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2. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

2.1 ภาพรวมการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิการผลติและจ าหน่ายยา
แผนปัจจุบนัทีใ่ชร้กัษาโรค ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ผลติภณัฑส์มุนไพร และยาแผนโบราณเป็นหลกั โดยบรษิทัมรีายไดร้วม
ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 352.29 ล้านบาท 365.53 ล้านบาท 
462.74 ลา้นบาท และ 95.75 ลา้นบาท ตามล าดบั และมรีายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 348.88 ล้านบาท 360.69 ล้านบาท 455.64 ล้านบาท และ 94.81 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ภายใต้ตราสนิคา้ของลูกคา้ (“OEM”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.73 รอ้ยละ 74.18 รอ้ยละ 54.71 และรอ้ยละ 58.23 ของรายได้
จากการขาย ตามล าดบั ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทั (“Own Brand”)  ในสดัส่วนร้อยละ 25.12 ร้อยละ 22.83  
ร้อยละ 21.06 และ ร้อยละ 38.69 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ร้อยละ 
0.00 รอ้ยละ 19.05 และรอ้ยละ 1.83 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั และรายไดจ้ากการซื้อมาขายไปรอ้ยละ 7.15 รอ้ย
ละ 2.99 รอ้ยละ 5.18 และรอ้ยละ 1.24 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั  

กลุ่มผลติภณัฑ์ทีส่รา้งรายได้หลกัใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มีนาคม 2564 คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.31 ร้อยละ 76.96 ร้อยละ 54.11 และร้อยละ 
67.88 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ยาแผนปัจจุบนั มสีดัส่วนรอ้ยละ 10.78 รอ้ยละ 10.58 รอ้ยละ 18.21 และรอ้ย
ละ 26.57 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพร มสีดัส่วนรอ้ยละ 16.76 รอ้ยละ 9.47 
รอ้ยละ 3.45 และ 2.48 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 
19.05 และรอ้ยละ 1.83 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั และผลติภณัฑ์อื่นๆ มสีดัส่วนรอ้ยละ 7.15 รอ้ยละ 2.99 รอ้ย
ละ 5.18 และ 1.24 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั  

