่ 
สงคริาม ก้าริก่้อ็คว่ามไม่สงบ และก้าริเป็นปริปัก้ษ์ั 
ในบางปริะเทศและภัูมิภัาคซ้�งบริิษััทฯ ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำ
อ็ยู ่หริ่อ็ก้ำาลังจำะปริะก้อ็บธุุริกิ้จำในอ็นาคต่

• ริะบบก้ฎหมายที�ยังไม่ได้ริับก้าริพีัฒนา

• คว่ามไม่แน่นอ็นทางเศริษัฐกิ้จำในต่ลาดต่่างปริะเทศ

• ผู้ลก้ริะทบขึ้อ็งภัาว่ะเงินเฟ์้อ็

• ภััยธุริริมชาติ่

• ก้าริไม่สามาริถูเข้ึ้าถู้งทริัพียาก้ริบุคคลในปริะเทศ 
ดังก้ล่าว่

• ก้าริดำาเนินก้าริทางริาชก้าริ เชน่ ก้าริเว่นค่นทริัพีย์สิน 
ก้าริเปลี�ยนแปลงก้ฎหมายและข้ึ้อ็บังคับทั�ว่ไป ก้าริ
คว่บคุมอั็ต่ริาแลก้เปลี�ยน คว่ามยุ่งยาก้ในก้าริบังคับ
สิทธุติ่ามสัญญา

• ขึ้้อ็จำำากั้ดในก้าริลงทุนในบางปริะเทศ และ

• ก้าริเปลี�ยนแปลงนโยบายก้าริค้าทั�ว่โลก้ เช่น ก้าริ 
คว่ำาบาต่ริ และก้าริสั�งห้ามค้าขึ้ายที�ก้ำาหนดโดยปริะเทศ
สหริัฐอ็เมริิก้า และปริะเทศอ่็�นๆ

แม้เศริษัฐกิ้จำขึ้อ็งต่ลาดที�มีคว่ามเสี�ยงสูง ได้เปลี�ยนจำาก้ 
เศริษัฐกิ้จำที�ริฐับาลมีก้าริคว่บคุมอ็ยา่งเข้ึ้มงว่ดเป็นเศริษัฐกิ้จำ
แบบเปิด (market-oriented economy) ต่ลาดมาก้ขึ้้�น 
ทริัพีย์สินในก้าริปริะก้อ็บธุุริกิ้จำโดยทั�ว่ไปส่ว่นใหญ่ในต่ลาด
ที�มีคว่ามเสี�ยงสูงยังคงเป็นขึ้อ็งริัฐบาลอ็ยู่ และริัฐบาลขึ้อ็ง
ต่ลาดที�มีคว่ามเสี�ยงสูงยังคว่บคุมก้าริเติ่บโต่ขึ้อ็งเศริษัฐกิ้จำ
โดยก้าริจัำดสริริทริัพียาก้ริ ก้าริคว่บคุมก้าริชำาริะหนี�ที�เป็น
สกุ้ลเงินต่ริาต่่างปริะเทศ ก้าริก้ำาหนดนโยบายก้าริเงิน และ
ก้าริให้สิทธุพิีิเศษัแก่้ธุุริกิ้จำ หริ่อ็บริิษััทบางปริะเภัท

ในชว่่งที�ผู้า่นมา ริฐับาลขึ้อ็งแต่่ละปริะเทศในต่ลาดที�มีคว่าม
เสี�ยงสูง ได้ดำาเนินมาต่ริก้าริในริะดับที�แต่ก้ต่่างกั้น ในก้าริใช้
ปริะโยชน์จำาก้ก้ลไก้ต่ลาดในก้าริปฏิิรูิปเศริษัฐกิ้จำ ก้าริลดก้าริ
ถู่อ็ก้ริริมสิทธุิ�ขึ้อ็งรัิฐในทรัิพีย์สินที�ใช้ในก้าริปริะก้อ็บธุุริกิ้จำ 
และก้าริสริ้างก้าริก้ำากั้บดูแลกิ้จำก้าริที�ดีในก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำ 
มาต่ริก้าริปฏิิรูิปเศริษัฐกิ้จำเหล่านี�อ็าจำมีก้าริปริบั หริอ่็เปลี�ยน 
หริอ่็นำามาใชโ้ดยไมเ่ท่าเทียมกั้นในแต่่ละปริะเภัทธุุริกิ้จำ หริอ่็
ในภูัมิภัาคต่่างๆ ขึ้อ็งปริะเทศ ดังนั�น มาต่ริก้าริบางปริะก้าริ
เหล่านี�อ็าจำเป็นปริะโยชน์ต่่อ็เศริษัฐกิ้จำโดยริว่ม แต่่อ็าจำ 
สง่ผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ 
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Inherent Residual

• unsettled political conditions, war, civil unrest and 
hostilities in some countries and regions where 
we operate or seek to operate;

• undeveloped legal systems; 

• economic instability in foreign markets;

• the impact of inflation;

• natural disasters;

• an inability to access necessary human capital;

• governmental action such as expropriation 
of assets, general legislative and regulatory 
environment changes, exchange controls and the 
difficulty of enforcing contractual rights; 

• restrictions on foreign Investment in certain 
jurisdictions; and

• changes in global trade policies such as sanctions 
and embargoes imposed by the United States and 
other countries.

Although the economies of the Major Risk Markets 
have been transitioning from tightly government-
controlled economies to more market-oriented 
economies, the majority of productive assets in 
such Major Risk Markets are still owned by their 
respective governments. The governments of the 
Major Risk Markets also exercise significant control 
over the economic growth through allocating 
resources, controlling repayments of foreign 
currency-denominated obligations, setting monetary 
policy and providing preferential treaTM ent to 
particular industries or companies. 

In recent years, the governments of the Major Risk 
Markets, to varying degrees and extents, have each 
implemented measures emphasizing the utilization of 
market forces in the economic reform, the reduction 
of state ownership of productive assets and the 
establishment of sound corporate governance 
in business enterprises. These economic reform 
measures may be adjusted or modified or applied 
inconsistently from industry to industry, or across 
different regions of the country. As a result, some of 
these measures may benefit the overall economy, but 
may have a negative effect on our business.
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การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

โดยทั�ว่ไป ริะบบก้ฎหมายขึ้อ็งต่ลาดที�มีคว่ามเสี�ยงสูง
บางแห่งมีคว่ามไม่แน่นอ็น ซ้�งอ็าจำทำาให้คว่ามคุ้มคริอ็ง
ทางก้ฎหมายต่่อ็บริิษััทฯ มีจำำากั้ด โดยเฉพีาะก้าริคุ้มคริอ็ง
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า และธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ (ริว่มถู้งผู้ลิต่ภััณฑ์์
ปลอ็ม) บริิษััทฯ อ็าจำปริะสบอุ็ปสริริคในก้าริดำาเนินก้าริ
ทางก้ฎหมาย และบังคับต่ามคำาพีิพีาก้ษัากั้บผูู้้ที�ปฏิิบัติ่ผิู้ด
สัญญา หริ่อ็หน้าที�ต่ามก้ฎหมายต่่อ็บริิษััทฯ หริ่อ็ผูู้้ที�ละเมิด
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า และใบอ็นุญาต่ขึ้อ็งบริิษััทฯ 

2.5 บริษััทฯ ม้กิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ท้� เกิ้�ยวข้องกัิบวัต้ถิุ่
อัน่ต้ร�ยแลัะต้้องปฏิิบัติ้ต้�มกิฎหม�ยแลัะข้อบังคับด้�น่ 
สุิ�งแวดล้ัอม ซ่�งอ�จทำ�ให้บริษััทฯ ม้ข้อจำ�กัิด ใน่ 
กิ�รดำ�เนิ่น่ธุุรกิิจ แลัะมค่้�ใช้จ่�ยสุง้ข่�น่ได้

ก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ เกี้�ยว่ขึ้อ้็งกั้บก้าริจัำดเก็้บ ก้าริใช้ 
และก้าริก้ำาจัำด วั่ต่ถูอัุ็นต่ริาย ริว่มถู้งสาริเคมทีี�มีฤทธุิ�กั้ดก้ริอ่็น 
ริะเบิดได้ และติ่ดไฟ์ง่าย และขึ้อ็งเสียชีว่ภัาพี บริิษััทฯ อ็ยู่
ภัายใต้่บังคับขึ้อ็งก้ฎหมายและข้ึ้อ็บังคับขึ้อ็งรัิฐบาลก้ลาง  
ริัฐ และท้อ็งถิู�นเกี้�ยว่กั้บก้าริใช้ ก้าริผู้ลิต่ ก้าริจัำดเก็้บ ก้าริ
จัำดก้าริ และก้าริก้ำาจัำดวั่ต่ถูุอั็นต่ริายเหล่านี� แม้บริิษััทฯ จำะ
เช่�อ็ว่่าขึ้ั�นต่อ็นคว่ามปลอ็ดภััยขึ้อ็งบริิษััทฯ ในก้าริจัำดก้าริ
และก้ำาจัำดวั่ต่ถูุเหล่านี�จำะเป็นไปต่ามมาต่ริฐานที�ก้ำาหนด
โดยก้ฎหมายและขึ้้อ็บังคับ บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริับริอ็งได้
ว่่า บริิษััทฯ จำะสามาริถูขึ้จัำดคว่ามเสี�ยงในก้าริปนเป้� อ็น หริ่อ็
อั็นต่ริายจำาก้วั่ต่ถูุเหล่านี�ได้

• ก้าริละเมิดสิ�งแว่ดล้อ็ม
• ก้าริละเมิดก้าริปฏิิบัติ่

ต่ามก้ฎริะเบียบ
• ก้าริก้ำาจัำดขึ้อ็งเสีย 

ไม่เพีียงพีอ็
• ต้่นทุนก้าริดำาเนินงาน

ที�เพีิ�มขึ้้�น

• ก้าริปฏิิบัติ่ต่ามและ
ก้าริริายงาน ESG

• คว่ามโปริง่ใสในก้าริ
ปฏิิบัติ่ต่ามขึ้้อ็ก้ำาหนด

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ต่ำา

2.6 ธุุรกิิจผลิัต้ภัณฑ์์ภ�ยใต้้เคร่�องหม�ยกิ�รค้� Mega  
We CareTM ของบรษัิัทฯ อย้่ภ�ยใต้้กิ�รกิำ�กัิบด้แลัอย่�ง
เข้มงวด แลัะข้อบังคับของท�งร�ชกิ�ร ใน่อน่�คต้อ�จ
สุร�้งภ�ระเพิ�มใหแ้ก่ิธุุรกิิจของบรษัิัทฯ แลัะสุง่ผลักิระทบ 
ใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ 
แลัะโอกิ�สุท�งธุุรกิิจของบรษัิัทฯ อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

โดยทั�ว่ไป ธุุริกิ้จำผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Mega 
We CareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยูภ่ัายใต้่ขึ้้อ็บังคับและก้าริก้ำากั้บ
ดูแลที�เข้ึ้มงว่ดขึ้อ็งหน่ว่ยงานริาชก้าริ โดยเฉพีาะอ็ย่างยิ�ง 
ก้ริอ็บก้าริก้ำากั้บดแูลที�คริอ็บคลุมทกุ้ด้านขึ้อ็งก้าริดำาเนินงาน
ขึ้อ็งบริษัิัทฯ ซ้�งริว่มถู้งขึ้อ้็ก้ำาหนดอ่็�นๆ ที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็งกั้บ ขึ้ั�นต่อ็น 
ก้าริอ็นมัุติ่ ก้าริผู้ลิต่ ก้าริอ็นุญาต่ และก้าริริบัริอ็ง ขึ้ั�นต่อ็นก้าริ
ต่่อ็อ็ายุ และก้าริปริะเมินต่ามริอ็บริะยะเว่ลา ก้าริขึ้้�นทะเบียน
ยาใหม่ ก้าริคว่บคุมคุณภัาพี ก้าริก้ำาหนดริาคาผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา 
และก้าริดูแลริัก้ษัาสิ�งแว่ดล้อ็ม

• ก้าริเปลี�ยนแปลงบอ่็ย
คริั�งในก้ริอ็บก้าริก้ำากั้บ
ดูแล

• ห้าม/ขึ้้อ็ห้ามในก้าริ
ทำาธุุริกิ้จำ

• ต่ริว่จำสอ็บเป็นปริะจำำา
• ปฏิิสัมพีันธุข์ึ้อ็งผูู้้มี

สว่่นได้สว่่นเสีย
• ริาคาที�แขึ้ง่ขึ้ันได้
• เน้นเทคโนโลยี
• ก้ลยุทธุข์ึ้อ็งบริิษััท

ในก้าริผู้ลิต่สินค้า
คุณภัาพีสูงในริาคาที�
แขึ้ง่ขึ้ันได้

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Generally, the legal systems of some of the Major 
Risk Markets have inherent uncertainties that could 
limit the legal protections available to us to protect 
our trademarks and our business (including from 
counterfeit products) . In the Major Risk Markets we 
may experience difficulties in effecting service of legal 
process and enforcing judgments against persons who 
breach contractual or legal duties to us, or violate our 
trademarks and licenses.

2.5 We deal with hazardous materials and must 
comply with environmental laws and regulations, 
which can be expensive and restrict our business 
operation.

Our activities involve the controlled storage, use 
and disposal of hazardous materials, including 
corrosive, explosive and flammable chemicals, and 
biological waste. We are subject to federal, state 
and local laws and regulations governing the use, 
manufacture, storage, handling and disposal of these 
hazardous materials. Although we believe that our 
safety procedures for the handling and disposing of 
these materials comply with the standards prescribed 
by these laws and regulations, we cannot assure 
you that we would be able to eliminate the risk of 
contamination or injury from these materials.

