
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)  

จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั โรงงาน

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

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(สุเมธ แจง้สามสี) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9362 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 



บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,891               492                  

ลูกหนีการคา้ 4, 10 33,313             43,737             

ลูกหนีอืน 3 10,814             7,332               

สินคา้คงเหลือ 5 99,740             77,885             

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - หมุนเวียน 10 167                  541                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 149,925           129,987           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8,883               8,982               

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 26,840             108,769           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 361,595           214,954           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,640               4,769               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,234             14,507             

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - ไม่หมุนเวียน 10 292                  -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,299               2,119               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 422,783           354,100           

รวมสินทรัพย์ 572,708           484,087           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7 49,000             82,870             

เจา้หนีการคา้ 42,232             29,890             

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 3, 10 37,082             14,864             

เจา้หนีอืน 3 20,417             20,954             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 21,806             22,415             

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 7 3,420               6,954               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 191                  3,089               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 174,148           181,036           

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7 94,783             61,464             

หนีสินตามสญัญาเช่า 3, 7 98,694             35,807             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 8 11,387             9,812               

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 10 1,026               -                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                   53                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 205,890           107,136           

รวมหนีสิน 380,038           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 9,746               12,991             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 192,670           195,915           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 572,708           484,087           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 103,556       104,585

รายไดอื้น 3,682           1,421

รวมรายได้ 107,238       106,006       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 71,862         70,565

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11,364         9,515

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,122         12,771

รวมค่าใช้จ่าย 96,348         92,851         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 10,890         13,155         

ตน้ทุนทางการเงิน (2,947)          (2,807)          

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 94                (1,866)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,037           8,482           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,715)          (2,365)          

กาํไรสําหรับงวด 6,322           6,117           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,322           6,117           

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.02             0.02             

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 310,920       350,673

รายไดอื้น 5,857           6,434

รวมรายได้ 316,777       357,107       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 206,585       242,377

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 33,221         33,426

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,098         37,918

รวมค่าใช้จ่าย 276,904       313,721       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 39,873         43,386         

ตน้ทุนทางการเงิน (7,723)          (8,637)          

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 29                (3,033)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 32,179         31,716         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,490)          (6,994)          

กาํไรสําหรับงวด 25,689         24,722         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 8 (1,168)          -               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 234              -               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (934)             -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,755         24,722         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 11 0.08             0.07             

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

  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

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 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 -                       -                       -                          -                       (32,178)                (32,178)                

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 10,000                 22,086                 -                          -                       (32,178)                (92)                       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

          กาํไร -                       -                       -                          -                       24,722                 24,722                 

          กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                       -                       -                          -                       -                       -                       

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       24,722                 24,722                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 170,000               22,086                 (11,539)                  823                       8,183                   189,553               

(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

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                       -                       -                          -                       (28,000)                (28,000)                

รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น -                       -                       -                          -                       (28,000)                (28,000)                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

          กาํไร -                       -                       -                          -                       25,689                 25,689                 

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

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                          -                       24,755                 24,755                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 170,000               22,086                 (11,539)                  2,377                   9,746                   192,670               

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 25,689         24,722         

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6,490           6,994           

ตน้ทุนทางการเงิน 7,723           8,637           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,543         16,576         

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนซึงเป็นไปตาม TFRS9 4 (29)              3,033           

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

    โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 8 947              1,255           

ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 5 4,420 2,035           

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,095)         120 

ดอกเบียรับ (22)              (338)            

59,666         63,034         

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 10,453         4,290           

ลูกหนีอืน (3,482)         635              

สินคา้คงเหลือ (26,275)       (36,050)       

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา 82                347              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 99                (25)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (4,694)         188              

เจา้หนีการคา้ 12,342         6,497           

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 23,244         19                

เจา้หนีอืน (2,805)         (8,531)         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (53)              (236)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 68,577         30,168         

จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

    โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 8 (540)            -              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (8,643)         (2,772)         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 59,394         27,396         

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 5,613           105              

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (16,250)       (3,970)         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (416)            (595)            

เงินสดจ่ายเพอืเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              (21,302)       

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -              27,069         

ดอกเบียรับ 22                318              

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (11,031)       1,625           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -              32,057         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (33,870)       (14,016)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 51,058         24,500         

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (18,348)       (25,695)       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 7 (6,158)         (4,869)         

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (28,000)       (32,178)       

ดอกเบียจ่าย (7,646)         (8,652)         

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (42,964)       (28,853)       

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 5,399           168              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 492              137              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 กันยายน 5,891           305              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายละเอียดประกอบการซืออาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด มีดงันี

รวมซืออาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวด 18,161         2,906           

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ตน้งวด 344              1,394           

หัก เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด (2,255)         (330)            

ยอดซืออาคารและอุปกรณ์ทีชําระเป็นเงนิสด 16,250         3,970           

รายละเอียดประกอบการซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนระหว่างงวด มีดงันี

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีซือในระหว่างงวด 459              570              

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้งวด -              25                

หัก เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายงวด (43)              -              

ยอดซือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีชําระเป็นเงนิสด 416              595              

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4  ลูกหน้ีการคา้ 

5  สินคา้คงเหลือ 

6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

7  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

8  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

9  ทุนเรือนหุน้ 

10  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

11  กาํไรต่อหุน้ 

12  เงินปันผล 

13  เคร่ืองมือทางการเงิน 

14  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

15  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   

   

   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจาํหน่ายเวชภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

ผลิตภณัฑย์าแผนโบราณ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี    

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อ

ไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร

อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

(ข) การใช้วิจารณญาณ และการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

สรุปไดด้งัน้ี    

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 183  290 

    

ผู้บริหารสําคัญ    

รายไดค้่าเช่า -  13 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 809  332 

กาํไรจากการขายท่ีดิน 2,099  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 4,295  3,293 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 68  50 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 4,363  3,343 

    

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน    

รายจ่ายค่าเช่า -                   108 

ดอกเบ้ียรับ -  72 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  123 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 567  891 

    

ผู้บริหารสําคัญ    

รายไดค้่าเช่า -  38 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,480  1,020 

กาํไรจากการขายท่ีดิน 2,099  - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 12,877  9,810 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 206  151 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 13,083  9,961 

    

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน    

ขายสินคา้ 17  256 

ซ้ืออุปกรณ์ 157  - 

รายจ่ายค่าเช่า -  108 

ดอกเบ้ียรับ -  311 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  1,109 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น    

ผูบ้ริหารสาํคญั -  50 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  312 

รวม -  362 

    

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา    

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  44 

รวม -  44 

    

เจ้าหน้ีอื่น     

ผูบ้ริหารสาํคญั 927  970 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  144 

รวม 927  1,114 

    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 27,562  18,489 

ผูบ้ริหารสาํคญั 71,988  21,172 

รวม 99,550  39,661 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาเช่า 

 

บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา   

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 กรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของสาํนกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 

ล้านบาท เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ล้านบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี โดยมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้กสองคร้ังคราวละ 3 ปี และ 1 

ปี ตามลาํดบันับจากวนัส้ินสุดสัญญาแต่ละคร้ัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 สําหรับการต่ออายุ

สัญญาเช่าแต่ละคร้ัง 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เพื่อแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้กสองคร้ังคราวละ 

3 ปี และ 1 ปี ตามลาํดบันบัจากวนัส้ินสุดสัญญาแต่ละคร้ัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 สาํหรับการ

ต่ออายุสัญญาเช่าแต่ละคร้ัง เป็นระยะเวลาเช่า 19 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2582 ใน

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญา

เช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหว่างท่ีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้ห้เช่ามีความประสงค์จะขายหรือโอน

สินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเพื่อใหบ้ริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าก่อนผูอ่ื้น 
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ผู้บริหารสําคัญ 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ

สาํนกังานใหญ่กบัผูบ้ริหารสาํคญั มีระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2570 ใน

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา   

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 กรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของสํานักงานใหญ่กบัผูบ้ริหารสําคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท 

เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 กรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของสํานักงานใหญ่กบัผูบ้ริหารสําคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท 

และอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั

ผูบ้ริหารสําคญั เพื่อแก้ไขเง่ือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี          

31 ธันวาคม 2570 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี 

เป็นระยะเวลาเช่า 22 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2582 โดยอตัราค่าเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2564 เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี 

และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหว่างท่ีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้ห้เช่ามีความ

ประสงคจ์ะขายหรือโอนสินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเพื่อให้บริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์

เช่าก่อนผูอ่ื้น 

 

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่ากบับริษทัใหญ่

ในลาํดบัสูงสุด และผูบ้ริหารสําคญั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวน 1.3 ลา้นบาท 

และ 3.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด และผู้บริหารสําคัญ มีจาํนวน 2.3 ล้านบาท และ 

2.6 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน 

 

ผู้บริหารสําคัญ 

 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกับผูบ้ริหารสําคญัเพื่อขายท่ีดินแปลงหน่ึงของ