ในปี 2562 บรษิทัมรีายได้เพิม่ขึน้จากปี 2561 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนั
ส าหรบัลูกคา้ OEM สาเหตุจากบรษิทัสามารถน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ใหก้บัลูกคา้ซึง่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัราย
หนึ่งและสายการผลติยาน ้าและฮอรโ์มนกลบัมาด าเนินงานเตม็ก าลงัภายหลงัการปรบัปรุงสายการผลติเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP PIC/S และการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทัง้ส าหรบั  Own Brand และ
ลูกค้า OEM สาเหตุจาก บริษัทได้รับค าสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายรายการจากลูกค้ารายหนึ่งในกลุ่ม TV 
Shopping อย่างไรกต็าม บรษิทัมรีายไดล้ดลงจากการจ าหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรส าหรบัลูกคา้ OEM 
ที่จ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างประเทศเป็นหลกั ซึ่งได้รบัผลกระทบจากจ านวนนักท่องเทีย่วชาวจนีลดลง 
และการลดลงบางส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัส าหรบัผลติภณัฑ์ Own Brand สาเหตุจากการยกเลกิ
สายการผลติยาเมด็ของบรษิทั เพราะฉะนัน้ รายได้ในปี 2562 จงึปรบัตวัดขีึน้จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละ
กลุ่มผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากปี 2562 เน่ืองจากการจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หมไ่ดแ้ก่ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์
ส าหรบัท าความสะอาด เป็นผลจากทัว่โลกเริม่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-
19) ท าใหผู้บ้รโิภคแสวงหาผลติภณัฑ์เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้จากไวรสัดงักล่าวเพิม่มากขึน้ ซึ่งบรษิทัมองเหน็โอกาสและ
สามารถจดัหาผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่ายไดท้นัตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึส่งผลให้
บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอลข์องบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัจ านวน 86.81 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 19.05 ของรายไดจ้ากการขายส าหรบังวดปี 2563 พรอ้มกนันี้ บรษิทัมกีารเพิม่ขึน้ของรายได้
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จากการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัส าหรบัลูกค้า OEM ที่เป็นผู้จดัจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อต่อเนื่องจากปี 
2562 และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารส าหรบัผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่านช่องทางสื่อ
โทรทศัน์ (TV Shopping) อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดงักล่าว ท าใหร้ายไดจ้าก
การจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรลดลงจากปี 2562 จ านวน 49.47 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15.87 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เพราะฉะนัน้ จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละกลุ่ม
ผลติภณัฑท์ีม่กีารปรบัเพิม่ขึน้และลดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัจงึมรีายไดส้ าหรบังวดปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 28.87 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 23.34 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 เนื่องจากบรษิทัมรีายไดจ้ากผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจ านวน 
38.29 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากอุปทานผลติภณัฑแ์อลกอฮอลใ์นตลาดมเีพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก ในขณะทีค่วามตอ้งการใน
ตลาดลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มรีะยะเวลานาน ผูบ้รโิภค
ไม่ไดก้กัตุนแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมากเหมอืนตอนเริม่แพร่ระบาด และผูบ้รโิภคมกีารป้องกนัการแพร่เชือ้โดยวธิอีื่นดว้ย 
เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การใส่หน้ากากป้องกนั การท างานทีบ่้าน และการฉีดวคัซนี เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม 
บรษิัทมรีายได้จากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพิม่ขึ้น เนื่องจากบรษิัทเน้นการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้ตรา
สนิคา้ “สุภาพโอสถ” มากขึน้ โดยรายไดข้องผลติภณัฑเ์สรมิอาหารภายใต้ตราสนิคา้ของบรษิทั (Own Brand) เพิม่ขึน้รวม 
11.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.54 เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกันปี 2563 โดยเฉพาะการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารผ่านช่องทางจ าหน่ายสื่อโทรทศัน์ที่มีปรบัตวัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เพิม่ขึน้เช่นกนั เพราะฉะนัน้ จากการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และลดลงของกลุ่มผลติภณัฑ์ดงักล่าว บรษิทัจงึมรีายไดล้ดลง
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 