• Environmental 
violations

• Compliance 
violations

• Waste Inefficiency
• Increased cost of 

operations

• ESG compliance 
and reporting

• Transarency in 
compliance

High-
Medium

Low

2.6 Our Mega We CareTM branded products business 
is highly regulated, and future government 
regulations may place additional burdens on 
our business as well as have a negative effect 
on our business, financial condition, results of 
operations and commercial opportunities in a 
material manner.

Our Mega We CareTM branded products business is 
generally subject to extensive government regulation 
and supervision. In particular, the regulatory 
framework addresses all aspects of our operations, 
including approval, production, licensing and 
certification requirements and procedures for periodic 
renewal and reassessment processes, registration of 
new drugs, quality control, pricing of pharmaceutical 
products and environmental protection. 

• Frequent changes 
in regulatory 
framework

• Bans/prohibitions 
on business

• Frequent 
monitoring

• Stakeholder 
interaction

• Competitive 
pricing

• Focus on 
technology 

• Company strategy 
of making high 
quality products 
available at 
competitive prices

High-
Medium

Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

ก้าริไม่ปฏิิบัติ่ต่ามก้ฎหมาย ริะเบียบ และขึ้้อ็บังคับเหล่านี�
อ็าจำถู่อ็เป็นคว่ามผิู้ดทางแพีง่ หริ่อ็ทางอ็าญา และอ็าจำมีผู้ล
ในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน  
ช่�อ็เสียง และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ 

นอ็ก้จำาก้นี� กิ้จำก้ริริมที�ดำาเนินก้าริ หริ่อ็จำะเริิ�มดำาเนินก้าริ
เกี้�ยว่กั้บก้าริส่งเสริิมสุขึ้ภัาพีโดยริัฐบาลในปริะเทศที�
บริิษััทฯ ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำ อ็าจำจำะสง่ผู้ลให้อุ็ต่สาหก้ริริมยาและ
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่มบำารุิงสุขึ้ภัาพีเติ่บโต่ข้ึ้�น อ็ย่างไริก็้ดี บริิษััทฯ 
ไม่สามาริถูริับปริะกั้นได้ว่่า หน่ว่ยงานริาชก้าริที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง 
จำะนำานโยบายซ้�งเป็นปริะโยชน์ต่่อ็อุ็ต่สาหก้ริริมดังก้ล่าว่ 
มาใช้ นอ็ก้จำาก้นี� หน่ว่ยงานริาชก้าริที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็งอ็าจำนำาเสนอ็
นโยบายที�ไม่เป็นปริะโยชน์ต่่อ็อุ็ต่สาหก้ริริมดังก้ล่าว่ โดย
ก้าริยก้เลิก้ หริ่อ็ก้าริแก้้ไขึ้ซ้�งนโยบายที�เป็นปริะโยชน์ หริ่อ็
ก้ารินำานโยบายที�ไม่เป็นปริะโยชน์ต่่อ็อุ็ต่สาหก้ริริมดังก้ล่าว่
มาบังคับใช้ อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริ
ดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิ
ษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

2.7 บริษััทฯ อ�จต้้องรับผิดชอบต่้อคว�มเสุ้ยห�ยท้� 
เกิิดข่�น่จ�กิสุิน่ค้�ท้�ไม่ปลัอดภัย (product liability)  
กิ�รบ�ดเจ็บของบุคคลั หรอ่ข้อเรย้กิรอ้งกิรณ้กิ�รทำ�ให ้
ผ้้ อ่� น่เสุ้ยช้วิต้ หร่อกิ�รเร้ยกิค่น่ผลิัต้ภัณฑ์์ สุำ�หรับ
ผลิัต้ภัณฑ์์แลัะบรกิิ�รของบรษัิัทฯ 

บริิษััทฯ มีคว่ามเสี�ยงในก้าริผู้ลิต่ ก้าริบริริจุำหีบห่อ็ ก้าริต่ลาด  
และก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา และผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่ม
บำารุิงสุขึ้ภัาพี (nutraceutical products) คว่ามเสี�ยงดังก้ล่าว่
อ็าจำเกิ้ดมาจำาก้ (1) ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�ไม่ปลอ็ดภััย (2) ผู้ลิต่ภััณฑ์์
ที�ไม่มีปริะสิทธุิภัาพี (3) ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�ชำารุิดบก้พีริ่อ็ง (4) 
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�มีก้าริปนเป้� อ็น (5) ก้าริติ่ดฉลาก้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที� 
ไม่เพีียงพีอ็ และไม่ถููก้ต้่อ็ง (6) คำาเต่่อ็นที�ไม่เพีียงพีอ็ หริ่อ็
ก้าริเปิดเผู้ยข้ึ้อ็มูลผู้ลขึ้้างเคียงที�ไม่เพีียงพีอ็ หริ่อ็ก้าริทำาให้
เขึ้้าใจำผิู้ด และ (7) ก้าริจัำดจำำาหน่ายยาปลอ็มโดยไม่เจำต่นา

ในก้ริณีที� ผูู้้บริิ โภัคใช้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิ ษััทฯ หร่ิอ็ใช้
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่โดยไม่ถููก้วิ่ธุี เป็นผู้ลให้มีก้าริบาดเจ็ำบ 
หริ่อ็เสียชีวิ่ต่ อ็าจำส่งผู้ลให้ผูู้้เสียหาย เริียก้ริ้อ็งให้บริิษััทฯ 
ริับผู้ิดชอ็บต่่อ็คว่ามเสียหายที�เกิ้ดขึ้้�นจำาก้ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ โดยให้บริิษััทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย หริ่อ็อ็าจำมีก้าริ
เริียก้ค่นผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ จำาก้ต่ลาด ริว่มทั�งหน่ว่ยงาน
ริาชก้าริที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็ง อ็าจำสั�งให้บริิษััทฯ ริะงับหริ่อ็ หยุดก้าริ
ปริะก้อ็บกิ้จำก้าริได้

• ก้าริเริียก้ค่นสินค้า
• ขึ้้อ็บก้พีริอ่็งด้าน

คุณภัาพี
• ก้าริอ้็างสิทธุิ�นอ็ก้

ฉลาก้มาก้เกิ้นไป
• คว่ามกั้งว่ลหลังก้าริ

ขึ้ายริว่บริว่มโดยทีม
ขึ้าย

• ขึ้าดก้าริต่ริว่จำสอ็บ
ภัายในเชิงก้ำากั้บดูแล
เชิงรุิก้

• เอ็ก้สาริคู่ม่อ็มาต่ริฐาน
ก้าริปฏิิบัติ่งาน (SOP) 
และก้าริดำาเนินก้าริ
ด้านเภัสัชก้ำากั้บยา

• ต่าริางก้าริต่ริว่จำสอ็บ
ก้ฎริะเบียบที�แขึ้็งแก้ริง่

• ก้าริปฏิิบัติ่ต่าม
มาต่ริฐานคุณภัาพี

• ก้าริคว่บคุมก้าริอ้็าง
สิทธุิ�ฉลาก้

• จำริริยาบริริณ 
ก้าริต่ลาดเชิงปฏิิบัติ่

• ปริะกั้นคว่าม 
ริับผิู้ดชอ็บสินค้า

ค่อ็น
ขึ้้างสูง-

สูง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Violation of these laws, rules and regulations may 
also constitute civil or criminal offenses under 
certain circumstances, and could have a negative 
effect on our business, results of operations, financial 
condition, reputation, as well as our, commercial 
opportunities in a material manner. 

In addition, many initiatives taken, or to be taken, 
by certain governments in countries in which we 
operate under an ongoing healthcare reform 
plan, are expected to significantly contribute to 
the growth of the pharmaceutical and healthcare 
industry. We cannot assure you, however, that the 
relevant governmental authorities will continue 
to introduce favorable policies. In addition, the 
relevant government authorities may also introduce 
policies that are unfavorable to the pharmaceutical 
industry by terminating or materially alterating any 
favorable policies, or introducing any unfavorable 
policies, which could have a negative effect on our 
business, financial condition, results of operation 
and commercial opportunities in a material manner. 

2.7 We may be subject to product liability, personal 
injury or wrongful death claims or product recalls 
in connection with our products and services.

We are exposed to risks inherent in the manufacturing, 
packaging,  market ing and distr ibut ion of 
pharmaceutical, and nutraceutical products, such 
as: (1) unsafe products; (2) ineffective products; 
(3) defective products; (4) contaminated products; 
(5) improper or inaccurate labeling of products; (6) 
inadequate warnings or insufficient or misleading 
disclosures of side effects; and (7) unintentional 
distribution of counterfeit medicines. 

In the event of any use or misuse of our products 
resulting in personal injury or death, product liability 
claims may be brought against us for damages. We 
may also be subject to product recalls and any relevant 
government may close down our operations. 

• Product Recalls
• Quality defects
• Excessive or false 

Off-label claims
• After sales 

concerns gathered 
by Sales teams

• Lack of proactive 
Regulatory 
Internal Audits

• Pharmacovigilance 
SOPs and action

• Robust Regulatory 
Audit schedule

• Compliance with 
quality standards

• Controls on  
Off-Label claims

• Pragmatic 
Marketing Code of 
Conduct

• Product liability 
Insurance

Extreme
-High

Low
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

แม้ว่่าบริษัิัทฯ ได้ทำาปริะกั้นภััยคว่ามริบัผู้ดิชอ็บต่่อ็คว่ามเสยี
หายที�เกิ้ดขึ้้�นจำาก้สินค้าที�ไม่ปลอ็ดภััย (product liability) 
ซ้�งบริิษััทฯ เช่� อ็ว่่าสอ็ดคล้อ็งกั้บหลัก้ปฏิิบัติ่ทั�ว่ไปขึ้อ็ง
อุ็ต่สาหก้ริริมนี� อ็ยา่งไริก็้ดี หาก้บริิษััทฯ จำะต้่อ็งริับผิู้ดชอ็บ
ต่ามขึ้้อ็เริียก้ริ้อ็งขึ้อ็งผูู้้เสียหาย บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งดำาเนินก้าริ
ชดใช้คว่ามเสียหายที�เกิ้ดขึ้้�น ซ้�งจำะส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบ
ต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน ช่�อ็เสียง และ
โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

หาก้มีขึ้้อ็ก้ล่าว่หาว่่าผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ เป็นอั็นต่ริาย 
แม้ว่่าขึ้้อ็ก้ล่าว่หาดังก้ล่าว่จำะไม่ได้อ็ยู่บนพี่�นฐานขึ้อ็งคว่าม
เป็นจำริิง บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งปริะสบกั้บเหตุ่ก้าริณ์ที�ผูู้้บริิโภัค
มีคว่ามต้่อ็งก้าริในผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ หร่ิอ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์ที�ริับจ้ำางผู้ลิต่ (OEM) ลดน้อ็ยลง 
นอ็ก้จำาก้นี� ผู้ลิต่ภััณฑ์์เหล่านี�อ็าจำถููก้เรีิยก้ค่นจำาก้ต่ลาด 
ก้าริเรีิยก้ค่นผู้ลิต่ภััณฑ์์ใดๆ โดยไม่คำาน้งถู้งคว่ามชอ็บด้ว่ย
ก้ฎหมาย อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริ 
ดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน ช่�อ็เสียง และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

3. Financial 
Risks

3.1 กิ�รเปลั้�ยน่แปลังของอัต้ร�แลักิเปลั้�ยน่เงิน่ต้ร� 
ต่้�งประเทศอ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�ร
ดำ�เนิ่น่ง�น่ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่หรอ่โอกิ�สุท�งธุุรกิิจของ 
บรษัิัทฯ อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

บริษัิัทฯ มีก้าริทำาธุุริก้ริริมที�เป็นสก้ลุเงินต่ริาต่่างปริะเทศอ่็�นๆ 
นอ็ก้จำาก้สกุ้ลเงินบาท (ซ้�งเป็นสกุ้ลเงินที�ใช้ในก้าริริายงาน
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน และฐานะทางก้าริเงินในงบก้าริเงินขึ้อ็ง 
บริษัิัทฯ) ดังนั�น บริษัิัทฯ จ้ำงมีคว่ามเสี�ยงจำาก้ก้าริเปลี�ยนแปลง
ขึ้อ็งอั็ต่ริาแลก้เปลี�ยนเงินต่ริาต่่างปริะเทศ เน่�อ็งจำาก้บริษัิัทฯ 
อ็าจำไม่สามาริถูผู้ลัก้ภัาริะที�เกิ้ดขึ้้�นจำาก้ก้าริเปลี�ยนแปลง
ขึ้อ็งอั็ต่ริาแลก้เปลี�ยนไปที�ริาคาสินค้าที�บริิษััทฯ ขึ้ายให้แก่้
ผูู้้บริิโภัคได้อ็ยา่งทันท่ว่งที

• ก้าริสูญเสีย/ก้ำาไริจำาก้
อั็ต่ริาแลก้เปลี�ยนใน
ริะดับสูง

• สกุ้ลเงินที�หลาก้หลาย
พีริ้อ็มกั้บชอ่็งว่่างที�
สำาคัญในสินทริัพีย์
และหนี�สินที�เป็น 
สกุ้ลเงินต่่างปริะเทศ

• สริ้างสมดุลขึ้อ็ง
สินทริัพีย์และหนี�สินที�
เป็นสกุ้ลเงิน 
ต่่างปริะเทศ

• ก้าริจัำดก้าริเว่ลาก้าริ
ทำาธุุริก้ริริม

• ก้าริป้อ็งกั้นคว่ามเสี�ยง
จำาก้สกุ้ลเงิน 
ต่่างปริะเทศ – 
ธุริริมชาติ่และอ่็�นๆ 

• ก้าริริายงานและคว่าม
โปริง่ใส

• จำำากั้ดต่ะก้ริ้าสกุ้ลเงิน

สูง-
ปาน
ก้ลาง

ปาน
ก้ลาง- 

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Although we maintain product liability insurance 
which we believe to be consistent with industry 
practice, a substantial claim or a substantial number 
of claims against us, if successful, would have a 
material adverse effect on our business, reputation, 
financial condition, results of operations and 
commercial opportunities. 

