
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)  

จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหก

เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั โรงงาน

เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมด

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 

34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(สุเมธ แจง้สามสี) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9362 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 



บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228                  492                  

ลูกหนีการคา้ 4, 10 47,679             43,737             

ลูกหนีอืน 3 5,910               7,332               

สินคา้คงเหลือ 5 80,801             77,885             

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - หมุนเวียน 10 180                  541                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 6 3,500               -                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 138,298           129,987           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8,901               8,982               

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 26,840             108,769           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 357,243           214,954           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 4,586               4,769               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,701             14,507             

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - ไม่หมุนเวียน 10 292                  -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,422               2,119               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 415,985           354,100           

รวมสินทรัพย์ 554,283           484,087           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7 28,000             82,870             

เจา้หนีการคา้ 34,930             29,890             

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 3, 10 26,519             14,864             

เจา้หนีอืน 3 16,516             20,954             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 21,619             22,415             

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 7 5,401               6,954               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,558               3,089               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 138,543           181,036           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7 99,215             61,464             

หนีสินตามสญัญาเช่า 3, 7 99,295             35,807             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 8 11,078             9,812               

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 10 1,804               -                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                   53                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 211,392           107,136           

รวมหนีสิน 349,935           288,172           

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ 9

ทุนจดทะเบียน 227,500           213,000           

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 170,000           170,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 22,086             22,086             

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (11,539)            (11,539)            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,377               2,377               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,424             12,991             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 204,348           195,915           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 554,283           484,087           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 112,552       122,406

รายไดอื้น 1,232           2,455

รวมรายได้ 113,784       124,861       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 73,957         85,956

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 10,494         11,300

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,920         13,561

รวมค่าใช้จ่าย 96,371         110,817       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 17,413         14,044         

ตน้ทุนทางการเงิน 10 (2,318)          (2,618)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 (239)             (1,237)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 14,856         10,189         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,967)          (2,064)          

กาํไรสําหรับงวด 11,889         8,125           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,889         8,125           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.03             0.02             

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 207,364       246,088

รายไดอื้น 2,175           5,013

รวมรายได้ 209,539       251,101       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 134,723       171,812

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21,857         23,911

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23,976         25,147

รวมค่าใช้จ่าย 180,556       220,870       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 28,983         30,231         

ตน้ทุนทางการเงิน 10 (4,776)          (5,830)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 (65)               (1,167)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 24,142         23,234         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,775)          (4,629)          

กาํไรสําหรับงวด 19,367         18,605         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 8 (1,168)          -               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 234              -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (934)             -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 18,433         18,605         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.06             0.06             

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 160,000               -                       (11,539)                  823                       15,639                 164,923               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุน้สามญั 10,000                 22,086                 -                          -                       -                       32,086                 

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั -                       -                       -                          -                       (24,478)                (24,478)                

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 10,000                 22,086                 -                          -                       (24,478)                7,608                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

          กาํไร -                       -                       -                          -                       18,605                 18,605                 

          กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                       -                          -                       -                       -                       

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       18,605                 18,605                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถิุนายน 2563 170,000               22,086                 (11,539)                  823                       9,766                   191,136               

(พันบาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 170,000               22,086                 (11,539)                  2,377                   12,991                 195,915               

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                       -                       -                          -                       (10,000)                (10,000)                

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                       -                          -                       (10,000)                (10,000)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

          กาํไร -                       -                       -                          -                       19,367                 19,367                 

          กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                       -                          -                       (934)                     (934)                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       18,433                 18,433                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถิุนายน 2564 170,000               22,086                 (11,539)                  2,377                   21,424                 204,348               

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 19,367         18,605         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,775           4,629           

ตน้ทุนทางการเงิน 4,776           5,830           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,934         10,994         

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

     ซึงเป็นไปตาม TFRS9 4 65                1,167           

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

    โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 638              837              

ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 6 5,930 2,094 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 5                  16                

ดอกเบียรับ (22)              (265)            

46,468         43,907         

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (4,007)         17,902         

ลูกหนีอืน 1,422           (7,468)         

สินคา้คงเหลือ (8,846)         (34,443)       

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา 69                241              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 81                (25)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (817)            149              