ก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2561 - 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 12.39 
ลา้นบาท 23.57 ลา้นบาท 31.08 ลา้นบาท และ 7.48 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 3.52 
รอ้ยละ 6.44 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 7.81 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในช่วงปี 2561 ก าไรสุทธเิท่ากบั 12.39 ล้านบาท 
เนื่องจากบรษิัทปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนตามที่กล่าวขา้งต้น รวมทัง้ลูกค้า OEM รายหนึ่งยกเลกิค า
สัง่ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและว่าจา้งผูผ้ลติรายอื่นผลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแทนบรษิทั จงึท าใหร้ายไดจ้ากการขาย
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง (ลูกค้า OEM รายดงักล่าวไดก้ลบัมาสัง่ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของบรษิทัอีกครัง้ในช่วง
ปลายปี 2563) ในขณะที่บรษิัทยงัคงแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายของบรษิัทและต้นทุนทางการเงนิ  อีกทัง้มคี่าใช้จ่ายในการ
เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ จงึท าให้ก าไรสุทธขิองบรษิัทอยู่ในระดบัดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในปี 2562 
บรษิัทมกี าไรสุทธเิท่ากบั 23.57 ล้านบาท เนื่องจาก สายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนกลบัมาด าเนินงานเต็มก าลงั และ
บรษิทัเริม่ไดร้บัค าสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง และการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารผ่านช่องทางจ าหน่ายสนิคา้
บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายปรบัตวัสงูขึน้และมผีลก าไรปรบัตวัดี
ขึน้ ประกอบกบับรษิทัมรีายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจากการไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้ และ ส าหรบั
งวดปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุการเพิม่ขึน้
ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด ยาแผนปัจจุบนั 
และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” ในขณะทีบ่รษิทัสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ใน
ระดบัเดมิ จงึท าใหผ้ลก าไรของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ นอกจากนี้ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมี
ก าไรสุทธลิดลงจากงวดเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาเท่ากบั 3.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 28.63 สาเหตุหลกัมา
จากบรษิทัมรีายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจ านวน 38.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บรษิัทมรีายได้
จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” และยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมผีล
ก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าตามทีก่ล่าวขา้งตน้  
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บรษิทัมสีนิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 436.03 ล้านบาท 
441.91 ลา้นบาท 484.09 ลา้นบาท และ 495.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 24 - 29 ของสนิทรพัย์รวม โดยมส่ีวนประกอบหลกั ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสนิค้าคงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71 - 76 ของสนิทรพัยร์วม โดยมส่ีวนประกอบหลกั ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บรษิทัมสีนิทรพัย์เตบิโตในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้
คงเหลอื และลงทุนซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประเภททะเบยีนยาแผนปัจจุบนัดว้ยมลูค่า 2.29 ล้านบาท ทัง้นี้ ตัง้แต่ปี 2563 
บรษิทัมผีลก าไรจากการผลติและจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัตามทะเบยีนยาแผนปัจจุบนัทีบ่รษิทัลงทุนซื้อ สูงกว่ามูลค่าการ
ลงทุนซื้อทะเบยีนยาแผนปัจจุบนัแลว้ ส าหรบัปี 2563 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2562 เพื่อรองรบัการจ าหน่ายสินค้าในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบรษิัทที่
มุ่งเน้นการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่านช่องทางจ าหน่ายผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ 67.65 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากบรษิทัปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เรื่องการประเมนิว่า
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรู้เป็นรายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไร
หรอืขาดทุนโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิัทไดร้บัรู้เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ส าหรบัสทิธิ
การเช่าอาคาร ณ ส านักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และจากการโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ
เป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบรษิทัไดน้ าทีด่นิมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หม่ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 สนิทรพัย์รวมทีเ่พิม่ขึน้มาจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 12.53 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 เพื่อรองรบัการจ าหน่ายสนิคา้ในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบรษิทัทีมุ่ง่เน้นการจ าหน่าย
ผลติภณัฑ ์Own Brand และ OEM 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ยหนี้สนิรวมเท่ากบั 324.67 ลา้นบาท 276.99 ลา้นบาท 288.18 ลา้นบาท 
และ 293.32 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 รอ้ยละ 59.53 และรอ้ยละ 59.16 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้
รวมเท่ากบั 111.36 ลา้นบาท 164.92 ลา้นบาท 195.91 ลา้นบาท และ 202.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 รอ้ยละ 
37.32 รอ้ยละ 40.47 และรอ้ยละ 40.84 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  
 หนี้สนิรวมของบรษิทัประกอบดว้ย หนี้สนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 28 - 52 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22 - 43 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยหนี้สนิรวมของบรษิทัปี 2562 - 2563 
ทยอยลดลง เน่ืองจากบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต ์ เพื่อกจิการเงนิร่วม
ลงทุนส าหรบัธุรกจิเอสเอม็อกีา้วไกลไปดว้ยกนั 1 (กองทรสัต)์ และ บรษิทั เอช อ ีพ ีโฮลดิง้ส ์4 จ ากดั (HEP4) รวม 32.2 
ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2563 จึงท าให้บริษัทมีความสามารถในการช าระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินบางส่วนได้  
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัไดร้บัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่งจ านวน 49.90 ลา้น
บาท เพื่อการบรหิารสภาพคล่อง ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้ 
 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ ผลต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกัน และก าไรสะสม ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบยีน
เท่ากับ 130.00 ล้านบาท 170.00 ล้านบาท 213.00 ล้านบาท และ 213.00 ล้านบาท ตามล าดบั และมีทุนที่ช าระแล้ว
เท่ากบั 130.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท 170.00 ล้านบาท และ 170.00 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
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เพิม่ขึ้นตามการเพิม่ทุนของผู้ถือหุน้ จงึส่งผลให้บรษิัทมส่ีวนเกินมูลค่าหุ้นในปี 2563 และงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2564 เท่ากบั 22.08 ลา้นบาท ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมผีลต่างจากการรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเท่ากบั 11.54 ล้านบาท 11.54 ล้านบาท 11.54 ล้านบาท และ 11.54 ล้านบาท ตามล าดบั 
ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 บรษิทัท าการปรบัโครงสรา้งองคก์ร
เพื่อเตรยีมตวัออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกและน าหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบรษิทัซื้ออาคารและอุปกรณ์ รวมทัง้หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชั
อุตสาหกรรมค็อกซ์ (“COX”) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดงันัน้ รายการนี้จึงเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั และ ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมกี าไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากบั (7.10) ล้านบาท 
16.46 ลา้นบาท 15.37 ลา้นบาท และ 21.92 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่บรษิทัมกี าไรสะสมเพิม่ขึน้ตามก าไรสุทธขิองบรษิทัที่
เพิม่ขึน้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาและก าไรสุทธใินช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2564 ทัง้นี้ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผล
จ านวนรวมทัง้สิน้ 32.18 ลา้นบาท  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์
หมุนเวยีนเท่ากบั 123.75 ลา้นบาท 95.89 ลา้นบาท 51.05 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็าม หนี้สนิ
หมุนเวยีนที่สูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนมจี านวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรษิัทมผีลประกอบการที่พฒันาอย่าง
ต่อเนื่องตลอด งวดทีผ่่านมา ในขณะเดยีวกนับรษิทัทยอยช าระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
ท าใหบ้รษิทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่สงูขึน้ตลอดในช่วงปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อกี
ทัง้บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้  ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์มองเหน็โอกาสในช่วงวกิฤตการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการน าผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์ าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรในปี 
2563 เติบโตขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 7.51 ล้านบาท หรอืร้อยละ 31.86 อย่างไรก็ตามการประมาณการรายได้จากการ
จ าหน่ายแอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดของบรษิทัอาจมแีนวโน้มทีจ่ะลดลง เนื่องจากจ านวนผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมจี านวนเพิม่มากขึน้มากกว่าจ านวนผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายในช่วงเริม่แพร่ระบาด แต่บรษิทั
จะมุ่งเน้นในการท าการตลาดผลติภณัฑอ์ื่น ๆ มากขึน้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและยาแผนปัจจุบนัภายใต้ตราสนิคา้
ของบรษิทัในช่องทางจ าหน่ายทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การจ าหน่ายผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) และ
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น อกีทัง้บรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารสนิทรพัย์เพื่อใชใ้นการช าระหนี้  ผูบ้รหิารเชื่อว่า ผล
การด าเนินงานของบรษิทัทีส่ามารถสร้างผลก าไรที่ด ีจะท าใหบ้รษิทัสามารถจดัหากระแสเงนิสดได้เพยีงพอส าหรบัการ
จ่ายช าระหนี้เมื่อถงึก าหนด รวมถงึบรษิทัมกีารตดิตามกระแสเงนิสดหมุนเวยีนของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ และ ณ วนัที ่31 
มนีาคม 2564 บรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยบรษิทัไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิหลายแห่ง เพื่อน ามาช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ และเสรมิสภาพคล่องในการด าเนินกจิการ 
 