In the event of allegations that any of our products 
are harmful, even if unfounded, we may experience 
reduced consumer demand for our products or 
orders for our OEM business or these products may 
be recalled from the market. Any product recalls, 
regardless of merit, could have a negative impact 
on our business, results of operations, financial 
condition, reputation and commercial opportunities 
in a material manner.

3 Financial 
Risks

3.1 Changes in foreign currency exchange rates 
could negatively affect our business, results of 
operations financial condition, or commercial 
opportunities in a material manner.

In our operations, there are transactions and balances 
denominated in currencies other than the Thai Baht 
(which is the currency used to report our results of 
operations and financial condition in our financial 
statements). As such, we are exposed to the risk of 
such changes in foreign currency exchange rates in 
the event that we cannot immediately pass on the 
effect of any such devaluation in our pricing to our 
customers.

• High Levels of 
foreign Exchange 
losses/Gains

• Diverse currencies 
along with 
significant gaps in 
forieng currency 
assets and 
liabilities

• Balancing Foreign 
currency assets 
and liabilities

• Transaction timing 
management

• Foreign currency 
hedging – Natural 
and otherwise

• Reporting and 
transparency

• Limit the basket 
of curencies

High-
Medium

Medium-
Low
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3.2 ประกัิน่ภัยของบริษััทฯ อ�จม้คว�มคุ้มครอง 
ไม่เพย้งพอ

บริิษััทฯ ได้ทำาปริะกั้นภััยที�มีคว่ามคุ้มคริอ็งต่ามหลัก้ปฏิิบัติ่
ที�เป็นปก้ติ่ในอุ็ต่สาหก้ริริมนี� อ็ย่างไริก็้ดี บริิษััทฯ มิได้ทำา
ปริะกั้นภััยเต็่มจำำานว่นสำาหริับคว่ามเสี�ยงภััยบางปริะก้าริ 
เน่�อ็งจำาก้คว่ามเสี�ยงภััยบางปริะก้าริดังก้ล่าว่ ไม่มีปริะกั้นภััย 
ที�ให้คว่ามคุ้มคริอ็ง หริ่อ็ไม่เป็นไปต่ามเง่�อ็นไขึ้ที�สมเหตุ่
สมผู้ลในเชิงพีาณิชย์ นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ มิได้ทำาปริะกั้น
คุ้มคริอ็งคว่ามล่าช้าขึ้อ็งโคริงก้าริที�อ็ยู่ริะหว่่างดำาเนินงาน 
ก้าริสญูเสยีค่าเชา่หริอ่็ก้ำาไริ หริอ่็ก้าริบก้พีริอ่็งในคณุภัาพีขึ้อ็ง
วั่สดุที�ใช้ ดังนั�น หาก้เกิ้ดก้าริสูญเสียใดๆ ในส่ว่นที�บริิษััทฯ  
ไมไ่ด้ทำาปริะกั้นภััย หริอ่็ก้าริสญูเสยีที�เกิ้นก้ว่่าว่งเงินที�บริษัิัทฯ 
ได้ทำาปริะกั้นภััยไว้่ บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งสูญเสียเงินทุน และ
ริายได้ที�คาดว่่าจำะได้ริับจำาก้ทริัพีย์สินที�ได้ริับผู้ลก้ริะทบ 
นอ็ก้จำาก้นี� เงิน ที�บริิษััทฯ ต้่อ็งชำาริะในส่ว่นคว่ามสูญเสียที�
ไม่ได้ทำาปริะกั้นภััยไว้่ อ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ 
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน และฐานะทางก้าริเงินขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่ง
มีนัยสำาคัญ

• ก้าริตั่ดจำำาหน่าย
สินทริัพีย์ ก้าริด้อ็ย
ค่า ฯลฯ 

• ลดก้ำาไริ
• เพีิ�มคว่ามเสี�ยงขึ้อ็ง

ก้าริด้อ็ยค่า
• ขึ้้อ็ก้ำาหนดทางบัญชี

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บปริะกั้น
เป็นริะยะ

• ก้าริริัก้ษัาคว่าม
ปลอ็ดภััยทริัพีย์สิน
ทั�งหมด

• KPI ขึ้อ็งพีนัก้งาน/ 
ผูู้้บริิหาริที�ริับผิู้ดชอ็บ

สูง ต่ำา

3.3 กิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ท�งกิ�รเงิน่ของบรษัิัทฯ อ�จได้รบั
ผลักิระทบจ�กิคว�มผนั่ผวน่ของอัต้ร�ดอกิเบ้�ย

ต่ามที�ปริาก้ฏิในงบก้าริเงินริว่มขึ้อ็งบริิษััทฯ ณ วั่นที� 31 
ธุนัว่าคม 2563 และ ณ วั่นที� 31 ธุนัว่าคม 2564 บริิษััทฯ มี
ยอ็ดหนี�เงินกู้้จำาก้สถูาบันก้าริเงิน เป็นจำำานว่นทั�งสิ�น 499.5 
และ 168.2 ล้านบาทซ้�งหนี�เงินกู้้ดังก้ล่าว่สว่่นใหญคิ่ดอั็ต่ริา
ดอ็ก้เบี�ยแบบลอ็ยตั่ว่ 

ก้าริปริับเพีิ�มอั็ต่ริาดอ็ก้เบี�ย อ็าจำทำาให้ต้่นทุนก้าริกู้้ย่มเงิน 
ในอ็นาคต่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ปริับตั่ว่เพีิ�มขึ้้�นอ็ย่างมาก้ และ อ็าจำ 
ส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน และ
ฐานะทางก้าริเงินขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ต้่นทุนดอ็ก้เบี�ยที� 
เพีิ�มขึ้้�น

• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็ง 
ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย

• คว่ามสัมพีันธุ ์
ด้านก้าริธุนาคาริ

• เคริ่�อ็งม่อ็ทางก้าริเงิน
ที�หลาก้หลาย

ปาน
ก้ลาง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

3.2 Our level of insurance coverage may not be 
adequate.

Although we maintain insurance coverage that we 
believe is in accordance with customary industry 
practice, we are not fully insured against certain 
risks because such insurance is either not available 
at all or not available on commercially reasonable 
terms. In addition, we do not carry coverage for timely 
completion of our projects under development, loss 
of rent or profit or defects in the quality of materials 
used. Should an uninsured loss or a loss in excess of 
insured limits occur, we may lose the capital invested 
in, and the anticipated revenue from, the affected 
assets. In addition, any payments we make to cover any 
uninsured loss of the insurer of such event, may have 
a negative effect on our business, financial condition 
and results of operations in a material manner.

• Asset write-offs, 
impairments, etc

• Reducing 
bottomlines

• Increased risk of 
impairment

• Accounting 
provisions 

• Periodic Insurance 
review

• Securing all the 
assets

• KPIs of 
responsible staff/
Management

High Low

3.3 Our financial performance may be affected by 
fluctuations in interest rates.

As of December 31, 2020 and December 31, 2021, 
based upon our consolidated financial statements, 
we have, on a consolidated basis, outstanding loans 
from financial institutions in the amount of Baht 
499.5 million and 168.2 million respectively, which 
are subject to floating interest rates. 

Any increase in prevailing interest rates could 
substantially increase our future borrowing costs and 
result in a higher interest burden. This may in turn 
have a negative impact on our business, financial 
condition, results of operations in a material manner.

• Increasing interest 
costs

• Stakeholder 
engagement

• Banking 
relationships 

• Diverse financial 
instruments

Medium Low
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4 Opera-
tional 
Risks

4.1 ห�กิบรษัิัทฯ ไมสุ่�ม�รถิ่รกัิษั�ฐ�น่ลัก้ิค้�สุำ�หรบัธุุรกิิจ
กิ�รจัดจำ�หน่่�ยภ�ยใต้้เคร่�องหม�ยกิ�รค้� MaxxcareTM 
ของบริษััทฯ อ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจของ 
บรษัิัทฯ ได้

ในก้าริปริะก้อ็บธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคริ่�อ็งหมาย 
ก้าริค้า MaxxcareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ นั�น บริิษััทฯ จำะดำาเนินก้าริ
จัำดส่งผู้ลิต่ภััณฑ์์ทั�งหมดให้แก่้ผูู้้บริิโภัคผู่้านเคริ่อ็ข่ึ้ายก้าริ
จัำดจำำาหน่ายขึ้อ็งบริิษััทฯ โดย ณ ปัจำจุำบัน บริิษััทฯ มีริะบบ
โคริงสริา้งพี่�นฐานก้าริจัำดจำำาหน่ายสนิค้าในปริะเทศเมียนมาร์ิ  
ปริะเทศเวี่ยดนาม และปริะเทศกั้มพูีชาและปริะเทศ
เวี่ยดนาม

นอ็ก้จำาก้ก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่� อ็งหมาย 
ก้าริค้า Mega We CareTM ขึ้อ็งบริษัิัทฯ ในปริะเทศเหล่านี�แล้ว่ 
ก้าริปริะก้อ็บธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
MaxxcareTM ขึ้อ็งบริษัิัทฯ ยงัให้บริกิ้าริจัำดสง่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา และ
สินค้าอุ็ปโภัคบริิโภัคให้แก่้บริิษััทภัายนอ็ก้ที�ปริะก้อ็บธุุริกิ้จำ
ยา และสินค้าอุ็ปโภัคบริิโภัคในปริะเทศกั้มพูีชา ปริะเทศ
เมียนมาริ์ และปริะเทศเวี่ยดนาม โดยริายได้จำาก้ธุุริกิ้จำ 
จัำดจำำาหน่ายดังก้ล่าว่คิดเป็นริ้อ็ยละ 51.6 และ 48.7 ขึ้อ็ง 
ริายได้จำาก้ก้าริขึ้ายทั�งหมดขึ้อ็งก้ลุ่มบริิษััทฯ ในริอ็บปีบัญชี
สิ�นสุดวั่นที� 31 ธุนัว่าคม 2563 และริอ็บปบีญัชสีิ�นสดุวั่นที� 31 
ธุนัว่าคม 2564 โดยปก้ติ่ บริิษััทฯ จำะจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ 
ดังก้ล่าว่ต่ามสัญญาที�เกี้�ยว่ขึ้อ้็ง ซ้�งจัำดทำาขึ้้�นโดยต่ริงริะหว่่าง 
บริิษััทฯ และลูก้ค้าเป็นริายปี โดยภัายใต้่สัญญาดังก้ล่าว่ 
ลูก้ค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ จำะให้ผู้ลต่อ็บแทนและคว่ามช่ว่ยเหล่อ็
อ่็�นๆ ในก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งต่นแก่้บริิษััทฯ

ทั�งนี� ขึ้อ้็ต่ก้ลงซ้�งสนบัสนุนธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหนา่ย MaxxcareTM 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ ปก้ติ่มีลัก้ษัณะเป็นขึ้้อ็ต่ก้ลงริะยะสั�น และโดย
ทั�ว่ไปจำะมีก้าริต่่อ็อ็ายุสัญญาทุก้ 3 ปี

• ริายได้จำาก้ธุุริกิ้จำลดลง
อ็ยา่งก้ะทันหัน/ 
ฉับพีลัน

• ไม่สามาริถูด้งดูด 
ผูู้้ลงทุนคนใหม่ได้

• ก้าริลดอั็ต่ริาก้ำาไริจำาก้ 
ก้าริแขึ้ง่ขึ้ัน

• มาต่ริฐานก้าริบริิก้าริ
• สริ้างต้่นทุนที�แขึ้ง่ขึ้ัน/

ธุุริกิ้จำที�ละเอี็ยดอ่็อ็น
• ก้าริลงทุนด้าน

เทคโนโลยีและก้าริ
พีัฒนาทัก้ษัะ

• ก้าริปฏิิบัติ่ต่าม 
ก้ฎริะเบียบ

ค่อ็น
ขึ้้างสูง-

สูง

สูง-
ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

4 Operational 
Risks

4.1 Our failure to maintain the principals of our 
MaxxcareTM distribution business segment could 
have a negative effect on our business.

Our MaxxcareTM distribution business division 
distributes substantially all products to customers 
through a distribution network that currently consists 
of our own distribution infrastructure in Myanmar, 
Cambodia and in Vietnam through strategic tie-ups 
as an aggregator. 

In addition to distributing our own Mega We CareTM  
branded products in these countries, our MaxxcareTM 
distribution business also distributes healthcare and 
FMCG products for international pharmaceutical 
and international and local FMCG companies in 
Cambodia and Myanmar and through strategic 
partners and aggregating arrangements in Vietnam. 
These distribution activities accounted for 51.6% 
and 48.7% of our consolidated group revenues 
for fiscal year ended December 31, 2020 and year 
ended December 31, 2021 respectively. We typically 
distribute such products pursuant to the relevant 
agreements entered into directly between us and 
such principals, under which our principals provide 
us with a series of incentives and other support to 
distribute their products. 

The arrangements which support our MaxxcareTM 
distribution business operations are typically  
short-term in nature, and are generally renewed every 
three years.

