
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)  

จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 

(ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(สุเมธ แจง้สามสี) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9362 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2565 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 360,199            623,905            

ลูกหนี�การคา้ 34,164              30,911              

ลูกหนี� อื�น 32,010              32,137              

สินคา้คงเหลือ 113,711            109,477            

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา - หมุนเวยีน 717                   717                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 6 190,357            27,000              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 731,158            824,147            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 8,904                8,904                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 419,223            396,540            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,888                4,514                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,211              15,878              

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา - ไม่หมุนเวยีน 209                   209                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 23,148              10,445              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 474,583            436,490            

รวมสินทรัพย์ 1,205,741         1,260,637         

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 4 2                       -                   

เจา้หนี�การคา้ 38,231              40,272              

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 21,852              29,518              

เจา้หนี� อื�น 2 17,579              29,087              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4 10,894              12,870              

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 2, 4 2,621                2,858                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 91,179              114,605            

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4 49,487              69,635              

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2, 4 98,028              98,086              

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวยีน 1,292                1,292                

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,911              10,593              

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 159,718            179,606            

รวมหนี�สิน 250,897            294,211            

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 227,500            227,500            

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 227,500            227,500            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 733,463            733,463            

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (11,539)            (11,539)            

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 3,862                3,862                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,558                13,140              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 954,844            966,426            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,205,741         1,260,637         

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 83,403              94,812              

รายไดอื้�น 2,068                943                   

รวมรายได้ 85,471              95,755              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 60,106              60,766              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 22,373              11,363              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,981              12,057              

รวมค่าใช้จ่าย 98,460              84,186              

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (12,989)            11,569              

ตน้ทุนทางการเงิน (1,791)              (2,458)              

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 357                   -                   

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

     ซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 509                   174                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (13,914)            9,285                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 2,332                (1,808)              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (11,582)            7,477                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว้ -                   (1,168)              

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   234                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   (934)                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,582)            6,543                

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) (0.03)                0.02                  

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ

ที�ออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                        -                        -                        -                        7,477                    7,477                    

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                        -                        -                        -                        (934)                      (934)                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        6,543                    6,543                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 170,000                22,086                  (11,539)                 2,377                    19,534                  202,458                

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 227,500                733,463                (11,539)                 3,862                    13,140                  966,426                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (11,582)                 (11,582)                 

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (11,582)                 (11,582)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 227,500                733,463                (11,539)                 3,862                    1,558                    954,844                

(พันบาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (11,582)             7,477                

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (2,332)               1,808                

ตน้ทุนทางการเงิน 1,791                2,458                

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,301                5,402                

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอื�น (3)                      -                    

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม (357)                  -                    

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซึ�ง

     เป็นไปตาม TFRS9 (509)                  (174)                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบั

   โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 318                   321                   

ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 5,956                2,202                

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (794)                  5                       

ดอกเบี�ยรับ (152)                  (1)                      

(2,363)               19,498              

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ (2,744)               1,657                

ลูกหนี� อื�น 280                   156                   

สินคา้คงเหลือ (10,190)             (14,735)             

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา -                    24                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 196                   (5)                      

เจา้หนี�การคา้ (2,041)               4,607                

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา (7,666)               7,196                

เจา้หนี� อื�น (14,199)             (3,733)               

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น -                    (53)                    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (38,727)             14,612              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                    -                    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (38,727)             14,612              

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 814                   13                     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (37,166)             (4,224)               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (577)                  (140)                  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอื�น 27,002              -                    

เงินสดจ่ายเพื�อซิ�อสินทรัพยท์างการเงินอื�น (190,000)           -                    

ดอกเบี�ยรับ -                    1                       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (199,927)           (4,350)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก (เงินสดจ่ายเพื�อชาํระ) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 2                       (48,621)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    49,558              

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (21,894)             (6,984)               

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (1,515)               (1,753)               

ดอกเบี�ยจ่าย (1,645)               (2,463)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (25,052)             (10,263)             

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงงานเภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (263,706)           (1)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 623,905            492                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 มีนาคม 360,199            491                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายละเอียดประกอบการซื�ออาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด มีดงันี�

รวมอาคารและอุปกรณ์ที�ซื�อในระหว่างงวด 27,800              6,014                

บวก จ่ายชาํระเจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ตน้งวด 4,149                344                   

         เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายงวด 22,723              -                    

หัก เจา้หนี�ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด (6,855)               (79)                    

       เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ตน้งวด (9,432)               -                    

       ยานพาหนะไดม้าจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,219)               (2,055)               