2.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
 

รายได ้

 ในปี 2561 - 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 352.29 ลา้น
บาท 365.53 ลา้นบาท 462.74 ลา้นบาท และ 95.75 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 348.88 
ลา้นบาท 360.69 ลา้นบาท 455.64 ลา้นบาท และ 94.81 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.03 รอ้ยละ 98.68 
รอ้ยละ 98.47 และรอ้ยละ 99.02 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ดอกเบีย้รบัเท่ากบั 0.08 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาท 0.41 ลา้น
บาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.09 และรอ้ยละ 0.00 ของรายได้
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รวม ตามล าดบั ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นซึง่เท่ากบั 3.33 ลา้นบาท 4.72 ลา้นบาท 6.69 ลา้นบาท และ 0.94 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยมโีครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามกลุ่มลูกคา้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มี.ค.2563 ม.ค.-มี.ค.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย           
1. OEM 236.28 67.07 267.55 73.20 249.29 53.87 53.30 42.22 55.21 57.66 
2. Own Brand 87.65 24.88 82.34 22.53 95.96 20.74 23.37 18.51 36.68 38.31 
3. ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์1/ - - - - 86.81 18.76 40.03 31.71 1.74 1.82 
3. ซื้อมาขายไป (Trading) /2 24.95 7.08 10.80 2.95 23.58 5.10 6.98 5.53 1.18 1.23 
รวมรายได้จากการขาย 348.88 99.03 360.69 98.68 455.64 98.47 123.68 97.97 94.81 99.02 
ดอกเบีย้รบั 0.08 0.02 0.12 0.03 0.41 0.09 0.12 0.10 0.00 0.00 
รายไดอ้ื่น3/ 3.33 0.95 4.72 1.29 6.69 1.44 2.44 1.93 0.94 0.98 
รายได้รวม 352.29 100.00 365.53 100.00 462.74 100.00 126.24 100.00 95.75 100.00 