• Sudden/Abrupt 
Fall in business 
revenues

• Inability to attract 
new Principals

• Reducing 
margins due to 
competition

• Service standards
• Build Cost 

Competitive/
sensitive business

• Investment in 
technology and 
skill development

• Compliance 

Extreme 
-High

High-
Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

ดังนั�น บริิษััทฯ ไม่สามาริถูรัิบริอ็งได้ว่่า ลูก้ค้าธุุริกิ้จำก้าริจัำด
จำำาหน่ายภัายใต้่เคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้า MaxxcareTM ขึ้อ็งบริษัิัทฯ 
จำะยงัคงขึ้ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ให้แก่้บริษัิัทฯ ต่ามเง่�อ็นไขึ้ที�ยอ็มริบัได้ 
เชิงพีาณิชย์ หริ่อ็จำะยังคงใช้บริิก้าริก้าริจัำดจำำาหน่ายขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ ต่่อ็ไปในอ็นาคต่หริ่อ็ไม่ นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ ยังไม่
สามาริถูรัิบริอ็งได้ว่่า บริษัิัทฯ จำะสามาริถูสร้ิางคว่ามสัมพัีนธุ์
ทางธุุริกิ้จำกั้บลูก้ค้าริายใหม่ได้ อี็ก้ทั�ง คว่ามสัมพีันธุร์ิะหว่่าง 
บริิษััทฯ กั้บลูก้ค้าในปัจำจุำบัน อ็าจำมีก้าริเปลี�ยนแปลงไป
อ็ยา่งมีนัยสำาคัญเน่�อ็งจำาก้สาเหต่ทีุ�อ็ยูน่อ็ก้เหน่อ็ก้าริคว่บคมุ 
ขึ้อ็งบริษัิัทฯ เชน่ ลกู้ค้าในต่่างปริะเทศขึ้อ็งบริษัิัทฯ อ็าจำจัำดตั่�ง 
หริ่อ็อ็าจำมีแผู้นที�จำะจัำดตั่�งธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายขึ้อ็งต่นเอ็ง
ขึ้้�นในต่ลาดบางปริะเทศ สง่ผู้ลให้ลกู้ค้าเหล่านี�พี้�งพีงิก้าริจัำด
จำำาหน่ายขึ้อ็งบริิษััทฯ น้อ็ยลง

นอ็ก้จำาก้นี� สัญญาตั่ว่แทน หริ่อ็สัญญาจัำดจำำาหน่ายที�ทำากั้บ
ลูก้ค้าในธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
MaxxcareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็าจำสิ�นสุดลงได้ เน่�อ็งจำาก้สาเหตุ่
หลายปริะก้าริซ้�งอ็ยูน่อ็ก้เหน่อ็ก้าริคว่บคมุขึ้อ็งบริษัิัทฯ อี็ก้ทั�ง 
สญัญาที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็งกั้บก้าริจัำดจำำาหนา่ยริายปีสำาหริบัผู้ลิต่ภััณฑ์์
บางปริะเภัท มิได้เป็นสญัญาผูู้ก้ขึ้าดที�ให้สทิธุกิ้าริจัำดจำำาหนา่ย
แก่้บริิษััทฯ แต่่เพีียงผูู้้เดียว่ ดังนั�นบริิษััทฯ จ้ำงไม่สามาริถู
ริับริอ็งได้ว่่า คู่แขึ้่งทางก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ จำะได้ริับสิทธุิใน
ก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่หริ่อ็ไม่ 

ดังนั�น หาก้บริิษััทฯ ไม่สามาริถูรัิก้ษัา หริ่อ็ขึ้ยายฐานลูก้ค้า 
ในธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคร่ิ� อ็งหมายก้าริค้า 
MaxxcareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ หริ่อ็ริัก้ษัาคว่ามสัมพีันธุกั์้บลูก้ค้า
ในธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้ ริายได้และสัดสว่่น
ริายได้ก้าริจัำดจำำาหน่าย และคว่ามสามาริถูในก้าริทำาก้ำาไริ 
ขึ้อ็งบริษัิัทฯ อ็าจำลดลง และส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ 
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

4.2 ห�กิบริษััทฯ ไม่สุ�ม�รถิ่ดำ�เนิ่น่ธุุรกิิจจัดจำ�หน่่�ย
ภ�ยใต้้เคร่�องหม�ยกิ�รค้� MaxxcareTM ได้อย่�งม้
ประสิุทธิุภ�พ อ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจของ 
บรษัิัทฯ ได้

คว่ามสามาริถูขึ้อ็งบริิษััทฯ ที�จำะต่อ็บสนอ็งคว่ามต้่อ็งขึ้อ็ง
ลูก้ค้าในธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
MaxxcareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็าจำถููก้จำำากั้ดลงหาก้บริิษััทฯ ไม่ 
สามาริถูดำาเนินธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคร่ิ�อ็งหมาย 
ก้าริค้า MaxxcareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้อ็ย่างมีปริะสิทธุิภัาพี 
หร่ิอ็หาก้ก้าริดำาเนินงานขึ้อ็งบริิษััทย่อ็ย หริ่อ็คลังสินค้า
แห่งใดแห่งหน้�งขึ้อ็งบริิษััทฯ หยุดชะงัก้ หริ่อ็ปิดดำาเนินก้าริ
ชั�ว่คริาว่ ไมว่่่าด้ว่ยสาเหตุ่จำาก้ภััยธุริริมชาติ่ หริอ่็สาเหต่อุ่็�นใด  
ก้าริหยุดชะงัก้ดังก้ล่าว่อ็าจำนำามาซ้�งต้่นทนุที�สงูขึ้้�น หริอ่็ริะยะ
เว่ลาในก้าริจัำดสง่สินค้าที�ยาว่นานขึ้้�น 

• อั็ต่ริาก้าริหมุนเวี่ยน
ขึ้อ็งต้่นทุนสูง

• ริะดับสินค้าคงคลัง
มาก้เกิ้นไป

• ก้าริค้างชำาริะใน 
เจ้ำาหนี�เงินต้่น

• คว่ามล่าช้าในก้าริ
ปฏิิบัติ่ต่ามคำาสั�งขึ้าย

• ต้่นทุนที�เพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็ง
ห่ว่งโซอุ่็ปทาน

• ต่ริว่จำสอ็บสินค้า
คงคลังและก้าริลงทุน
ในธุุริกิ้จำจัำดจำำาหน่าย

• คลังสินค้าแบบ 
แยก้สว่่นและ 
โคริงสริ้างพี่�นฐาน 
ก้าริจัำดจำำาหน่ายอ่็�นๆ 

• ก้าริดำาเนินงานที�มี
คว่ามอ่็อ็นไหว่ต่่อ็
ต้่นทุน

• ต้่นทุนก้าริดำาเนินงาน

สูง ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

We cannot assure you that the principals of our 
MaxxcareTM distribution business will continue to sell 
products to us on commercially acceptable terms, 
or at all, or that such distribution arrangements will 
continue. We also cannot assure you that we will be 
able to establish new distributor relationships, or 
renew our agreements with our principals when they 
expire. In addition, we cannot assure you that there 
would not be material changes in our relationships 
with principals due to reasons beyond our control. 
For example, some of our multinational principals 
may establish or may have plans to establish their 
own distribution businesses in certain markets, which 
could make these principals less dependent on us to 
distribute their products. 

In addition, our agency or distribution agreements 
with principals of our MaxxcareTM distribution business 
may be terminated from time to time due to various 
reasons that are beyond our control. Moreover, the 
relevant annual distribution agreements for some 
products are not exclusive, and we cannot assure you 
that our competitors will not obtain the distribution 
rights of such products. 

Therefore, if we fail to maintain or expand the 
principals of our MaxxcareTM distribution business, 
our revenues, the ratio of revenue derived from 
our distribution business and the profitability of 
our distribution business may decrease, and our 
business, financial condition, results of operations 
and commercial opportunities could be negatively 
affected in a material manner.

4.2 If we are unable to operate our MaxxcareTM 
distribution business efficiently, our business may 
be negatively affected. 

Our ability to meet the demand of our principals 
within our MaxxcareTM distribution business may be 
constrained if we are unable to efficiently operate our 
MaxxcareTM distribution business, or if the operations 
of one or more of our subsidiaries or warehouses are 
disrupted or shut down for any reason, including as a 
result of natural disasters. Any such disruption could 
result in higher costs or longer lead times associated 
with product distribution. 

• High turnover rate 
of Principals

• Excessive 
inventory levels 

• Overdues in 
payables to 
Principals

• Delays in fulfilling 
sales orders

• Increased costs of 
supply chain

• Monitor inventory 
and capital 
Investment in 
distribution 
business

• Modular 
warehousing and 
other distribution 
infrastructure

• Cost sensitive 
operations

• Costing of 
operations

High Low
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ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

ในธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่าย ก้าริปริะมาณก้าริจำำานว่นสินค้าที� 
จำะถููก้จัำดจำำาหน่ายในแต่่ละปีนั�นทำาได้ยาก้ ดังนั�น บริิษััทฯ 
อ็าจำไม่สามาริถูดำาเนินงานก้าริจัำดจำำาหน่ายให้มีปริะสิทธุภิัาพี
สงูสุดได้ ซ้�งอ็าจำส่งผู้ลให้ (1) บริษัิัทฯ มีสนิค้าคงคลังมาก้เกิ้น
คว่ามต้่อ็งก้าริ หริอ่็ไมเ่พียีงพีอ็ (2) บริษัิัทฯ ไมส่ามาริถูจัำดก้าริ
คลังสนิค้าได้อ็ยา่งมีปริะสทิธุภิัาพี และ (3) คว่ามสามาริถูใน
ก้าริจัำดจำำาหน่ายสินค้าลดลง ก้าริที�บริษัิัทฯ ไม่สามาริถูดำาเนิน
ก้ริะบว่นก้าริจัำดจำำาหน่ายได้อ็ย่างมีปริะสิทธุภิัาพี อ็าจำทำาให้
ก้ำาไริจำาก้ก้าริดำาเนินงาน และคว่ามสามาริถูในก้าริทำาก้ำาไริ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ ลดลงอ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

4.3 บริษััทฯ อ�ศัยผ้้จัดจำ�หน่่�ยใน่กิ�รข�ยผลิัต้ภัณฑ์์
ภ�ยใต้้เคร่�องหม�ยกิ�รค้� Maga We CareTM ของบรษัิัทฯ 

นอ็ก้จำาก้ปริะเทศเมียนมาร์ิ ปริะเทศเวี่ยดนามปริะเทศ
กั้มพีูชา ปริะเทศไนจีำเริีย ปริะเทศเยเมนและปริะเทศก้าน่า 
ซ้�งบริิษััทฯ มีริะบบโคริงสริ้างพี่�นฐานก้าริจัำดจำำาหน่ายสินค้า
ในปริะเทศเหล่านั�นแล้ว่ บริิษััทฯ ยังต้่อ็งใช้ผูู้้จัำดจำำาหน่าย
ซ้�งเป็นบุคคลภัายนอ็ก้ในก้าริจัำดจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Mega We CareTM ขึ้อ็งบริิษััทฯ ในแต่่ละ
ปริะเทศที�บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิ้จำ

ทั�งนี� บริิษััทฯ จำะไม่เขึ้้าทำาสัญญาริะยะยาว่กั้บผูู้้จัำดจำำาหน่าย
ที�เป็นบุคคลภัายนอ็ก้ แม้ว่่าบริิษััทฯ จำะมีคว่ามสัมพีันธุท์าง
ธุุริกิ้จำที�ยาว่นานกั้บผูู้้จัำดจำำาหนา่ยเหล่านั�นก็้ต่าม ลัก้ษัณะก้าริ
ทำาสัญญาดังก้ล่าว่ ถู่อ็เป็นหลัก้ปก้ติ่ทั�ว่ไปขึ้อ็งอุ็ต่สาหก้ริริม
ที�บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิ้จำอ็ยู ่

ดังนั�น บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริับริอ็งได้ว่่า ผูู้้จัำดจำำาหน่ายทุก้ริาย 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ จำะต่่อ็อ็ายุสัญญาที�มีอ็ยู่กั้บบริิษััทฯ หริ่อ็จำะ
ยังคงคว่ามสัมพีันธุ์ทางธุุริกิ้จำกั้บบริิษััทฯ ต่่อ็ไปในอ็นาคต่ 
นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ ยังไม่สามาริถูริับริอ็งได้ว่่า ผูู้้จัำดจำำาหน่าย
ขึ้อ็งบริิษััทฯ จำะดำาเนินก้าริจัำดจำำาหน่ายสินค้าได้ต่ริงต่าม
เป้าที�บริิษััทฯ ตั่�งไว้่ได้หริ่อ็ไม่ ในก้ริณีที�ผูู้้จัำดจำำาหน่ายหลาย
ริายตั่ดสินใจำที�จำะยุติ่คว่ามสัมพีันธุ์ทางธุุริกิ้จำกั้บบริิษััทฯ 
หริ่อ็ปฏิิบัติ่งานได้ไม่ต่ริงต่ามเป้าหมาย และบริิษััทฯ อ็าจำ
ได้ริับผู้ลก้ริะทบในทางลบจำาก้คว่ามล่าช้าในก้าริที�บริิษััทฯ 
ต้่อ็งเขึ้้าเจำริจำา ทำาขึ้้อ็ต่ก้ลงก้าริจัำดจำำาหน่ายสินค้ากั้บผูู้้จัำด
จำำาหน่ายริายอ่็�น ซ้�งอ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ  
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำ
ขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ก้าริเปลี�ยนผูู้้จัำด
จำำาหน่ายก้าริบอ่็ยคริั�ง

• ก้าริลดลงขึ้อ็งริายได้
• ต้่นทุนก้าริจัำดจำำาหน่าย

ที�เพีิ�มขึ้้�น

• ปริับปรุิงก้าริมี 
สว่่นริว่่มกั้บ 
ผูู้้จัำดจำำาหน่าย

• อั็พีเดทต่ลาด
• ก้าริต่่อ็อ็ายุสัญญา 

ทันเว่ลา

ปาน
ก้ลาง

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

In addition, as it is difficult to predict accurate sales 
volume in the distribution industry, we may be unable 
to optimize our distribution operations, which may 
result in us: (1) having excess or insufficient inventory; 
(2) being unable to efficiently warehouse products; 
and (3) having a decreased ability to distribute 
products. Any failure to effectively operate our 
distribution processes may also materially decrease 
our operating margins and reduce our profitability.