เจา้หนีการคา้ 5,040           9,671           

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 13,459         2,439           

เจา้หนีอืน (6,082)         (4,677)         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (53)              (158)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 46,734         27,538         

จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

    โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ (540)            -              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,145)         -              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 43,049         27,538         

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 13                2                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (7,541)         (3,440)         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (205)            (537)            

เงินสดจ่ายเพอืเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              (10,132)       

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              15,899         

เงินสดรับจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภท

   เป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 3 590              -              

ดอกเบียรับ 22                265              

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (7,121)         2,057           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -              32,057         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (54,870)       (28,096)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 49,558         19,500         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12,603)       (16,986)       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 7 (3,575)         (3,242)         

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (10,000)       (23,896)       

ดอกเบียจ่าย (4,702)         (5,849)         

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (36,192)       (26,512)       

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (264)            3,083           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 492              137              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 228              3,220           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายละเอียดประกอบการซืออาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด มีดงันี

รวมซืออาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวด 8,399           2,265           

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ตน้งวด 344              1,394           

หัก เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด (1,202)         (219)            

ยอดซืออาคารและอุปกรณ์ทีชําระเป็นเงนิสด 7,541           3,440           

รายละเอียดประกอบการซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนระหว่างงวด มีดงันี

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีซือในระหว่างงวด 205              512              

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้งวด -              25                

หัก เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายงวด -              -              

ยอดซือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีชําระเป็นเงนิสด 205              537              

(พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทวัไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4  ลูกหนีการคา้ 

5  สินคา้คงเหลือ 

6  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  

7  หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

8  ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

9  ทุนเรือนหุน้ 

10  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11  กาํไรต่อหุน้ 

12  เงินปันผล 

13  เครืองมือทางการเงิน 

14  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

15  หนีสินทีอาจเกิดขึน 

16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   

   

   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจาํหน่ายเวชภัณฑ์ทีใช้รักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

ผลิตภณัฑย์าแผนโบราณ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจัดทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี    

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ โดยงบการเงินระหว่างกาลนีเน้นการให้ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือ

ไม่ใหซ้าํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันนัการอา่นงบการเงินระหวา่งกาลนีจึงควร

อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 

3 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

รายการทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

สรุปไดด้งันี    

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลําดบัสูงสุด   

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 127 297 

    

ผู้บริหารสําคัญ   

รายไดค้่าเช่า - 12 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 333 340 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 4,441 3,250 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 69 51 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 4,510 3,301 

    

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั   

ขายสินคา้ -                  256 

ดอกเบียรับ - 122 

ค่าใชจ้่ายอืน - 576 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลําดบัสูงสุด   

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 257 601 

    

ผู้บริหารสําคัญ   

รายไดค้่าเช่า - 25 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 671 688 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 8,582 6,517 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 138 101 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 8,720 6,618 

    

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั   

ขายสินคา้ 17 256 

ซืออุปกรณ์ 157 - 

ดอกเบียรับ - 239 

ค่าใชจ้่ายอืน - 986 
 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 
 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนอีนื   

ผูบ้ริหารสาํคญั - 50 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั - 312 

รวม - 362 

   

หนสิีนทีเกิดจากสัญญา   

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั - 44 

รวม - 44 

   

เจ้าหนอีนื    

ผูบ้ริหารสาํคญั 1,208 970 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั - 144 

รวม 1,208 1,114 

   

หนสิีนตามสัญญาเช่า    

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 27,685 18,489 

ผูบ้ริหารสาํคญั 72,312 21,172 

รวม 99,997 39,661 
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สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

สัญญาเช่า 

 

บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด 

 

เมือวนัที 30 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือใชเ้ป็นสถานทีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าภายใตเ้งือนไขของสัญญา   

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 กรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไข

เงือนไขในสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือใช้เป็นสถานทีประกอบกิจการของสํานักงานใหญ่กบับริษทั

ใหญ่ในลาํดบัสูงสุด จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่า

เพมิขนึร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2562 

 

เมือวนัที 1 มกราคม 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือใชเ้ป็นสถานทีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 

2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอ้ีกสองครังคราวละ 3 ปี และ 1 

ปี ตามลาํดับนับจากวนัสินสุดสัญญาแต่ละครัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิมขึนร้อยละ 10.0 สําหรับการต่ออายุ