บริษัทในราคา 5.9 ล้านบาท โดยบริษัทดําเนินการโอนท่ีดินแปลงดังกล่าวเสร็จส้ินในเดือนสิงหาคม 2564     

บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายท่ีดินสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายจาํนวน 2.1 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2464 (หมายเหตุขอ้ 6) 

 

4 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 25,696  23,409 

เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,285  17,455 

3 - 6 เดือน 1,529  147 

6 - 12 เดือน 26  5,734 

มากกวา่ 12 เดือน 3,443  687 

รวม 36,979  47,432 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,666)  (3,695) 

สุทธิ 33,313  43,737 

    

 2564  2563 

 (พันบาท) 

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้    

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (94)  1,866 

- สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (29)  3,033 
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5 สินค้าคงเหลือ 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 44,733  39,479 

สินคา้ระหวา่งผลิต 9,441  7,868 

วตัถุดิบ  35,545  20,195 

บรรจุภณัฑ ์ 21,569  17,471 

รวม 111,288  85,013 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (11,548)  (7,128) 

รวมสุทธิ 99,740  77,885 

    

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

- ตน้ทุนขาย 73,372  70,624 

- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (1,510)  (59) 

รวม 71,862  70,565 

    

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    

- ตน้ทุนขาย 202,165  240,342 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4,420  2,035 

รวม 206,585  242,377 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

21 

6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -  

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอนออก - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน                   81,929  (3,500) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,955  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,030  (18) 

ยานพาหนะ 256  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,256  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 11,721  (7,057) 

รวม 107,147  (10,575) 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัโอนท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 81.9 ลา้นบาท จาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากบริษทันาํท่ีดินแปลงดงักล่าวมาใชเ้พื่อการ

พฒันาผลิตภณัฑใ์นอนาคต 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทขายท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชี 3.5         

ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญั (หมายเหตุขอ้ 3) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และอาคาร 

 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  

ยานพาหนะ 

 

รวม 

  (พันบาท) 

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

เพิ่มขึ้น                63,969  -  2,055             66,024 

ค่าเส่ือมราคา  (4,070)  (602)  (441)  (5,113) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  98,259  6,536  2,203  106,998 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ส้ินสุดในปี 2568โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา  

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัปรับปรุงมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารกับ

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดและผูบ้ริหารสาํคญัเพิ่มขึ้นรวม 64.0 ลา้นบาท เน่ืองจากการทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่และ

การแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าตามลาํดบั (หมายเหตุขอ้ 3) 

 

7 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งัน้ี 

 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 
 

ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 

 (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี (ก)            

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  -  -  8,870  -  8,870 

            

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

     สถาบันการเงิน (ข)            

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 49,000  -  49,000  74,000  -  74,000 

            

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

     สถาบันการเงิน (ค)            

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 21,806  94,783  116,589  22,415  61,464  83,879 

            

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (ง) 3,420  98,694  102,114  6,954  35,807  42,761 

            

รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 74,226  193,477  267,703  112,239  97,271  209,510 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลักประกันไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ       

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,883  8,881 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 26,840  26,840 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 43,247  15,000 

รวม 78,970  50,721 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี   

30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดด้งัน้ี 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  70,806  105,285 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 76,901  54,227 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 17,882  7,237 

รวม 165,589  166,749 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้59.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 25.1 ล้านบาท)  

 

(ก) เงินเบิกเกินบัญชี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จาํนวน 8.9 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย MOR โดย

ได้รับการคํ้าประกันจากท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสําคญั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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(ข) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินรวม 49.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 

74.0 ล้านบาท) โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 49.0 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ีย MLR และ MLR-1% ซ่ึงไดรั้บการคํ้า

ประกนัจากท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสาํคญั ผูบ้ริหารสาํคญั และบริษทั

ใหญ่ในลาํดับสูงสุด (31 ธันวาคม 2563: 49.0 ล้านบาท ซ่ึงได้รับการคํา้ประกันจากท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ

บริษัท ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้บริหารสําคัญ ผู้บริหารสําคัญ และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน) ตัว๋สัญญาใช้เงิน

ทั้งหมดมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2564  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย Prime rate-0.25% จาํนวน 25.0 ลา้นบาท 

และไดรั้บการคํ้าประกนัจากเงินฝากประจาํของบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน

ดงักล่าวไดช้าํระคืนทั้งจาํนวนในเดือนมีนาคม 2564 

 

(ค) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 116.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 83.9 ล้านบาท) 

จากสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนใน

ระยะเวลาและจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัส้ินสุดในปี 2573 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย การคํ้าประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (พันบาท) 