4.3 We rely on our distributors for transacting  
sales of our Mega We CareTM branded products. 

Other than in Myanmar, Vietnam (through strategic 
partners) , Cambodia, Nigeria, Yemen and Ghana,  
where we have set up our own distribution 
infrastructure, we use third party distributors to 
distribute our Mega We CareTM branded products in 
each relevant country.

In line with industry practice, we generally do not 
have long-term agreements with such third-party 
distributors, though we have established long-term 
relationships with many of them. 

We cannot assure you all of our distributors will 
renew their agreements with us, or otherwise 
continue their business relationships with us. Neither 
can we assure you that our distributors will meet 
performance targets in the future. In the event that 
a significant number of our distributors decide not to 
continue their business relationships with us or fail 
to meet performance targets, our business, results 
of operations, financial condition and commercial 
opportunities could be negatively affected from 
resultant delays in finding alternative distribution 
arrangements in a material manner.

• Frequent Changes 
in Distributors

• Reducing revenues
• Increasing costs of 

distribution 

• Improved 
engagement with 
Distributors

• Market updates
• Timely Contract 

renewals

Medium Low
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

4.4 ท้มง�น่ด้�น่กิ�รต้ลั�ดแลัะท้มง�น่ด้�น่กิ�รข�ยของ 
บรษัิัทฯ อ�จต้้องเผชิญกัิบคว�มเสุ้�ยงท้�หลั�กิหลั�ย

ก้าริดำาเนินงานขึ้อ็งทีมงานด้านก้าริต่ลาดและทีมงานด้าน
ก้าริขึ้ายขึ้อ็งบริิษััทฯ ต้่อ็งเผู้ชิญกั้บคว่ามเสี�ยงบางปริะก้าริ 
ซ้�งริว่มถู้ง

• ไม่สามาริถูทำาโฆษัณา ก้าริต่ลาด และก้าริส่งเสริิม 
ก้าริขึ้ายซ้�งจำำาเป็นต่่อ็ก้าริรัิก้ษัาสว่่นแบง่ทางก้าริต่ลาด 
และเพีิ�มก้าริริับรู้ิเคริ่�อ็งหมายก้าริค้า ผู้ลิต่ภััณฑ์์และ
บริิก้าริขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้อ็ยา่งมีปริะสิทธุภิัาพี

• ไม่สามาริถูดำาเนินก้ลยุทธุ์ด้านริาคา และก้ลยุทธุ์อ่็�นๆ 
เพี่�อ็แขึ้่งขัึ้นกั้บบริิษััทอ่็�นในอุ็ต่สาหก้ริริมได้อ็ย่างมี
ปริะสิทธุภิัาพี

• ไม่สามาริถูต่อ็บสนอ็งคว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็งลูก้ค้าที�
เปลี�ยนแปลงไปได้ทันเว่ลา

• ไม่สามาริถูปฏิิบัติ่ต่ามก้ฎหมาย ขึ้้อ็ก้ำาหนด หร่ิอ็ 
ขึ้้อ็บังคับใดๆ ในปริะเทศที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง และ

• ไมส่ามาริถูปฏิิบติั่ต่ามเง่�อ็นไขึ้ที�ก้ำาหนดไว้่ในใบอ็นุญาต่ 
และก้าริต่ริว่จำสอ็บขึ้อ็งหน่ว่ยงานที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็ง 

เหตุ่ก้าริณ์ขึ้้างต้่นอ็าจำส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ  
ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน ช่�อ็เสียง และโอ็ก้าส
ทางธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ก้าริลดลงขึ้อ็งริายได้
• ก้าริลดลงขึ้อ็งก้ำาไริ
• ก้าริก้ริอ่็นในสว่่นแบง่

ก้าริต่ลาด
• บทลงโทษัต่ามก้ฎขึ้้อ็

บังคับ

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บ
ปริะสิทธุภิัาพี

• ริัก้ษัาก้ำาไริขึ้ั�นต้่น/สว่่น
แบง่ก้าริต่ลาด

• ก้าริปริะเมินคว่าม
เสี�ยงด้านก้าริปฏิิบัติ่
ต่ามก้ฎริะเบียบ

สูง ปาน
ก้ลาง

4.5 ห�กิต้้น่ทนุ่วัต้ถิ่ดิุบของบรษัิัทฯ เพิ�มข่�น่ หรอ่บรษัิัทฯ 
อ�จไม่สุ�ม�รถิ่จัดห�วัต้ถิุ่ดิบได้ใน่ร�ค� แลัะคุณภ�พ
ท้�ต้้องกิ�ร อ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจของ 
บรษัิัทฯ ได้

ธุุริกิ้จำผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Mega We CareTM 
ขึ้อ็งบริิษััทฯ และธุุริกิ้จำก้าริริับจ้ำางผู้ลิต่ (OEM) ขึ้อ็งบริิษััทฯ 
จำำาเป็นต้่อ็งใช้วั่ต่ถูดิุบหลัก้ 4 ชนิด ได้แก่้ (1) ตั่ว่ยาสำาคัญ หริอ่็ 
active ingredients (2) สาริปรุิงแต่่งยาหริ่อ็ excipient (3) 
บริริจุำภััณฑ์์ยา และ (4) เจำลาติ่น 

หาก้วั่ต่ถุูดิบที�มีอ็ยู่ในต่ลาดมีปริิมาณลดลง อั็นเกิ้ดจำาก้
เหตุ่ก้าริณ์ต่่างๆ เชน่ ก้าริเปลี�ยนแปลงทางสภัาพีภูัมิอ็าก้าศ 
ภััยธุริริมชาติ่ คว่ามต้่อ็งก้าริซ้�งเพีิ�มขึ้้�นอ็ย่างก้ะทันหัน 
หริ่อ็ก้าริที�ต้่นทุนในก้าริผู้ลิต่วั่ต่ถูุดิบดังก้ล่าว่เพีิ�มสูงขึ้้�น  
(โดยเฉพีาะตั่ว่ยาสำาคัญ และเจำลาติ่น) อ็าจำทำาให้ต้่นทุนใน
ก้าริจัำดหาวั่ต่ถูุดิบขึ้อ็งบริิษััทฯ เพีิ�มขึ้้�น นอ็ก้จำาก้นี�บริิษััทฯ 
ไมส่ามาริถูริบัริอ็งได้ว่่า บริิษััทฯ จำะสามาริถูผู้ลัก้ภัาริะต้่นทนุ
วั่ต่ถูุดิบที�เพีิ�มขึ้้�นไปให้ผูู้้บริิโภัคได้ ซ้�งจำะส่งผู้ลก้ริะทบใน 
ทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน และฐานะทางก้าริเงนิขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ต้่นทุนก้าริผู้ลิต่ที� 
สูงขึ้้�น

• มีแหล่งวั่ต่ถูุดิบเดียว่
• คว่ามผัู้นผู้ว่นขึ้อ็ง

ริาคาอุ็ปทาน

• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็ง 
ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย

• ขึ้า่ว่ก้ริอ็งต่ลาด
• จัำดหาแหล่งสำาริอ็งและ

ก้าริมีสว่่นริว่่ม

สูง ปาน
ก้ลาง

228 บริิษััท เมก้้า ไลฟ์ไ์ซแอ็็นซ์ จำำาก้ัด (มหาชน) • แบบ 56-1 One Report 2564

การเดิินทางของเมก้า และขอบเขตครอบคลุมท่�วโลก
The MEGA Journey and Global Reach

ข้อมูลทางการเงินท่�โดิดิเดิ่น
Key Financial Highlights

การประกอบธุุรกิจและผลการดิำาเนินงาน
Business Operation and Operating Results



Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

4.4 The continued success of our marketing and 
sales team is subject to a variety of risks.

The performance of our marketing and sales team is 
subject to certain risks, including:

• inability to successfully execute advertising, 
marketing and promotional programs necessary 
to effectively maintain market share and increase 
the awareness of our brands, products and 
services;

• failure to implement effective pricing and other 
strategies in response to competitive pressures 
in the industry;

• inability to respond to changes in consumer 
demand in a timely manner;

• failure to adhere to, or comply with, any relevant 
local laws, rules or regulations; and

• failure to comply with the terms prescribed 
within the regulatory or governmental permits, 
approvals and clearances, or to pass government 
inspections or audits.

The occurrence of any such circumstances could 
have a negative effect on our business, results of 
operations, financial condition, reputation and 
commercial opportunities in a material manner.

• Reducing revenues
• Reducing Margins
• Erosion in market 

share
• Regulatory 

penalties

• Performance 
monitoring

• Maintain margins/
market share

• Compliance risk 
assessment

High Medium

4.5 If our raw material costs increase, or if we are 
unable to procure raw materials at acceptable prices 
and quality, it may negatively affect our business. 

Our Mega We CareTM branded products business and 
our OEM business division depend heavily on the 
supply of 4 categories of raw materials, being: (1) 
active ingredients; (2) excipient; (3) packaging; and 
or (4) gelatin. 

Any decrease in the supply, which may occur for 
various reasons, for example, due to changes in the 
natural climate, natural disaster, sudden increase in 
demand or an increase in the cost of raw materials 
(particularly active ingredients and gelatin), could 
lead to an increase in the costs of the procurement 
of raw materials. In addition, we cannot assure you 
that we would be able to pass on any increase in raw 
material costs to our customers, which may negatively 
affect our business, results of operations and financial 
condition in a material manner. 

• Rising costs of 
manufacturing

• Single supply 
sources

• Fluctuations in 
supply prices

• Stakeholder 
engagement

• Market 
intelligence

• Alternate supply 
sources and 
engagement

High Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

ในก้าริผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งบริิษััทฯ บริิษััทฯ ต้่อ็งใช้วั่ต่ถูุดิบที�
มีคุณภัาพีสูงในปริิมาณที�เพีียงพีอ็ ในริาคาที�ยอ็มริับได้ และ
ต้่อ็งสามาริถูจัำดหาวั่ต่ถูุดิบดังก้ล่าว่ได้ทันเว่ลา ทั�งนี� โดย
ทั�ว่ไป บริิษััทฯ จำะไม่เขึ้้าทำาสัญญาจัำดหาวั่ต่ถูุดิบริะยะยาว่
กั้บผูู้้ขึ้ายวั่ต่ถูุดิบ ดังนั�น บริิษััทฯ อ็าจำมีคว่ามเสี�ยงจำาก้ภัาว่ะ
ขึ้าดแคลนวั่ต่ถูุดิบ และริาคาต่ลาดขึ้อ็งวั่ต่ถูุดิบที�ผัู้นผู้ว่น 
นอ็ก้จำาก้นี� ในก้ริณีที�ผูู้้ขึ้ายวั่ต่ถูุดิบขึ้อ็งบริิษััทฯ ไม่สามาริถู
จัำดหาวั่ต่ถูุดิบที�มีคุณภัาพีได้ในปริิมาณที�เพีียงพีอ็ บริิษััทฯ 
อ็าจำไม่สามาริถูจัำดหาวั่ต่ถูดิุบทดแทนจำาก้แหล่งอ่็�นได้ทันต่่อ็
เว่ลา และในริาคาที�เหมาะสมได้ บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งยอ็มซ่�อ็
วั่ต่ถูุดิบจำาก้ผูู้้ขึ้ายวั่ต่ถูุดิบริายอ่็�นซ้�งอ็าจำมีริาคาที�แพีง หริ่อ็
อ็าจำจัำดหาวั่ต่ถูดิุบที�ไมไ่ด้คณุภัาพีในริะดับที�บริษัิัทฯ ต้่อ็งก้าริ 
ซ้�งอ็าจำทำาให้ก้ริะบว่นก้าริผู้ลิต่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ต้่อ็งหยุดชะงัก้ 
และอ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน 
และฐานะทางก้าริเงินขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

4.6 บรษัิัทฯ ใชโ้รงง�น่ แลัะคลัังสุนิ่ค้�ของต้น่เองเปน็่หลัักิ
ใน่กิ�รผลิัต้ แลัะจัดเก็ิบผลิัต้ภัณฑ์์ของบรษัิัทฯ กิ�รหยุด
ชะงักิของโรงง�น่ผลิัต้ใน่ปัจจุบัน่ อ�จทำ�ให้ร�ยได้จ�กิ
กิ�รข�ยของบรษัิัทฯ ลัดลัง แลัะสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับ
ต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ แลัะฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ของ 
บรษัิัทฯ อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