สัญญาเช่าแต่ละครัง 

 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิมเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างกบั

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เพือแกไ้ขเงือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 3 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัที 31 ธนัวาคม 2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้กสองครังคราวละ 

3 ปี และ 1 ปี ตามลาํดบันบัจากวนัสินสุดสัญญาแตล่ะครัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรบัเพิมขนึร้อยละ 10.0 สาํหรับการ

ต่ออายุสัญญาเช่าแต่ละครัง เป็นระยะเวลาเช่า 19 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2582 ใน

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท ซึงอตัราค่าเช่าเพมิขึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญา

เช่าก่อนผูอื้น และในระหว่างทีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคับใช ้หากผูใ้หเ้ช่ามีความประสงค์จะขายหรือโอน

สินทรัพยที์เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเพือใหบ้ริษทัพิจารณาซือสินทรัพยที์เช่าก่อนผูอื้น 
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ผู้บริหารสําคัญ 

 

เมือวนัที 30 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือใชเ้ป็นสถานทีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบัผูบ้ริหารสาํคญั มีระยะเวลาเช่า 10 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2570 ใน

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าภายใตเ้งือนไขของสัญญา   

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมือวนัที 15 พฤษภาคม 2562 กรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไข

เงือนไขในสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือใชเ้ป็นสถานทีประกอบกิจการของสํานกังานใหญ่กบัผูบ้ริหาร

สาํคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพมิขนึร้อยละ 

1.0 เป็นประจาํทุกปี โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2562 

 

เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2563 กรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเงือนไขในสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

เพือใช้เป็นสถานทีประกอบกิจการของสํานักงานใหญ่กบัผูบ้ริหารสําคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท 

และอตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิมขึน

ร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 

 

เมือวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิมเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างกบั

ผูบ้ริหารสําคญั เพือแกไ้ขเงือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 10 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 

ธันวาคม 2570 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี เป็น

ระยะเวลาเช่า 22 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2582 โดยอตัราค่าเช่าตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2564 เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ซึงอตัราค่าเช่าจะปรับเพิมขึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี และมี

สิทธิต่ออายสุัญญาเช่าก่อนผูอื้น และในระหวา่งทีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้หเ้ช่ามีความประสงค์

จะขายหรือโอนสินทรัพยที์เช่า ผูใ้ห้เช่าจะต้องแจง้ให้บริษทัทราบเพือให้บริษทัพิจารณาซือสินทรัพยที์เช่าก่อน

ผูอื้น 

 

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่ารวมดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่ากบับริษทัใหญ่

ในลาํดบัสูงสุด และผูบ้ริหารสําคญั สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวน 0.9 ลา้นบาท 

และ 2.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : รายจ่ายค่าเช่ากับบริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด และผู้บริหารสําคัญ มีจาํนวน   

1.6 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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สัญญาจะซือจะขายทีดิน 

 

ผู้บริหารสําคัญ 

 

เมือวนัที 20 พฤษภาคม 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาจะซือจะขายกับผูบ้ริหารสําคญัเพือขายทีดินแปลงหนึงของ

บริษทัในราคา 5.9 ลา้นบาท ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บเงินมดัจาํจากการขายทีดินดงักล่าวจาํนวน 0.6 

ลา้นบาท โดยบริษทัคาดวา่การขายทีดินดงักล่าวจะดาํเนินการเสร็จสินภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

4 ลูกหนกีารค้า 

 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอืน   

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 21,628 23,409 

เกินกาํหนดชาํระ   

นอ้ยกวา่  เดือน 25,792 17,455 

 -  เดือน 541 147 

 -  เดือน 43 5,734 

มากกวา่  เดือน 3,435 687 

รวม 51,439 47,432 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,760) (3,695) 

สุทธิ 47,679 43,737 

   

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน   

- สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 239 1,237 

- สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 65 1,167 

 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

19 

5 สินค้าคงเหลือ 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 39,725  39,479 

สินคา้ระหว่างผลิต 8,783  7,868 

วตัถุดิบ  24,833  20,195 

บรรจุภณัฑ ์ 20,518  17,471 

รวม 93,859  85,013 

หัก ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (13,058)  (7,128) 