ยอดซื�ออาคารและอุปกรณ์ที�ชําระเป็นเงนิสด 37,166              4,224                

รายละเอียดประกอบการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตวัตนระหว่างงวด มีดงันี�

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ซื�อในระหว่างงวด 577                   140                   

บวก จ่ายชาํระเจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้งวด -                    -                    

หัก เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายงวด -                    -                    

ยอดซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ชําระเป็นเงนิสด 577                   140                   

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

4  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

5  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

6  เคร่ืองมือทางการเงิน 

7  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

8  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

9  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล  

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี    

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี

ไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี    

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลาํดบัสูงสุด    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 300  130 

    

    

    

    

    



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 784  338 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 5,615  4,141 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 73  69 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 5,688  4,210 
    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

ขายสินคา้ -          17 

ซ้ืออุปกรณ์ -         157 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น     

ผูบ้ริหารสาํคญั 389  2,360 

รวม 389  2,360 

    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 27,303  27,437 

ผูบ้ริหารสาํคญั 71,314  71,661 

รวม 98,617  99,098 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคญัที่ทํากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาเช่า 

 

บริษัทใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

 

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 ตามลาํดบันบัจากวนัส้ินสุดสัญญาแต่ละคร้ัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 สาํหรับการต่ออายุ

สญัญาเช่าแต่ละคร้ัง 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เพื่อแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าไดอี้กสองคร้ังคราวละ 

3 ปี และ 1 ปี ตามลาํดบันบัจากวนัส้ินสุดสญัญาแต่ละคร้ัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 สาํหรับการ

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

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญา

เช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหว่างท่ีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้ห้เช่ามีความประสงคจ์ะขายหรือโอน

สินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเพื่อใหบ้ริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าก่อนผูอ่ื้น 

 

ผู้บริหารสําคญั 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ

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

อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา   

 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของสาํนกังานใหญ่กบัผูบ้ริหารสาํคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้น

บาท เป็นอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 กรรมการมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการของสํานกังานใหญ่กบัผูบ้ริหารสาํคญั จากอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.3 ลา้นบาท 

และอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 เป็นประจาํทุกปี เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั

ผูบ้ริหารสําคญั เพื่อแก้ไขเง่ือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี                

31 ธันวาคม 2570 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 ปี 

เป็นระยะเวลาเช่า 22 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2582 โดยอัตราค่าเช่าตั้ งแต่วนัท่ี                        

1 มกราคม 2564 เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0 เป็นประจาํทุก 3 

ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหวา่งท่ีสัญญาเช่าดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้หเ้ช่ามีความ

ประสงคจ์ะขายหรือโอนสินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเพื่อให้บริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์

เช่าก่อนผูอ่ื้น 

 

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่ากบับริษทัใหญ่

ในลาํดบัสูงสุด และผูบ้ริหารสําคญั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีจาํนวน 0.4 ลา้นบาท 

และ 1.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2564 : บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดและผูบ้ริหารสาํคญั จาํนวน 0.4 ลา้นบาท และ 1.1 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -  

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอนออก - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 296  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,327  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,998  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 20,961  (20) 

รวม 26,582  (20) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และอาคาร 

 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  

ยานพาหนะ 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   96,903  6,336  2,038  105,275 

เพิ่มข้ึน  -  -  1,219  1,219 

ลดลง  -  (6,136)  -  (6,136) 

ค่าเส่ือมราคา  (1,328)  (198)  (152)  (1,678) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  95,575  -  3,105  98,680 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ส้ินสุดในปี 2569โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุญัญา  

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 

 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

                                                   ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 
 

ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนที่มีหลักประกนั            

เงินเบิกเกินบญัชี (ก) 2  -  2  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 

     สถาบนัการเงิน (ข) 10,894  49,487  60,381  12,870  69,635  82,505 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ค) 2,621  98,028  100,649  2,858  98,086  100,944 

            

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 13,517  147,515  161,032  15,728  167,721  183,449 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องบริษทัดงัน้ี 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,904  8,904 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 70,087  70,087 

รวม 78,991  78,991 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี   

31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีนาคมไดด้งัน้ี 

 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  10,896  12,870 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 42,109  60,943 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 7,378  8,692 

รวม 60,383  82,505 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 108.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 108.0 

ล้านบาท) 

 

(ก) เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 2,000 บาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย MOR โดยไดรั้บ

การคํ้าประกนัจากท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสาํคญั (31 ธันวาคม 2564: ไม่ม)ี 

 

(ข) เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 60.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 82.5 ล้านบาท) จาก

สถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยเงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในระยะเวลา

และจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัส้ินสุดปี 2573 ซ่ึงมีรายละเอียดในหนา้ถดัไปดงัน้ี 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย คํ้าประกนั (พันบาท) 

ปีท่ี 1 : MLR-4.1% 

ปีท่ี 2 - 3 : MLR-3.1% 

ปีท่ี 4 - 5 : MLR-2.1% 

ปีท่ี 6 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.6% 

2573 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 27,186  27,877   

ปีท่ี 1 - 2 : MLR-2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.0% 

2570 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,903  19,849 

MLR-1.775% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและ

ผูบ้ริหารสาํคญั 

7,583  8,375 

ปีท่ี 1 - 2 : 2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด  : 

MRR 

2568 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

3,509  3,760 

ปีท่ี 1 - 2 : 2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด : 

7.0% 

2569 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บสย.) 

1,444  1,500 

ร้อยละ 2.0 ต่อปี 2566 หนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึง 

530  656 

ปีท่ี 1 : MLR-1.47% 

ปีท่ี 2 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

 

226  19,926   

MLR 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ท่ีดินท่ี

เป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสาํคญั 

ผูบ้ริหารสาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบั

สูงสุด 

-  416 

MLR-1.0% 2565 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

-  146 

  รวม 60,381  82,505 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งัน้ี 

 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สญัญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสญัญา

เช่า  

จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สญัญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสญัญา

เช่า 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 7,052  (4,431)  2,621  7,271  (4,413)  2,858 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 28,672  (16,406)  12,266  27,843  (16,467)  11,376 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหา้ปี 114,679  (28,917)  85,762  116,573  (29,863)  86,710 

รวม 150,403  (49,754)  100,649  151,687  (50,743)  100,944 

 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,101  527 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมีมูลค่าตํ่า 315  34 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      

31 มีนาคม 2565 มีจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (2564: 1.8 ล้านบาท) 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัทาํสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่ายานพาหนะและ

อุปกรณ์ และสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

เก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

5 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี

สําคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ีรายงาน 1 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) 

ส่วนงานท่ีรายงาน 2 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของบริษทั (Own brands) 

 

ส่วนงานอ่ืนรวมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ และบริการอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อ

กาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 

 

ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไรจากการ

ดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

   วันที่ 31 มีนาคม ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 49,140  55,760  31,440  37,872  2,823  1,180  83,403  94,812 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 4,236  10,740  (3,139)  11,977  (173)  (34)  924  22,683 

                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             2,068  943 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (15,981)  (12,057) 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน           357  - 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9        509  174 

ตน้ทุนทางการเงิน             (1,791)  (2,458) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้             (13,914)  9,285 
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6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่ง

สมเหตุสมผล 
 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565                 

เงินลงทุนในหุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น  -  190,000  -  190,000  -  190,357  -  190,357 

                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564                 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี  -  27,000     -  27,000  -  27,000  -  27,000 
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7 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 31 มีนาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 30,949  14,236 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,173  1,173 

รวม 32,122  15,409 

 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ 

   

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,855  1,830 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 1.6 ลา้นบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 0.6 ลา้นบาท ออก

ใหก้องทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั ออกใหส้ภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 0.4 

ลา้นบาท และออกให้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อคํ้ าประกนัสัญญาบริการจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (31 

ธันวาคม 2564: บริษัทมีหนังสือคํา้ประกันท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการใช้

ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ล้านบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6 ล้านบาท และออก

ให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเพ่ือคํา้ประกันเงินกู้ ยืมเป็นจาํนวนเงิน 

0.4 ล้านบาท) 

 

สัญญาสําคญัที่ทํากบับุคคลหรือกจิการอื่นที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัลูกคา้รายหน่ึง ในการสนบัสนุนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ตามท่ีกาํหนดโดยมีระยะเวลาตามขอ้ตกลงตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ภายใตบ้นัทึก

ขอ้ตกลงดงักล่าว บริษทัตกลงจ่ายส่ิงตอบแทนใหก้บัลูกคา้มูลค่ารวม 50.0 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในบนัทึกขอ้ตกลง 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทับนัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้จากสญัญาจากขอ้ตกลงดงักล่าวจาํนวน 13.4 ลา้นบาท และ

บนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้รายการดงักล่าวสุทธิจากรายไดจ้ากการขายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 จาํนวน 6.3 ลา้นบาท 
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8 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดย

มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจาํนวน 50.0 ลา้นบาท ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศไดอ้่าน

คาํพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี โจทยส์ามารถยืน่อุทธรณ์ไดภ้ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

 

9 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.0132 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 6.0 ลา้นบาท 
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