บริษัิัทฯ ใชโ้ริงงานผู้ลิต่และคลังสนิค้าขึ้อ็งบริษัิัทฯ เป็นหลัก้
ในก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า 
Mega We CareTM ขึ้อ็งบริษัิัทฯ และธุุริกิ้จำรัิบจ้ำางผู้ลิต่ (OEM) 
ดังนั�น ก้าริเกิ้ดภััยธุริริมชาติ่เชน่ พีายุ อั็คคีภััย และแผู่้นดินไหว่  
หริ่อ็เหตุ่ก้าริณ์ริ้ายแริงที�บริิษััทฯ คาดไม่ถู้ง เช ่นก้าริขึ้ัดขึ้้อ็ง
ขึ้อ็งริะบบไฟ์ฟ์้า ก้าริขึ้าดแคลนนำาปริะปา ก้าริโจำมตี่ขึ้อ็ง
ผูู้้ก่้อ็ก้าริร้ิาย และสงคริาม ต่ลอ็ดจำนก้าริเปลี�ยนแปลงขึ้้อ็
ก้ำาหนดต่่างๆ ขึ้อ็งหน่ว่ยงานรัิฐเกี้�ยว่กั้บที�ดินขึ้อ็งโริงงาน
ผู้ลิต่ขึ้อ็งบริษัิัทฯ อ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบอ็ยา่งมีนัยสำาคัญต่่อ็คว่าม
สามาริถูในก้าริผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ และก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ โดยบริษัิัทฯ อ็าจำปริะสบปญัหาในก้าริจัำดหาโริงงาน
และอุ็ปก้ริณ์แทนที�ได้ทันต่่อ็เว่ลา นอ็ก้จำาก้นี� ก้าริเกิ้ด 
ภััยพีบิติั่ต่่างๆ ยงัอ็าจำทำาใหส้นิค้าคงคลัง และอุ็ปก้ริณที์�อ็ยูใ่น
โริงงานผู้ลิต่ขึ้อ็งบริษัิัทฯ เสยีหาย สง่ผู้ลให้ธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริษัิัทฯ 
ต้่อ็งหยุดชะงัก้ และอ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ล
ก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน หริ่อ็โอ็ก้าสทางธุุริกิ้จำขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

• ให้คว่ามสนใจำใน 
แหล่งผู้ลิต่เดียว่

• ขึ้าดก้าริติ่ดต่่อ็กั้บ
ซัพีพีลายเอ็อ็ริ์ที�เป็น
บุคคลภัายนอ็ก้

• ค่าบำารุิงริัก้ษัา/
ปริับปรุิงที�มาก้เกิ้นไป

• ซัพีพีลายเอ็อ็ริ์บุคคล 
ที�สามสำาหริับสูต่ริ
สินค้าสำาเริ็จำรูิป

• สัญญาสำาริอ็งเพี่�อ็
คว่ามต่่อ็เน่�อ็ง

• สถูานที�ผู้ลิต่สำาริอ็ง

ค่อ็น
ขึ้้าง 

สูง-สูง

ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

In order to manufacture our products, we must obtain 
sufficient quantities of high-quality raw materials 
at commercially acceptable prices and in a timely 
manner. As such, we typically do not enter into long-
term supply agreements with raw material suppliers 
and as a result are vulnerable to supply shortages 
and fluctuations in market prices. Should any of our 
suppliers fail to supply sufficient quantities of raw 
materials of an acceptable quality in the future, we 
may be unable to obtain replacement raw materials 
elsewhere in a timely and cost effective manner. 

We may also be forced to obtain raw materials 
from different suppliers, who may require us to pay 
prices that are not commercially reasonable or may 
provide us with raw materials that are not of an 
acceptable quality. This may consequently disrupt 
our manufacturing process and negatively affect our 
business, results of operations and financial condition 
in a material manner.

4.6 We rely largely on our own manufacturing and 
storage facilities in the manufacturing and storage 
of our products. Any disruption of our current 
facilities or in the development of new facilities 
could reduce or restrict sales and have a negative 
effect on our business, financial condition and 
results of operations in a material manner. 

We rely largely on our own manufacturing and 
storage facilities for the continued operation of our 
Mega We CareTM branded products business and our 
OEM business. As such, natural disasters, such as 
storms, fires or earthquakes, or other unanticipated 
catastrophic events, including power interruptions, 
water shortages, terrorist attacks and wars, as well 
as changes in governmental regulations for the 
land underlying these facilities, could significantly 
impair our ability to manufacture products and 
operate our business. These facilities and equipment 
would be difficult to replace in a timely manner. 
In addition, catastrophic events may also destroy 
any inventory and equipment located within our 
manufacturing facilities. The occurrence of such an 
event could significantly and negatively disrupt our 
business, results of operations, financial condition 
or commercial opportunities in a material manner.

• Single Location 
concentration

• Absence of 
engagement 
with third party 
suppliers

• Excessive 
maintenance/
renovation costs

• Third party 
suppliers for 
finished goods 
formulations

• Alternate 
contracts for 
continuity 

• Alternate 
manufacturing 
locations

Extreme 
-High

Medium

231Mega Lifesciences Public Company Limited • Form 56-1 One Report 2021

BU
SIN

ESS O
PERATIO

N
 A

N
D

 O
PERATIN

G RESU
LTS

การกำาก่บดิูแลกิจการ
Corporate Governance

เอกสารแนบ
Enclosure

งบการเงิน
Financial Statements



ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

นอ็ก้จำาก้นี� โริงงานผู้ลิต่ขึ้อ็งบริิษััทฯ ได้ริับก้าริอ็อ็ก้แบบ  
ติ่ดตั่�งอุ็ปก้ริณ์ และได้ริับก้าริริับริอ็งต่ามมาต่ริฐานสาก้ล
สำาหริับก้าริผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์เฉพีาะ อ็าทิ แคปซูลเจำลนิ�ม  
ดังนั�น โริงงานผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ชนิดหน้�งอ็าจำไมส่ามาริถูเปลี�ยน
มาผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์อี็ก้ชนิดหน้�งได้ โดยที�ไม่ได้เปลี�ยนเคร่ิ�อ็งม่อ็ 
อุ็ปก้ริณ์ หริ่อ็ได้ริับก้าริริับริอ็งมาต่ริฐานริะหว่่างปริะเทศที�
เกี้�ยว่ขึ้้อ็งใหม่ ซ้�งอ็าจำใช้เว่ลา และมีค่าใช้จ่ำายสูงมาก้ ดังนั�น 
หาก้บริิษััทฯ จำำาเป็นต้่อ็งย้ายโริงงานผู้ลิต่เน่�อ็งจำาก้ปริะสบ
ภััยพีิบัติ่ต่่างๆ ขึ้้างต้่น บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งใช้ค่าใช้จ่ำายจำำานว่น
มาก้ในก้าริยา้ยเคริ่�อ็งม่อ็ และอุ็ปก้ริณต่์่างๆ ไปที�โริงงานผู้ลิต่
แห่งใหม่ ริว่มทั�งต้่อ็งใช้เว่ลาในก้าริขึ้อ็ก้าริริับริอ็งมาต่ริฐาน
ริะหว่่างปริะเทศที�เกี้�ยว่ขึ้้อ็งใหม่อี็ก้ด้ว่ย 

4.7 กิ�รท้�ม้ผลิัต้ภัณฑ์์ปลัอมใน่ต้ลั�ดค้�ปลั้กิของ
ผลิัต้ภัณฑ์์ย�อ�จทำ�ให้เคร่�องหม�ยกิ�รค้�แลัะช่�อเสุย้ง
ของบรษัิัทฯ ได้รบัคว�มเสุย้ห�ย แลัะสุ่งผลักิระทบใน่ท�ง
ลับต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะ
โอกิ�สุท�งธุุรกิิจของบรษัิัทฯ 

ผู้ลิต่ภััณฑ์์ยา และผู้ลิต่ภััณฑ์์ก้ลุ่มบำารุิงสุขึ้ภัาพีบางชนิด ที�
ขึ้ายในต่ลาดค้าปลีก้บางแห่ง อ็าจำได้ริับก้าริผู้ลิต่โดยไม่มี 
ใบอ็นญุาต่ หริอ่็ไมไ่ด้ริบัก้าริอ็นญุาต่โดยถูกู้ต้่อ็ง และ/หริอ่็มี
ก้าริติ่ดฉลาก้ผิู้ดโดยเจำต่นา และฉอ้็ฉลเกี้�ยว่กั้บตั่ว่ยาที�บริริจุำ
ภัายใน และ/หริ่อ็แอ็บอ้็างช่�อ็ผูู้้ผู้ลิต่โดยมิชอ็บ โดยทั�ว่ไป
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่ ค่อ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็ม โดยจำะถููก้จำำาหน่าย
ในริาคาต่ำาก้ว่่าผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งแท้ เน่�อ็งจำาก้มีต้่นทนุก้าริผู้ลิต่
ที�ต่ำาก้ว่่า และในบางก้ริณ ีมีลัก้ษัณะคล้ายคล้งกั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์
ขึ้อ็งแท้ นอ็ก้จำาก้นี� ผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็มอ็าจำมี หริ่อ็อ็าจำไม่มี 
สว่่นปริะก้อ็บทางเคมีเหม่อ็นกั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งแท้อี็ก้ด้ว่ย 

ทั�งนี� ก้ฎริะเบียบขึ้้อ็บังคับที�เกี้�ยว่ข้ึ้อ็งกั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็ม 
ซ้�งมีอ็ยู่เป็นจำำานว่นมาก้ในต่ลาดที�บริิษััทฯ ดำาเนินธุุริกิ้จำอ็ยู่
ในปัจำจุำบัน อ็าจำไม่ได้ถููก้บังคับใช้อ็ยา่งมีปริะสิทธุภิัาพี ทำาให้
ไม่สามาริถูก้ำาจัำดก้าริผู้ลิต่ และก้าริขึ้ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็ม
ได้อ็ย่างเด็ดขึ้าด ก้าริที�ผูู้้อ่็�นขึ้ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็มโดยใช้
เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทฯ โดยผิู้ดก้ฎหมาย อ็าจำทำาให้
บริษัิัทฯ เสยีช่�อ็เสยีง ถูกู้ปริบั หร่ิอ็ได้ริบัโทษัอ่็�นๆ ริว่มทั�งอ็าจำ
ทำาให้บริิษััทฯ ต้่อ็งถููก้ฟ์้อ็งริ้อ็งดำาเนินคดี

• ก้าริลดลงขึ้อ็งก้ำาไริ
• ภัาพีลัก้ษัณ์ขึ้อ็ง

แบรินด์
• คำาเต่่อ็นด้าน 

ก้ฎริะเบียบ

• ขึ้า่ว่ก้ริอ็งต่ลาด
• ก้าริบังคับใช้ IP เชิงรุิก้
• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็งผูู้้มี

สว่่นได้สว่่นเสีย
• คว่ามริะมัดริะวั่ง

สูง ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

In addition, our manufacturing facilities are designed, 
equipped and certified in accordance with applicable 
international standards for producing particular 
products, i.e., soft gel capsules. Consequently, 
manufacturing facilities for one product may not be 
converted to produce another product without being 
re-tooled, re-equipped and re-certified in accordance 
with the relevant international standards, which could 
be very time-consuming and costly. As such, if we are 
forced to re-locate any or all of our manufacturing 
facilities after experiencing any of the aforementioned 
disasters, our expenses may rise due to the cost 
of relocating our tools and equipment to a new 
manufacturing facility. There may also be delays in 
obtaining necessary re-certification from the relevant 
national authorities.

4.7 The existence of counterfeit products in the 
pharmaceutical retail market may damage our 
brand and reputation and have a negative effect 
on our business, financial condition, results of 
operations and commercial opportunities.

Certain products distributed or sold in the 
pharmaceutical and health care retail market in 
certain markets may be manufactured without 
proper licenses or approvals and/or intentionally and 
fraudulently mislabeled with respect to their content 
and/or manufacturer. These products are generally 
referred to as counterfeit products. These products are 
generally sold at lower prices than authentic products 
due to their lower production costs, and in some 
cases, are very similar in appearance to the authentic 
products. Furthermore, counterfeit products may or 
may not have the same chemical content as their 
authentic counterparts. 

The counterfeit product regulation control and 
enforcement system in a substantial number of 
our markets is not sufficiently well developed to 
completely eliminate production and sale of such 
products. Any sale of counterfeit products by others 
illegally using our brand names may subject us to 
negative publicity, fines and other administrative 
penalties or even result in litigation against us. 