รวมสุทธ ิ 80,801  77,885 

    

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน    

- ตน้ทุนขาย 70,229  85,260 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บ 3,728  696 

รวม 73,957  85,956 

    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน    

- ตน้ทุนขาย 128,793  169,718 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บ 5,930  2,094 

รวม 134,723  171,812 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

20 

6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2564 มีดงันี 
 

 การซือและ 

การโอนเขา้ -  

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอนออก - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ทีดิน                   81,929 (3,500) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,327 - 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,231 (18) 

ยานพาหนะ 250 - 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้ํานกังาน 665 - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตงั 6,086 (4,160) 

รวม 94,488 (7,678) 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัโอนทีดินซึงมีมูลค่าตามบญัชี 81.9 ลา้นบาท จาก

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เนืองจากบริษทันาํทีดินแปลงดงักล่าวมาใชเ้พือการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์นอนาคต 
 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับรู้เป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีดงันี 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สิทธิการเช่าทีดิน 

และอาคาร 

 เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  

ยานพาหนะ 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564   38,360  7,138  589  46,087 

เพิมขนึ                63,969  -  2,055             66,024 

ค่าเสือมราคา  (2,713)                  (399)               (290)  (3,402) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564  99,616  6,739  2,354  108,709 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซือยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 ปี 

สินสุดในปี 2568โดยมีค่าเช่าคงทีตลอดอายสุัญญา  
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ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัปรับปรุงมูลค่าสิทธิการเช่าทีดินและอาคารกบั

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดและผูบ้ริหารสาํคญัเพิมขึนรวม 64.0 ลา้นบาท เนืองจากการทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่และ

การแกไ้ขเงือนไขในสัญญาเช่าตามลาํดบั (หมายเหตุขอ้ 3) 

 

7 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียซึงแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที       

31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี 

 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนที

หมุนเวยีน  

ส่วนทีไม่

หมุนเวียน  รวม 
 

ส่วนที

หมุนเวียน  

ส่วนทไีม่

หมุนเวียน  รวม 

 (พันบาท) 

เงินเบิกเกนิบญัชี (ก)       

ส่วนทีมีหลกัประกนั - - - 8,870 - 8,870 

       

เงินกู้ยืมระยะสันจาก 

     สถาบันการเงิน (ข)       

ส่วนทีมีหลกัประกนั 28,000 - 28,000 74,000 - 74,000 

       

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

     สถาบันการเงิน (ค)       

ส่วนทีมีหลกัประกนั 21,619 99,215 120,834 22,415 61,464 83,879 

       

หนสิีนตามสัญญาเช่า (ง) 5,401 99,295 104,696 6,954 35,807 42,761 

       

รวมหนีสินทีมภีาระดอกเบยี 55,020 198,510 253,530 112,239 97,271 209,510 
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หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลกัประกนัไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที       

31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซึงเป็นสินทรัพยข์องบริษทั ดงันี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8,901  8,881 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 26,840  26,840 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 43,247  15,000 

รวม 78,988  50,721 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่า แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัที   

30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งันี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหนึงปี  49,619  105,285 

ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 74,232  54,227 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 24,983  7,237 

รวม 148,834  166,749 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีวงเงินสินเชือทียงัมิไดเ้บิกใช ้

 

(ก) เงินเบกิเกินบัญชี 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จาํนวน 8.9 ลา้นบาท ซึงมีอตัราดอกเบีย MOR โดย

ได้รับการคาํประกันจากทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของผูบ้ริหารสําคญั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
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(ข) เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีตวัสัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินรวม 28.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

74.0 ล้านบาท) โดยตวัสัญญาใชเ้งินจาํนวน 24.0 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบีย MLR และ MLR-1% ซึงไดรั้บการคาํ

ประกนัจากทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของผูบ้ริหารสําคญั ผูบ้ริหารสําคญั กิจการที

เกียวขอ้งกนั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด (31 ธันวาคม 2563: 49.0 ล้านบาท) ตวัสัญญาใชเ้งินจาํนวน 4.0 ลา้น

บาท มีอัตราดอกเบียร้อยละ 3.84 ซึงได้รับการคาํประกันจากทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของผู้บริหารสําคัญ (31 