1/ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คอื ผลติภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พื่อท าความสะอาด ซึง่บรษิทัไดม้กีารผลติและจ าหน่ายมาตัง้แต่ปี 2563 
2/ รายไดจ้ากการซื้อมาขายไป คอื บรษิทัซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูจากผูผ้ลติ แลว้มาจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น สนิคา้ประเภทชุดตรวจสารเสพตดิ 
และเครื่องส าอาง 
3/ รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์ หนี้สญูไดร้บัคนื รายไดค้่าจา้งบรรจุสนิคา้ ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายได้
จ าหน่ายค่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์รายไดค้่าเช่า เป็นตน้  

  
รายไดจ้ากการขายของบรษิทันัน้ หากพจิารณาโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ คอื 1) การผลติ

สนิคา้เพื่อจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของลูกคา้ (“OEM”) 2) ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัเอง (“Own Brand”) 3) แอลกอฮอล์
ส าหรบัท าความสะอาด และ 4) ซื้อมาขายไป (Trading) โดยในปี 2561 - 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบัลูกคา้ OEM เท่ากบั 236.28 ล้านบาท 267.55 ล้านบาท 
249.29 ลา้นบาท และ 55.21 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67.73 รอ้ยละ 74.18 รอ้ยละ 54.71 และ 58.23 ของ
รายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั และรายไดจ้ากการขายรองลงมามาจากการจ าหน่ายสนิคา้ประเภท Own Brand เท่ากบั 
87.65 ล้านบาท 82.34 ล้านบาท 95.96 ล้านบาท และ 38.68 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 25.12 ร้อยละ 
22.83 รอ้ยละ 21.06 และ 38.69 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั ซึ่งกลุ่มลูกคา้ส าหรบัสนิคา้ประเภท Own Brand ที่
ส าคญั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ และรา้นขายยา เป็นตน้  