• Reducing margins
• Eroding brand 

image
• Regulatory 

warnings

• Market 
intelligence

• Aggressive IP 
enforcement

• Stakeholder 
engagement

• Vigilance

High Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

นอ็ก้จำาก้นี� ก้าริเพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็งจำำานว่นผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็มอ็ย่างต่่อ็
เน่�อ็งอ็าจำทำาให้ภัาพีลัก้ษัณ์ขึ้อ็งผูู้้จัำดจำำาหน่าย และผูู้้ค้าปลีก้ 
ในสายต่าขึ้อ็งผูู้้บริิโภัคเป็นไปในทางลบ และอ็าจำทำาให้ 
ช่�อ็เสียง และเคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็งบริิษััทอ่็�นๆ เสียหาย
เชน่เดียว่กั้บบริิษััทฯ นอ็ก้จำาก้นี� ผูู้้บริิโภัคอ็าจำซ่�อ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์
ปลอ็มซ้�งแขึ้่งขัึ้นโดยต่ริงกั้บผู้ลิต่ภััณฑ์์ขึ้อ็งลูก้ค้าในธุุริกิ้จำ
ก้าริจัำดจำำาหนา่ยภัายใต้่เคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้า MaxxcareTM ขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ หริ่อ็ผู้ลิต่ภััณฑ์์อ่็�นภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้าขึ้อ็ง 
บริษัิัทฯ ดังนั�น ก้าริเพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็งจำำานว่นผู้ลิต่ภััณฑ์์ปลอ็มอ็ยา่ง
ต่่อ็เน่�อ็งในต่ลาดที�บริษัิัทฯ ดำาเนินธุุริกิ้จำ อ็าจำสง่ผู้ลก้ริะทบใน
ทางลบต่่อ็ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และ
ช่�อ็เสียงขึ้อ็งบริิษััทฯ 

4.8 สุิน่ค้�คงเหล่ัออ�จอย้่ใน่ระดับท้�ไม่เพ้ยงพอ หร่อ 
ม�กิเกิิน่ไป สุ่งผลัให้ค่�ใช้จ่�ยใน่กิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่ของ 
บรษัิัทฯ เพิ�มข่�น่ หรอ่ทำ�ให้บรษัิัทฯ สุ้ญเสุย้ยอดข�ย ซ่�ง
อ�จสุ่งผลักิระทบใน่ท�งลับต่้อธุุรกิิจ ผลักิ�รดำ�เนิ่น่ง�น่
ฐ�น่ะท�งกิ�รเงิน่ แลัะโอกิ�สุท�งธุุรกิิจของบริษััทฯ  
อย�่งมนั้่ยสุำ�คัญ

บริิษััทฯ ต้่อ็งริกั้ษัาสนิค้าคงเหล่อ็ให้อ็ยูใ่นริะดับที�เพียีงพีอ็ต่่อ็
ก้าริดำาเนินธุุริกิ้จำผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคร่ิ�อ็งหมายก้าริค้า Mega 
We CareTM และธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายภัายใต้่เคริ่�อ็งหมาย 
ก้าริค้า MaxxcareTM ขึ้อ็งบริษัิัทฯ ใหป้ริะสบผู้ลสำาเริจ็ำ ต่ลอ็ดจำน 
ต่อ็บสนอ็งคว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็งต่ลาดได้ นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ 
มีคว่ามเสี�ยงที�จำะมีก้าริสะสมขึ้อ็งสินค้าคงเหล่อ็เกิ้นก้ว่่า
ที�บริิษััทฯ ต้่อ็งก้าริได้ โดยเฉพีาะสินค้าคงเหล่อ็ในธุุริกิ้จำ
ผู้ลิต่ภััณฑ์์ภัายใต้่เคริ่�อ็งหมายก้าริค้า Mega We CareTM ขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ เอ็ง

คว่ามเสี�ยงดังก้ล่าว่ เป็นผู้ลจำาก้ก้าริเปลี�ยนแปลงอ็ยา่งริว่ดเริว็่ 
ในว่งจำริชีวิ่ต่ขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์ (product life cycle) คว่าม 
พี้งพีอ็ใจำขึ้อ็งผูู้้บริิโภัคที�เปลี�ยนแปลงไป คว่ามไม่แน่นอ็นใน
คว่ามสำาเริ็จำขึ้อ็งก้ารินำาผู้ลิต่ภััณฑ์์เข้ึ้าสู่ต่ลาด และยอ็ดขึ้าย
คงค้างขึ้อ็งลูก้ค้าภัายใต้่ธุุริกิ้จำก้าริจัำดจำำาหน่ายขึ้อ็งบริิษััทฯ  
ต่ลอ็ดจำนสภัาพีแว่ดล้อ็มทางเศริษัฐกิ้จำที�ผัู้นผู้ว่นในชว่่งริะยะ
เว่ลาที�ผู้่านมา 

บริิษััทฯ ไม่สามาริถูริับปริะกั้นได้ว่่า บริิษััทฯ จำะสามาริถู
คาดก้าริณ์ได้อ็ย่างถููก้ต้่อ็งเกี้�ยว่กั้บแนว่โน้ม และเหตุ่ก้าริณ์
ทางก้าริต่ลาดขึ้้างต้่น ริว่มถู้งหลีก้เลี�ยงก้าริเก็้บสะสมสินค้า
ในปริิมาณที�เกิ้นก้ว่่าคว่ามต้่อ็งก้าริ หริ่อ็ก้าริเก็้บสินค้าไม่
เพีียงพีอ็ต่่อ็คว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็งต่ลาดได้ เน่�อ็งจำาก้

• สินค้าหมด
• ก้าริสูญเสียสว่่นแบง่

ก้าริต่ลาด
• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา

ก้ำาไริและริายได้

• ก้าริต่ริว่จำสอ็บและ
คว่บคุม

• ก้าริมีสว่่นริว่่มกั้บ
ซัพีพีลายเอ็อ็ริ์

• ขึ้า่ว่ก้ริอ็งต่ลาด
• ก้าริคว่บคุม 

งบปริะมาณ

สูง ปาน
ก้ลาง- 

ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

Moreover, the continued proliferation of counterfeit 
products may reinforce the negative image of 
distributors and retailers among consumers, and 
may severely harm the reputation and brand names 
of companies like ours. Furthermore, consumers 
may buy counterfeit products that are in direct 
competition with the products of principals to our 
MaxxcareTM distribution business or our Mega We 
CareTM branded products. As a result, the continued 
proliferation of counterfeit pharmaceutical products 
in our operating markets could have a negative effect 
on our business, results of operations, financial 
condition and reputation.

4.8 Failure to maintain adequate inventory levels 
could increase our operating costs or cause us to 
lose sales, either of which could have a negative 
effect on our business, results of operations, 
financial condition and commercial opportunities 
in a material manner. 

We need to maintain sufficient inventory levels to 
operate our Mega We CareTM branded products 
business and our MaxxcareTM distribution business 
successfully as well as to meet market demand. At 
the same time, we are exposed to the risk of excess 
inventory accumulation, especially of our Mega We 
CareTM branded products. 

In particular, the aforementioned inventory risk a 
result of rapid changes in product life cycles, changes 
in consumer preferences, uncertainty of success of 
product launches, and manufacturer back orders as 
well as the recent volatile economic environment. 

We cannot assure you that we can accurately predict 
these market trends and events, including avoiding 
over-stocking or under-stocking products, for the 
following reasons: 

• Stock outs
• Loss of market 

share
• Declining Margins 

and Revenues

• Monitoring and 
control

• Supplier 
engagement

• Market 
intelligence

• Budgetary Control

High Medium-
Low
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

• คว่ามต้่อ็งก้าริผู้ลิต่ภััณฑ์์อ็าจำเปลี�ยนแปลงไปอ็ย่างมี 
นัยสำาคัญ ริะหว่่างช่ว่งเว่ลาที�บริิษััทฯ ได้ริับคำาสั�งให้
ผู้ลิต่ผู้ลิต่ภััณฑ์์ และชว่่งเว่ลาที�บริษัิัทฯ จัำดสง่ผู้ลิต่ภััณฑ์์
ดังก้ล่าว่เพี่�อ็ขึ้าย

• เม่�อ็บริิษััทฯ เริิ�มนำาผู้ลิต่ภััณฑ์์ใหม่เขึ้้าสู่ต่ลาด ก้าริ 
คาดก้าริณ์คว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์ดังก้ล่าว่อ็ย่าง
ถููก้ต้่อ็งนั�น ทำาได้ยาก้ และ

• ก้าริซ่�อ็สนิค้าคงเหล่อ็บางปริะเภัท บริษัิัทฯ อ็าจำต้่อ็งใช้
ริะยะเว่ลานานในก้าริริอ็สินค้า

ก้าริที�บริิษััทฯ มีริะดับสินค้าคงเหล่อ็ที�เกิ้นคว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็ง
ลกู้ค้าอ็าจำส่งผู้ลให้ (1) บริษัิัทฯ อ็าจำต้่อ็งมีก้าริตั่�งสำาริอ็ง หริอ่็
ตั่ดริายก้าริสินค้าคงเหล่อ็สว่่นเกิ้น (2) สนิค้าคงเหล่อ็ดังก้ล่าว่
หมดอ็ายุ หริอ่็ (3) ค่าใช้จ่ำายในก้าริรัิก้ษัาสินค้าคงเหล่อ็เพีิ�มขึ้้�น  
ในทางก้ลับกั้น หาก้บริิษััทฯ ปริะเมินคว่ามต้่อ็งก้าริขึ้อ็ง 
ผูู้้บริโิภัคต่ำาเกิ้นไป หริอ่็ไมส่ามาริถูจัำดหาผู้ลิต่ภััณฑ์์ได้ทันต่าม
ก้ำาหนดเว่ลา บริิษััทฯ อ็าจำต้่อ็งปริะสบกั้บภัาว่ะขึ้าดแคลน
สินค้าคงเหล่อ็ส่งผู้ลให้บริิษััทฯ ไม่สามาริถูส่งสินค้าได้ต่าม
คำาสั�งซ่�อ็ขึ้อ็งลูก้ค้า และย่อ็มส่งผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็ 
คว่ามสัมพัีนธุ์กั้บลูก้ค้า ซ้�งอ็าจำมีผู้ลก้ริะทบในทางลบต่่อ็
ธุุริกิ้จำ ผู้ลก้าริดำาเนินงาน ฐานะทางก้าริเงิน และโอ็ก้าสทาง
ธุุริกิ้จำขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ยา่งมีนัยสำาคัญ

5 ควัามเส่ำ�ยง
ที่่�เกดิ้ข้�น
ใหม่

5.1  บริษััทฯ ม้คว�มเสุ้�ยงเพิ�มข่�น่ เ น่่� องจ�กิกิ�ร
เปลั้�ยน่แปลังสุภ�พแวดล้ัอมท�งธุุุรกิิจของบริษััทฯ  
ปรมิ�ณข้อมล้ัท้�เพิ�มข่�

้
น่ กิ�รรบัข้อมล้ัจ�กิบุุคคลัภ�ยน่อกิ 

แลัะภัยคุกิค�มคว�มปลัอดภัยท�งไซเบอร์ ซ่�งม้คว�ม 
ซบัซอ้น่ม�กิยิ�งข่�น่ 

เทคโนโลยีที�เกิ้ดขึ้้�นใหม่และก้าริยอ็มรัิบรูิปแบบธุุุริกิ้จำ
ใหม่ๆ อ็าจำเพิี�มคว่ามเสี�ยงนี�ได้เช่นกั้น คว่ามล้มเหลว่ใน
ก้าริริัก้ษัาขึ้้อ็มูลขึ้อ็งลูก้ค้า ผู้ลิต่ภััณฑ์์และ/หริ่อ็ขึ้้อ็มูลขึ้อ็ง 
บริิษััทฯ ซ้�งอ็าจำส่งผู้ลต่่อ็ช่�อ็เสียง ก้าริเงินและก้ฎเก้ณฑ์์ที�
เกี้�ยว่ข้ึ้อ็ง อ็ย่างไริก็้ต่ามเพี่�อ็ลดคว่ามเสี�ยงเหล่านี� บริิษััทฯ 
ได้ใช้ก้าริคว่บคุมที�ชาญฉลาดขึ้อ็งบริิษััทฯ ก้าริต่ริะหนัก้
รูิ้ถู้งคว่ามปลอ็ดภััยในโลก้ไซเบอ็ร์ิ และโปริแก้ริมก้าริฝึ่ก้
อ็บริม นอ็ก้จำาก้นี� บริิษััทฯ ยังได้มีก้าริต่ริว่จำสอ็บก้าริคว่บคุม
คว่ามปลอ็ดภััยขึ้อ็งบริิษััทฯ อ็ย่างต่่อ็เน่�อ็งเม่�อ็ริับทริาบถู้ง
ภััยคุก้คาม และรู้ิเท่าทันคว่ามเสี�ยงจำาก้ภััยคุก้คามใหม่ๆ ที�
อ็าจำจำะเกิ้ดขึ้้�น

• ภััยคุก้คามต่่อ็ 
คว่ามต่่อ็เน่�อ็งทาง
ธุุริกิ้จำ

• เหตุ่ก้าริณ์ก้าริเจำาะ
ขึ้้อ็มูล

• ก้าริละเมิดขึ้้อ็มูล

• ก้าริฝึ่ก้อ็บริมคว่าม
ปลอ็ดภััยขึ้อ็งขึ้้อ็มูล

• ก้าริคว่บคุมก้าริเขึ้้าถู้ง 
ไฟ์ริ์ว่อ็ลล์และก้าริ
ป้อ็งกั้นไว่ริัส

• สริ้างคว่ามน่าเช่�อ็ถู่อ็
ขึ้อ็งแหล่งที�มาบริริจำบ
กั้บริะบบริัก้ษัาคว่าม
ปลอ็ดภััยขึ้้อ็มูลขึ้อ็ง
บริิษััท

สูง ต่ำา
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

• demand for products could change significantly 
between the time product inventory is ordered 
and the time it is delivered for sale;

• when we begin to introduce a new product into 
the market, it is particularly difficult to forecast 
product demand accurately; and

• the purchase of certain types of inventory may 
also require significant lead time. 

Inventory levels in excess of customer demand may 
result in: (1) setting up of reserves or inventory 
write-downs; (2) expiration of products; or (3) 
increase in inventory holding costs. Conversely, if we 
underestimate consumer demand or if our suppliers 
fail to provide products in a timely manner, we may 
experience inventory shortages, which may in turn 
result in unfulfilled customer orders and have a 
negative impact on customer relationships. As such, 
the occurrence of which could have a negative effect 
on our business, results of operations, financial 
condition and commercial opportunities in a material 
manner.

5 Emerging 
risks

5.1 There is a growing as our business environment 
changes, data convergance with third parties and 
cyber security threats become more sophisticated.

Emerging technologies and embracing new business 
models may also heighten the risk. Failure to maintain 
our customer, product and or corporate data can 
result in reputational, financial and regulatory 
implications. However, to mitigate this we have 
implemented company wise controls, cyber security 
awareness and training programs. We also continually 
review our security controls based on known threats 
and updated intelligence.