ธันวาคม 2563 : ไม่มี) ตวัสัญญาใชเ้งินทงัหมดมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2564  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีตวัสัญญาใช้เงินซึงมีอตัราดอกเบีย Prime rate-0.25% จาํนวน 25.0 ลา้นบาท 

และไดรั้บการคาํประกันจากเงินฝากประจาํของบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั และกิจการทีเกียวขอ้งกนั ตวัสัญญาใชเ้งิน

ดงักล่าวไดช้าํระคืนทงัจาํนวนในเดือนมีนาคม 2564 

 

(ค) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 120.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 : 83.9 ล้านบาท) 

จากสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียเป็นรายเดือนใน

ระยะเวลาและจาํนวนเงินทีแตกต่างกนัสินสุดปี 2573 ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

อตัราดอกเบีย เงินงวดสุดทา้ย การคาํประกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 (พันบาท) 

ปีที 1 : MLR-4.10% 

ปีที 2-3 : MLR-3.10% 

ปีที 4-5 : MLR-2.10% 

ปีที 6 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.60% 

2573 ที ดินที เ ป็นกรรมสิทธิข องบริษัท และ

ผูบ้ริหารสําคญั 

29,220              -   

ปีที 1 - 3 : MLR-1% 

ปีที 4 จนครบกาํหนด : 

MLR 

2568 ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของผูบ้ริหารสําคัญ 

สิทธิการเช่าทีดินและสิงปลูกสร้างกับ

ผู ้บริหารสําคัญ ผู ้บ ริหารสําคัญ และ

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

23,441  26,212 
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 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

อตัราดอกเบีย เงินงวดสุดทา้ย การคาํประกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 (พันบาท) 

ปีที 1 : MLR-1.47% 

ปีที 2 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเชือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,926             -   

ปีที 1 - 2 : MLR-2% 

ปีที 3 จนครบกาํหนด :  

MLR-1% 

2570 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเชือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,738 19,632 

MLR-1.775% 2567 ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั และ

ผูบ้ริหารสําคญั  

9,958 11,542 

MLR-0.85% 2567 ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั และ

ผูบ้ริหารสําคญั  

9,088  10,483 

MLR-1% 2565 ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

3,737  7,874 

ปีที 1 - 2 : 2% 

ปีที 3 จนครบกาํหนด  : 

MRR 

2568 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเชือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

4,260 4,755 

ร้อยละ 2.0 ต่อปี 2566 หนงัสือคาํประกนัจากสถาบนัการเงินแห่ง

หนึง 

908  1,160 

MLR 2567 ทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั ทีดินที

เป็นกรรมสิทธิของผูบ้ริหารสาํคญั 

ผูบ้ริหารสําคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบั

สูงสุด 

558  1,971 

ร้อยละ 0.50 และ  

0.68 ต่อเดือน 

2564 ยานพาหนะทีเป็นกรรมสิทธิของบริษทั 

และผูบ้ริหารสาํคญั 

      -    250 

  รวม 120,834  83,879 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงจาํนวน 15.5 ลา้นบาท กาํหนดให้

บริษัทตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (Debt-to-equity ratio) ไม่เกิน 2.3 ต่อ 1 แต่

ทงันีจะตอ้งไม่ตาํกว่าศูนย ์และตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี (Debt Service Coverage Ratio: 

DSCR) ไวใ้นอัตราไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า สําหรับงบการเงินสําหรับปีสินสุดแต่ละปีโดยบริษัทสามารถดํารง
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อตัราส่วนทางการเงินทงัหมดได้ตามเงือนไข เมือวนัที 29 มิถุนายน 2564 สถาบันการเงินดังกล่าวยินยอมให้

บริษทัยกเลิกขอ้กาํหนดเกียวกับการดาํรงอตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (Debt-to-equity 

ratio) และการดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) สําหรับ

วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

 

(ง) หนีสินตามสัญญาเช่า 

 

หนีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งันี 

 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธันวาคม 2563 

 จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาที

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หนีสินสัญญา

เช่า  

จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาที

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หนีสินสัญญา

เช่า 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึงปี 9,907  (4,506)  5,401  9,346  (2,392)  6,954 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหนึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 27,818  (16,714)  11,104  28,397  (6,019)  22,378 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหา้ปี 120,017  (31,826)  88,191  14,287  (858)  13,429 