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 11.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.39 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้ OEM เพิม่ขึน้ 31.27 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 13.23 เนื่องจากเดือนกันยายน ปี 2560 ถึง กันยายน ปี 2561 บริษัทปิดสายการผลิตยาน ้าและฮอร์โมนเพื่อ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S แล้วจึงกลับมาด าเนินงานเต็มก าลังได้ตลอดทัง้ปีอีกครัง้ในปี 2562 
ประกอบกบับรษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อเพิม่ขึน้จากลูกคา้ OEM ส าหรบัยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน ้าและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ทีจ่ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิม่ขึ้น 94.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 
26.32 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 ทัว่โลกเริม่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึส่งผล
ให้ผู้บรโิภคแสวงหาผลติภณัฑ์เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัดงักล่าว ซึ่งทางบรษิทัสามารถจดัหาผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์
ส าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่ายได้ทนัตามความต้องการของผู้บริโภค จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ของบรษิทัเพิม่ขึ้น 86.81 ล้านบาท รวมถึงรายได้เพิม่จากผลติภณัฑ์ Own Brand ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” ทีจ่ดัจ าหน่ายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) ซึ่งบรษิทัมี
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การท าการตลาดส าหรบัผลติภณัฑ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 และได้รบัการตอบรบัที่ดจีากผู้บรโิภค ในขณะที่
รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้า OEM ลดลง 18.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.82 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 
2562 ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหม้กีารลอ็คดาวน์ประเทศ ซึ่งมผีลกระทบในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะประชาชนมรีายไดล้ดลง และรา้นคา้มเีวลาควบคุมในการจ าหน่ายสนิคา้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัใน
การใชจ้่ายมากขึน้ ลูกคา้ OEM จงึสัง่ซื้อสนิคา้น้อยลง แต่ในทางกลบักนั ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้
ใหแ้ก่ลูกคา้ OEM ซึง่ไดร้บัการแนะน าลูกคา้โดยตวัแทน/นายหน้าคดิเป็นจ านวนเพิม่ขึน้ 66.15 ลา้นบาทเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกดิจากลูกคา้ซึ่งจดัจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิค้าให้แก่
ลูกคา้ OEM สุทธจิงึมมีลูค่าลดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 28.87 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 23.34 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ลดลง
จ านวน 38.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานของผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์มมีากขึน้ จ านวนผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ในปัจจุบนัมจี านวนเพิม่มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเริม่แพร่ระบาด ในขณะทีค่วามต้องการในตลาดลดลง 
ผูบ้รโิภคไม่ไดก้กัตุนแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมากเหมอืนตอนเริม่แพร่ระบาด รวมถงึการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
มรีะยะเวลานาน ผูบ้รโิภคจงึมกีารป้องกนัการแพร่เชือ้โดยวธิอีื่นดว้ย เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การสวมหน้ากาก
อนามยั การท างานทีบ่า้น และการฉีดวคัซนี เป็นตน้ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภท Own 
Brand มากขึน้ โดยเฉพาะการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” โดยรายไดข้องผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารภายใต้ Own Brand เพิม่ขึน้ 13.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.95 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 
นอกจากนี้บรษิทัร่วมมอืกบักลุ่มลูกคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์เพื่อน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ ๆ จงึส่งผลใหบ้รษิทั
มรีายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ประเภท Own Brand เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บรษิัทยงัมรีายได้จากการ
จ าหน่ายสนิค้าให้แก่ลูกค้า OEM ซึ่งได้รบัการแนะน าลูกค้าโดยตวัแทน/นายหน้าต่อเนื่องจากปี 2563 คดิเป็นจ านวน 
21.42 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากลูกคา้ซึง่จดัจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัเช่นเดยีวกนั 

พร้อมกนันี้ บรษิัทมโีครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์ส าหรบัปี 2561-2563 และส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ดงันี้ 

ประเภทรายได้ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มี.ค. 2563 ม.ค.-มี.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ยาแผนปัจจุบนั 37.60  10.78  38.15  10.58 82.98  18.21  16.98  13.73  25.19  26.57  
2. ยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพร 58.46  16.76  34.15  9.47  15.71  3.45  6.42  5.19  2.35  2.48  
3. ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 227.87  65.31  277.59  76.96  246.56  54.11  53.28  43.08  64.36  67.88  
4. ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล1์/ -  -  -  -  86.81  19.05  40.03  32.36  1.74  1.83  
5. ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ2/ 24.95  7.15  10.80  2.99  23.58  5.18  6.98  5.64  1.18  1.24  

รายได้จากการขาย 348.88 100.00 360.69 100.00 455.64 100.00 123.68 100.00 94.81 100.00 
1/ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คอื ผลติภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พื่อท าความสะอาด ซงึบรษิทัไดม้กีารผลติและจ าหน่ายมาตัง้แต่ปี 2563 
2/ ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑช์ดุตรวจสารเสพตดิ เครื่องส าอาง เป็นตน้ 

รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์ปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
2564 ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 65.31 รอ้ยละ 76.96 รอ้ยละ 54.11 และ
ร้อยละ 67.88 ของรายได้จากการขาย ตามล าดบั 2) รายได้จากการขายยาแผนปัจจุบนั คดิเป็นร้อยละ 10.78 ร้อยละ 
10.58 รอ้ยละ 18.21 และรอ้ยละ 26.57 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 3) รายไดจ้ากการขายยาแผนโบราณ คดิเป็น
ร้อยละ 16.76 ร้อยละ 9.47 ร้อยละ 3.45 และ 2.48 ของรายได้จากการขาย ตามล าดับ และ 4) รายได้จากการขาย
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แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 19.05 และ 1.83 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั และรายไดจ้าก
ผลติภณัฑอ์ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 7.15 รอ้ยละ 2.99 รอ้ยละ 5.18 และ 1.24 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั  