• Threats to 
business 
continuity

• Hacking incidents
• Data breach

• Data Security 
training

• Access Controls
• Firewalls and virus 

protection
• Establishing 

credibility 
of sources 
converging with 
Company’s 
information 
security systems

High Low
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5.2 คว�มยั�งยน่่

เน่�อ็งจำาก้บริิษััทฯ มีมาต่ริฐานด้านคุณภัาพีและคว่ามยั�งย่น
ที�สูง แต่่วั่ต่ถูุดิบ/ส่ว่นผู้สมสำาหรัิบผู้ลิต่ภััณฑ์์วั่ต่ถุูดิบเป็น
ขึ้อ็งหายาก้ต่ามธุริริมชาติ่ จ้ำงมีคว่ามเสี�ยงที�จำะขึ้าดแคลน
วั่สดุ โดยเฉพีาะอ็ยา่งยิ�งเม่�อ็บริิษััทฯ มีก้ลยุทธุที์�จำะสง่สินค้า
ให้แก่้ต่ลาดที�เติ่บโต่เร็ิว่ขึ้อ็งทั�งปริะเทศด้อ็ยพีัฒนาและ
ปริะเทศก้ำาลังพัีฒนา นอ็ก้จำาก้นี�แล้ว่ ก้าริเปลี�ยนแปลงสภัาพี 
ภูัมิอ็าก้าศที�เป็นผู้ลส่บเน่�อ็งจำาก้อุ็ปสงค์ที�เพีิ�มมาก้ขึ้้�น อ็าจำ
สง่ผู้ลก้ริะทบต่่อ็ก้าริจัำดหาวั่ต่ถูุดิบด้ว่ยเชน่กั้น 

อ็ย่�างไริก็้ต่าม บริิษััทฯ มีแนว่ทางที�เน้นใช้ก้ริะบว่นก้าริ 
คัดเล่อ็ก้คู่ค้าที�มิเพีียงปฏิิบัติ่ต่ามแนว่ทางวิ่ธุีก้าริที�ดีใน
ก้าริผู้ลิต่หาก้แต่่ยังมีมาต่ริฐานอ่็�นๆ สูงด้ว่ย โดยบริิษััทฯ  
ดำาเนินก้าริต่ามที�จำำาเป็นเพี่� อ็คว่ามยั�งย่นขึ้อ็งวั่สดุ อ็าทิ 
ก้าริริัก้ษัาคว่ามสัมพีันธุ์อั็นดีกั้บคู่ค้าที�น่าเช่� อ็ถู่อ็ก้าริใช้
เทคโนโลยีขึ้ั�นสูงในก้าริปริะมาณวั่สดุที�ต้่อ็งใช้ก้าริลงทุนใน
ก้าริรัิก้ษัาคว่ามสัมพัีนธุ์ในริะยะยาว่ และก้าริผู้สมผู้สาน
อ็งค์ปริะก้อ็บต่่างๆ เหล่านี�เข้ึ้ากั้บแต้่มต่่อ็ด้านโริงงานผู้ลิต่
ในแหล่งที�ต้่นทุนผู้ลิต่ต่ำาก้ว่่าและมีคว่ามย่ดหยุน่

• ก้าริไม่ปฏิิบัติ่ต่าม 
ขึ้้อ็ก้ำาหนดด้าน 
สิ�งแว่ดล้อ็ม

• ไม่มีก้าริริายงานขึ้้อ็มูล
• ขึ้าดก้าริมีสว่่นริว่่ม

ขึ้อ็งผูู้้นำา

• ก้าริริายงาน ESG
• คว่ามโปริง่ใสในก้าริ

ริายงานก้าริไม่ปฏิิบัติ่
ต่าม ค่าปริับ ฯลฯ 

• ก้าริตั่�งเป้าหมาย

ค่อ็น
ขึ้้างสูง-

สูง

สูง-
ปาน
ก้ลาง

5.3 กิ�รคุ้มครองข้อม้ลัแลัะกิฎระเบย้บท้�เกิ้�ยวข้อง

บริิ ษััทฯ ลงทุนสริ้างสภัาพีแว่ดล้อ็มด้านเทคโนโลยี 
สาริสนเทศที�คริอ็บคลุมด้านก้าริจัำดเก็้บและปริะมว่ลข้ึ้อ็มูล
โดยถู่อ็ว่่าขึ้้อ็มูลริว่มถู้งขึ้้อ็มูลส่ว่นบุคคลเป็นส่ว่นสำาคัญ
ขึ้อ็งทริัพีย์สินทางปัญญา หลายปริะเทศมีก้าริปริะก้าศใช้
ก้ฎหมายคุ้มคริอ็งขึ้้อ็มูลส่ว่นบุคคลที�เน้นคว่ามเป็นส่ว่นตั่ว่
และก้าริใชข้ึ้อ้็มลูต่ามที�ได้ริบัอ็นญุาต่จำาก้เจ้ำาขึ้อ็งขึ้อ้็มลู ทั�งนี� 
บริษัิัทฯ ได้ริว่บริว่มและจัำดเก็้บข้ึ้อ็มูลในเคริ่�อ็งเซริิฟ์์เว่อ็ริที์�มี
ผูู้้ให้บริกิ้าริคลาว่ด์ คอ็มพีวิ่ติ่�งซ้�่งเป็นบุคคลที�สามเป็นผูู้้ดูแล 

อ็ยา่งม่อ็อ็าชีพี

บริษัิัทฯ มีนโยบายและก้ริอ็บก้าริดำาเนินงานด้านก้าริคุม้คริอ็ง 
ขึ้้อ็มูล พีริ้อ็มทั�งมีริะบบริัก้ษัาคว่ามปลอ็ดภััยคอ็มพีิว่เต่อ็ริ์
ที�ทันสมัย ริว่มถู้งนโยบายก้าริจำำากั้ดก้าริใช้งานขึ้้อ็มูลที� 
อ็ยูใ่นคว่ามคริอ็บคริอ็งขึ้อ็งบริิษััทฯ นอ็ก้จำาก้นี�แล้ว่ บริิษััทฯ 
ยังก้ำาหนดข้ึ้อ็จำำากั้ดในสัญญาที�จัำดทำากั้บคู่ค้า เพ่ี�อ็คุ้มคริอ็ง
ขึ้้อ็มูลที�เป็นลิขึ้ลิทธุิ�ขึ้อ็งบริิษััทฯ ริว่มถู้งจัำดทดสอ็บก้าริ
ทำางานขึ้อ็งริะบบในภัาว่ะต้่งเคริียดต่ลอ็ดจำนจัำดให้บุคคลที�
สามต่ริว่จำสอ็บโคริงสริ้างพี่�นฐานขึ้อ็งริะบบด้ว่ย

• ก้าริละเมิดขึ้้อ็มูล
• ค่าปริับ/ก้าริริายงาน
• ก้าริริ้อ็งเริียน/ 

ก้าริแจ้ำงขึ้้อ็มูล

• ก้าริมีสว่่นริว่่มขึ้อ็ง 
ผูู้้มีสว่่นได้สว่่นเสีย

• ก้าริริายงาน
• มาต่ริก้าริริัก้ษัาคว่าม

ปลอ็ดภััยทางไซเบอ็ริ์ 
ริว่มถู้งก้าริฝึ่ก้อ็บริม

• เพีิ�มปริะสิทธุภิัาพี
คำาขึ้อ็ขึ้้อ็มูล

สูง ปาน
ก้ลาง
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Sr. 
No. Classification Description Key Risk Indicators Mitigation

Risk Level

Inherent Residual

5.2 Sustainability

Our high quality standards and sustainability 
combined with inherent scarcity of the raw materials/
ingredients for our products run a risk of shortage 
of such materials. Combined with these factors and 
Mega’s strategy to supply to fast growing under 
developed and developing countries may lead to a 
shortage of supplies and there is a risk of climate 
change affecting the supplies in response to rising 
demand.

However, Mega has a process oriented approach 
for selecting suppliers not only compliant with the 
requirements of Good Manufacturing Practices 
but much beyond those standards. Mega takes all 
steps necessary to ensure sustainability of supplies 
including maintaing effective long term relationships 
with credible suppliers, high level of technology in 
forecasting, investing in long term relationships and 
blend these factors with an advantage of flexible 
captive manufacturing facility.

• Environmental 
non-compliance

• No or scarce 
reporting

• Absence of 
leadership 
involvement

• ESG reporting
• Transparency in 

reporting  
non-compliances, 
fines, etc

• Setting Targets

Extreme 
- High

High-
Medium

5.3 Data Privacy and related regulatory

environment

Mega has invested in building an information 
technology environment which involves collection 
and processing of data. Data including personal 
data remains an important part of the intellectual 
property. Countries have announced their data 
protection laws which includes privacy and usage 
of data to the extent approved by the data owners. 
In addition, data is collected and stored on servers 
maintained by third parties offering cloud computing 
on professional basis.

Mega has in place a Data Privacy policy and framework. 
Mega also has a contemporary computer security 
system and a policy for restricted use of data in the 
company’s possession. Mega also has restrictions 
in its agreements with vendors to safeguard Mega’s 
proprietary data. Mega has in place a system of stress 
testing and infrastructure audits by third parties.

• Data Breaches
• Fines/reporting
• Complaints/

whistle Blowing

• Stakeholder 
engagement

• Reporting 
• Cyber security 

measures 
including training

• Optimise data 
requests

High Medium
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ลำาด้ับ
ท่� ประเภท คำาอธุิบาย ตัวช่�วัด้ความเส่�ยง การจัด้การ

ระด้ับความเส่�ยง

ก่อนม่
มาตรา

การ

ท่�เหล่อ 
อยู่

5.4 กิ�รฟ์้� น่ตั้วหลัังเกิิดโรคระบ�ด

สังคมมีก้าริบริิโภัคอ็าหาริเสริิมเพีิ�มขึ้้�นอ็ย่างมาก้ ยาต้่าน
อั็ก้เสบชนิดไม่ใช่สเตี่ยริอ็ยด์ (NSAIDS) และผู้ลิต่ภััณฑ์์
สร้ิางภัูมิคุ้มกั้นในช่ว่งโริคริะบาด สิ�งเหล่านี�ด้งดูดคู่แขึ้่งริาย
ใหม่ทั�งในและต่่างปริะเทศเข้ึ้ามาในต่ลาด หน่ว่ยงานก้ำากั้บ
ดูแลได้เปิดปริะตู่สำาหริับก้าริผู้ลิต่และจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์
ยาและอ็าหาริเสริิม อ็งค์ก้ริก้ำากั้บดูแลได้เปิดปริะตู่สำาหรัิบ
ก้าริผู้ลิต่และจำำาหน่ายผู้ลิต่ภััณฑ์์ยาและอ็าหาริเสริิม คว่าม
ต้่อ็งก้าริใหม่และผูู้้แขึ้ง่ใหมจ่ำะเข้ึ้ามาเพ่ี�อ็รัิก้ษัาสว่่นแบง่ก้าริ
ต่ลาด และริายได้ในต่ลาดริว่มถู้งสิ�งที�บริิษััทฯ ได้ดำาเนินก้าริ 
อ็ยู ่บริษัิัทยาได้ขึ้ยายก้ำาลังก้าริผู้ลิต่เพี่�อ็ริอ็งริบัคว่ามต้่อ็งก้าริ 
ที�เพีิ�มขึ้้�นขึ้อ็งผู้ลิต่ภััณฑ์์บางปริะเภัท และขึ้ณะนี�จำะใช้ก้ำาลัง 
ก้าริผู้ลิต่สำาหริบัผู้ลิต่ภััณฑ์์อ่็�นๆ ต่ลาดจำะเหน็ก้าริเปลี�ยนแปลง 
ที�รุินแริงริว่มถู้งก้าริลดคว่ามต้่อ็งก้าริอ็าหาริเสริมิและก้ลับสู่
ริะดับก่้อ็นเกิ้ดโริคริะบาดเล็ก้น้อ็ยและจำำานว่นคู่แขึ้ง่ที�สงูขึ้้�น

• คู่แขึ้ง่เพีิ�มขึ้้�น
• ก้าริลดลงขึ้อ็งอั็ต่ริา

ก้ำาไริขึ้ั�นต้่น
• แบรินด์ใหม่ 

• เน้นคุณภัาพี
• ก้าริสริ้างแบรินด์

เชิงรุิก้
• ริาคาที�แขึ้ง่ขึ้ันได้
• ก้าริสริ้างภัาพีลัก้ษัณ์

ขึ้อ็งแบรินด์ในฐานะ 
ผูู้้แขึ้ง่ขึ้ันริะยะยาว่ที�
น่าเช่�อ็ถู่อ็

• มุ่งเน้นไปที�สุขึ้ภัาพี
ขึ้อ็งมนุษัย์

ค่อ็น
ขึ้้างสูง-

สูง

สูง-
ก้ลาง
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Risk Level

Inherent Residual

5.4 Post-Pandemic recovery

Society has seen a significant increase in consumption 
of supplements, NSAIDS and immunity building 
products during the Pandemic period. This has 
attracted new local and foreign competitors in the 
market. Regulatory bodies have opened gates for 
production and sale of pharmaceutical products and 
medicinal supplements. The new demand and new 
players will elevate their aggression to retain their 
market share and revenues in the markets including 
those where Mega Lifesciences is present.

Pharmaceutical companies have expanded capacities 
to cope with the increase in demand of certain 
products and will now utilise the capacity for other 
products. The market will see serious changes 
including reduction in demand for supplements and 
return back to slightly above pre-pandemic levels and 
higher number of competitors.

• Increase in 
competitors

• Falling margins
• New Brands

• Focus on Quality 
• Aggressive 

branding
• Competitive 

pricing
• Building brand 

image as a 
credible long term 
player

• Focus on Human 
wellness

Extreme 
- High

High-
Medium
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