รวม 157,742  (53,046)  104,696  52,030  (9,269)  42,761 
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 2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  514  685 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 36  31 

    

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า  1,041  1,463 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 70  61 

 

กระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าทีแสดงในงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 

มิถุนายน 2564 มีจาํนวน 3.6 ลา้นบาท (2563: 3.2 ล้านบาท)  

 

บริษทัทาํสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั เพอืเช่ายานพาหนะและ

อุปกรณ์ และสิทธิการเช่าทีดินและอาคาร ตามลาํดบั ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไข

เกียวกบัสินทรัพยที์เช่า 

 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับบริษทัในประเทศไทยแห่งหนึงสําหรับเครืองจักร

จาํนวนรวม 6.5 ลา้นบาท บริษทัมีรายไดร้อการตดับญัชีจากรายการดงักล่าวจาํนวน 0.9 ลา้นบาท ซึงจะตดัจาํหน่าย

เป็นระยะเวลา 36 เดือน ภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีเกียวกบัสินทรัพยที์เช่า 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  
(พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 11,078 9,812 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์    

   สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

วนัที 1 มกราคม 9,812  8,139 

    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 543  755 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 95  82 

รวม 638  837 

    

รับรู้ในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน    

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,057  - 

- ขอ้สมมติทางการเงิน 175  - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,064)  - 

 1,168  - 

    

ผลประโยชน์จ่าย (540)  - 

ณ วันที 30 มิถุนายน 11,078 8,976 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 2564  2563 

  (%) 

อตัราคิดลด  1.77  2.02 

การเพมิขนึของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  5.73 - 28.65  0.00 - 38.00 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 17.18 ปี 

(31 ธันวาคม 2563: 6.75 ปี) 

 

9 ทุนเรือนหุ้น 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเมือวนัที 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 43.0 

ล้านบาท (แบ่งเป็น 86.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยตดัหุ้นเพิมทุนทียงัไม่ได้รับชาํระของบริษทั บริษทั

ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 1 มิถุนายน 2564 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 57.5 

ลา้นบาท (แบ่งเป็น 115.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรก บริษทั

ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 2 มิถุนายน 2564 

 

10 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานทีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง เป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจทีสําคญันีผลิต

สินคา้ทีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที

แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงาน

ธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

ส่วนงาน 1 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายหีอ้ของลูกคา้ (OEM) 

ส่วนงาน 2 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายหีอ้ของบริษทั (Own brands) 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเชือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงาน

นนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหนึง 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

   วันที 30 มิถุนายน ส่วนงานทรีายงาน 1  ส่วนงานทรีายงาน 2  ส่วนงานอืน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 67,272  60,541  43,126  52,015  2,154  9,850  112,552  122,406 

กําไรจากการดําเนินงาน 12,800  10,973  15,131  12,967  170  1,210  28,101  25,150 

         
รายไดที้ปันส่วนไม่ได ้         1,232  2,455 

ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้         (11,920)  (13,561) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นไปตาม TFRS9       (239)  (1,237) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (2,318)  (2,618) 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้         14,856  10,189 

 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืนสินสุด 

   วันที 30 มิถุนายน ส่วนงานทรีายงาน 1  ส่วนงานทรีายงาน 2  ส่วนงานอืน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 123,032  113,843  80,998  115,417  3,334  16,828  207,364  246,087 

กําไรจากการดําเนินงาน 23,540  21,942  27,108  26,370  136  2,053  50,784  50,365 

         
รายไดที้ปันส่วนไม่ได ้         2,175  5,013 

ค่าใชจ้่ายทีปันส่วนไม่ได ้         (23,976)  (25,147) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นไปตาม TFRS9       (65)  (1,167) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4,776)  (5,830) 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้         24,142  23,234 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

บริษัทดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน และไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศทีมี

สาระสําคญั 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

รายได้จากลูกคา้หลัก 2 รายของบริษทัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินประมาณ                   

33.2 ลา้นบาท และ 20.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : 17.0 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

รายได้จากลูกคา้หลัก 2 รายของบริษทัสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินประมาณ                   