ปีท่ี 1 : MLR-4.10% 

ปีท่ี 2-3 : MLR-3.10% 

ปีท่ี 4-5 : MLR-2.10% 

ปีท่ี 6 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.60% 

2573 ท่ี ดินท่ี เ ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท และ

ผูบ้ริหารสาํคญั 

28,556              -   

ปีท่ี 1 - 3 : MLR-1% 

ปีท่ี 4 จนครบกาํหนด : 

MLR 

2568 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสําคัญ 

สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกับ

ผู ้บริหารสําคัญ ผู ้บริหารสําคัญ และ

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

22,033  26,212 
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 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย การคํ้าประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (พันบาท) 

ปีท่ี 1 : MLR-1.47% 

ปีท่ี 2 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,926              -   

ปีท่ี 1 - 2 : MLR-2% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด :  

MLR-1% 

2570 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,793  19,632 

MLR-1.775% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั และ

ผูบ้ริหารสาํคญั  

9,166  11,542 

MLR-0.85% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั และ

ผูบ้ริหารสาํคญั  

8,378  10,483 

ปีท่ี 1 - 2 : 2% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด : 

MRR 

2568 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

4,011  4,755 

MLR-1% 2565 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

1,957  7,874 

ปีท่ี 1 - 2 : 2% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด : 

7% 

2569 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บสย.) 

1,500              -   

ร้อยละ 2.0 ต่อปี 2566 หนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึง 

782  1,160 

MLR 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ท่ีดินท่ี

เป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสาํคญั 

ผูบ้ริหารสาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบั

สูงสุด 

487  1,971 

ร้อยละ 0.50 และ  

0.68 ต่อเดือน 

2564 ยานพาหนะท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

และผูบ้ริหารสาํคญั 

      -    250 

  รวม 116,589  83,879 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 15.5 ลา้นบาท กาํหนดให้

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

ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าศูนย ์และตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio: 

DSCR) ไวใ้นอัตราไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า สําหรับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดแต่ละปีโดยบริษัทสามารถดํารง

อตัราส่วนทางการเงินทั้งหมดได้ตามเง่ือนไข เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 สถาบนัการเงินดังกล่าวยินยอมให้

บริษทัยกเลิกขอ้กาํหนดเก่ียวกับการดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (Debt-to-equity 

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

วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

 

(ง) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งัน้ี 

 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา

เช่า  

จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา

เช่า 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 7,874  (4,454)  3,420  9,346  (2,392)  6,954 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 27,830  (16,591)  11,239  28,397  (6,019)  22,378 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหา้ปี 118,295  (30,840)  87,455  14,287  (858)  13,429 

รวม 153,999  (51,885)  102,114  52,030  (9,269)  42,761 

 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,160  692 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมีมูลค่าตํ่า 75  198 

    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564    

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  2,201  2,155 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมีมูลค่าตํ่า 145  259 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                 

30 กนัยายน 2564 มีจาํนวน 6.2 ลา้นบาท (2563: 4.9 ล้านบาท)  

 

บริษทัทาํสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่ายานพาหนะและ

อุปกรณ์ และสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

เก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาขายและเช่ากลบัคืนกับบริษทัในประเทศไทยแห่งหน่ึงสําหรับเคร่ืองจักร

จาํนวนรวม 6.5 ลา้นบาท บริษทัมีรายไดร้อการตดับญัชีจากรายการดงักล่าวจาํนวน 0.9 ลา้นบาท ซ่ึงจะตดัจาํหน่าย

เป็นระยะเวลา 36 เดือน ภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2564  2563  
 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  11,387  9,812 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์    

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

วนัท่ี 1 มกราคม  9,812  8,139 

     

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  805  1,132 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  142  123 

รวม  947  1,255 

     

รับรู้ในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน     

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  2,057  - 

- ขอ้สมมติทางการเงิน  175  - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (1,064)  - 

  1,168  - 

     

ผลประโยชน์จ่าย  (540)  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  11,387  9,394 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2564  2563 

  (%) 

อตัราคิดลด  1.77  2.02 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  5.73 - 28.65  0.00 - 38.00 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 17.2 ปี 

(31 ธันวาคม 2563: 6.8 ปี) 

 

9 ทุนเรือนหุ้น 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 43.0 

ล้านบาท (แบ่งเป็น 86.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยตดัหุ้นเพิ่มทุนท่ียงัไม่ได้รับชาํระของบริษทั บริษทั

ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 57.5 

ลา้นบาท (แบ่งเป็น 115.0 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทั

ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 

 

10 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ีผลิต

สินคา้ท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) 