61.9 ลา้นบาท และ 37.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : 24.6 ล้านบาท และ 22.6 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ตารางต่อไปนีให้ขอ้มูลเกียวกบัลูกหนี และหนีสินทีเกิดจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้  

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีการคา้ 47,679  43,737 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา     

- ส่วนทีหมุนเวียน 26,519  14,864 

- ส่วนทีไม่หมุนเวยีน 1,804  - 

 

หนีสินทีเกิดจากสัญญาเกิดจากสิงตอบแทนทีไดรั้บล่วงหน้าสาํหรับการขายสินคา้ โดยบริษทัจะรับรู้หนีสินทีเกิด

จากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การเปลียนแปลงทีสาํคญัของยอดคงเหลือหนีสินทีเกิดจากสัญญาในระหวา่งงวดมีดงันี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 14,864  14,387 

เงินรับล่วงหนา้ระหวา่งงวด 53,935  134,517 

รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งงวด (40,476)  (132,078) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 28,323  16,826 

 

ต้นทุนของสัญญา 

 

ค่านายหน้าทีจ่ายเพือให้ไดม้าซึงสัญญาระยะยาวเป็นตน้ทุนส่วนเพิมในการไดม้าซึงสัญญา ดงันันบริษทัจึงรับรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นระบบ ซึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการรับรู้รายได ้

 

บริษัทตดัจาํหน่ายตน้ทุนของสัญญาระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 จาํนวน 

0.04 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 : 

0.1 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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11 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

  

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 คาํนวณ

จากกาํไรสําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ในแต่ละ

งวดโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั โดยแสดงการคาํนวณดงัต่อไปนี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 11,889 8,125 

   

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 340,000 320,000 

ผลกระทบจากหุ้นทีออกจาํหน่ายเมือวนัที 27 มีนาคม 2563 - 20,000 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (ขันพืนฐาน) 340,000 340,000 
   

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 0.03  0.02 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน    

  

กําไรสําหรับงวดทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 19,367 18,605 

   

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 340,000 320,000 

ผลกระทบจากหุ้นทีออกจาํหน่ายเมือวนัที 27 มีนาคม 2563 - 10,549 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (ขันพืนฐาน) 340,000 330,549 
   

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 0.06  0.06 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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12 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลทีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี 

 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลประจาํปี 18 เมษายน 2564 เมษายน 2564 0.0294  10,000 

 

13 เครืองมือทางการเงิน  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีสินทรัพย์ทาง

การเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

 

14 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน   

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,123 - 

   

ภาระผูกพนัอนื ๆ   

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 1,790 1,248 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีหนงัสือคาํประกนัทีสถาบนัการเงินแห่งหนึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพือการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพือการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6 ลา้น



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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บาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือคาํประกนัเงินกูย้ืม

เป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: บริษัทมีหนังสือคาํประกันทสีถาบันการเงินแห่งหนึงออกให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ล้านบาท ออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานเพือคาํประกันเงินกู้ยืมเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ล้านบาท และออกให้การไฟฟ้านครหลวง

เพือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.1 ล้านบาท) 

 

15 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

 

เมือวนัที 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีทีเกียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเครืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดย

มีทุนทรัพยที์ถูกฟ้องร้องเป็นจาํนวน 50.0 ล้านบาท ขณะนีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ศาลไดน้ดัสืบพยานโจทก์และพยานจาํเลยในเดือนตุลาคม 2564 ทงันีผล

ทีสุดของคดียงัไม่สามารถสรุปได้ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษัทไม่ได้ตังประมาณการหนีสินสําหรับ

ค่าเสียหายคดีความ เนืองจากผูบ้ริหารเชือวา่บริษทัไม่ไดก้ระทาํความผิดตามดงัฟ้อง 

 

16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 

เมือวนัที 7 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึงจาํนวน 1.5 ลา้นบาท 

มีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.0 ต่อปี สําหรับปีที 1 - 2 และอตัราดอกเบียร้อยละ 7.0 ต่อปี สําหรับปีที 3 - 5 ซึงไดรั้บ

การคาํประกนัโดยบรรษทัประกนัสินเชืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  

 

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน

อัตราหุ้นละ 0.0529 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 18.0 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลนีให้แก่ผู ้ถือหุ้นในเดือน

สิงหาคม 2564 
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