ส่วนงาน 2 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของบริษทั (Own brands) 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจาก

การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรจากการดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงาน

นั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

   วันที่ 30 กันยายน ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 67,890  65,272  32,784  34,225  2,882  5,088  103,556  104,585 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 11,768  13,345  7,811  12,122  751  (962)  20,330  24,505 

                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             3,682  1,421 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (13,122)  (12,771) 

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9    94  (1,866) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2,947)  (2,807) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้             8,037  8,482 

 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

   วันที่ 30 กันยายน ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 190,922  179,115  113,782  149,642  6,216  21,916  310,920  350,673 

กําไรจากการดําเนินงาน 35,308  35,287  34,919  38,492  887  1,091  71,114  74,870 

                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             5,857  6,434 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (37,098)  (37,918) 

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9    29  (3,033) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (7,723)  (8,637) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้             32,179  31,716 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น และไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

รายได้จากลูกคา้หลกั 2 รายของบริษทัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นเงินประมาณ                   

21.1 ลา้นบาท และ 20.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 22.5 ล้านบาท และ 18.3 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

รายได้จากลูกค้าหลัก 2 รายของบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นเงินประมาณ                   

83.5 ลา้นบาท และ 58.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 42.9 ล้านบาท และ 31.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี และหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้  

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 33,313  43,737 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     

- ส่วนท่ีหมุนเวียน 37,082  14,864 

- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 1,026  - 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหน้าสาํหรับการขายสินคา้ โดยบริษทัจะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิด

จากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของยอดคงเหลือหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,864  14,387 

เงินรับล่วงหนา้ระหวา่งงวด 89,240  151,784 

รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งงวด (65,996)  (151,765) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 38,108  14,406 

 

ต้นทุนของสัญญา 

 

ค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาระยะยาวเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญา ดงันั้นบริษทัจึงรับรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการรับรู้รายได ้

 

บริษทัตดัจาํหน่ายตน้ทุนของสัญญาระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จาํนวน 

0.01 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563: 

0.1 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 คาํนวณ

จากกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในแต่ละ

งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั โดยแสดงการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,332  6,117 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 340,000  320,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 -  20,000 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 340,000  340,000 
    

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02  0.02 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน    

  

กําไรสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 25,689  24,722 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 340,000  320,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 -  13,723 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 340,000  333,723 
    

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08  0.07 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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12 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2564      

เงินปันผลระหวา่งกาล 13 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 0.0529  18,000 

      

ปี 2563      

เงินปันผลประจาํปี 18 เมษายน 2564 เมษายน 2564 0.0294  10,000 

 

13 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

14 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,290  - 

    

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,790  1,248 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6 ลา้น

บาท และออกให้กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืม

เป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: บริษัทมีหนังสือคํา้ประกันท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ล้านบาท ออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานเพ่ือคํา้ประกันเงินกู้ยืมเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ล้านบาท และออกให้การไฟฟ้านครหลวง

เพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.1 ล้านบาท) 

 

15 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดย

มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจาํนวน 50.0 ล้านบาท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ศาลไดน้ดัสืบพยานโจทกแ์ละพยานจาํเลยในเดือนตุลาคม 2564 เสร็จส้ิน

แล้ว โดยศาลนัดฟังคาํพิพากษาในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งน้ีผลท่ีสุดของคดียงัไม่สามารถสรุปได้ ณ วนัท่ี            

30 กนัยายน 2564 บริษทัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าเสียหายคดีความ เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทั

ไม่ไดก้ระทาํความผิดตามฟ้อง 

 

16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปคร้ังแรก 

 

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกจํานวน 115 ล้านหุ้น            

โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 7.0 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 6.5 บาท) บริษทั

ไดรั้บเงินจากการขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่เป็นจาํนวนเงินรวม 805.0 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ี

ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 และหุ้นของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (mai) ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 

 

การเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

 

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั

จาํนวนไม่เกิน 1,250,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ในราคาหุ้นละ 7.0  บาท โดยถือเป็นราคายุติธรรม



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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ของหุ้นท่ีประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงอา้งอิงตามราคาของหุ้นท่ีบริษทัไดอ้อกจาํหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็น

คร้ังแรก การเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 

เร่ืองอื่น  ๆ

 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 บริษทัชาํระยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 จาํนวน 49.0 ลา้นบาท ทั้งจาํนวน 

  

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ท่ีโรงงานสาขา

ลาํพูนจาํนวนรวม 160.0 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและผลิตภณัฑส์มุนไพร 
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