ปี 2562 บรษิัทมรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้นเนื่องจากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารทัง้จากกลุ่มลูกคา้ OEM และผลติภณัฑ์ Own Brand เพิม่ขึน้รวม 49.73 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.82 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 สาเหตุจากบริษัทน าเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ๆ และได้รบัการตอบรบัที่ดีจากลูกค้า 
ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจ าหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรลดลง 24.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.58 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ส่วนใหญ่เกดิจากสาเหตุลูกคา้ OEM ทีจ่ าหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรใหแ้ก่
กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นหลกัไดร้บัผลกระทบจากจ านวนนักท่องเทีย่วชาวจนีทีล่ดลงอย่างมาก จงึท าใหม้คี าสัง่ซื้อ
ลดลง  

ปี 2563 บรษิัทมรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้น เนื่องจากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์จ านวน 86.81 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 รวมทัง้มีรายได้จากการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิ่มขึ้น 44.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.51 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุจากบรษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน ้าอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 จากผูจ้ดั
จ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัรายหนึ่ง และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจ านวน 38.29 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.65 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 อย่างไรก็ตามบรษิทัมรีายได้จากการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้จ านวน 8.21 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.35 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพิม่ขึน้ 11.08 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.80 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 เนื่องจากบรษิทัมแีผนการตลาดโดยเน้นการขายใน
กลุ่มผลติภณัฑป์ระเภท Own Brand มากขึน้ ประกอบกบับรษิทัร่วมมอืกบักลุ่มลูกคา้สื่อโทรทศ้น์น าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ 
จงึท าใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

บรษิทัมนีโยบายการรบัคนืสนิคา้จากลูกคา้กรณีสนิคา้ไม่ไดม้าตรฐานของลูกคา้ สนิคา้ส่งผดิ สนิคา้เสยีหายจาก
การผลิตหรือขนส่ง เป็นต้น และในปี 2563 และส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีการตัง้
ประมาณการการรบัคนืสนิคา้โดยอา้งองิขอ้มลูจากอดตีรอ้ยละ 0.09 และรอ้ยละ 0.09 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 

 
รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ยรายไดค้่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์หนี้สูญไดร้บัคนื รายไดค้่าจา้งบรรจุสนิคา้ ก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรพัย์ รายได้จ าหน่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์ รายได้ค่าเช่า และอื่น ๆ  ซึ่งรายได้จ าหน่ายทะเบียน
ผลติภณัฑ์เป็นรายไดจ้ากการรบัจา้งพฒันาผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ทีต่้องการเป็นเจา้ของต ารบัยา โดยบรษิทัใหบ้รกิารใน
การพฒันาสตูรผลติภณัฑแ์ละขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่คีวามประสงคเ์ป็นเจา้ของต ารบัยาตามที่
ระบุ ทัง้นี้ สบืเนื่องจากช่วงปลายปี 2561 บรษิัทได้รบัการติดต่อจากลูกค้ารายหนึ่งที่ต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ยาแผน
ปัจจุบนัประเภทยาน ้า และบรษิทัสามารถพฒันาผลติภณัฑจ์นเป็นทีเ่รยีบรอ้ย บรษิทัจงึรบัรูร้ายไดด้งักล่าว 

ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 รายได้อื่นของบรษิัทเท่ากบั 3.33 
ล้านบาท 4.72 ล้านบาท 6.69 ล้านบาท และ 0.94 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.95 ร้อยละ 1.29 ร้อยละ 
1.44 และร้อยละ 0.98 ของรายได้รวมตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 บรษิัทมรีายได้อื่นเพิม่ขึน้ 1.39 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราร้อยละ 41.74 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 0.45 ล้านบาท และ
รายได้จากค่าทะเบยีนผลติภณัฑ์เพิม่ขึ้น 0.82 ล้านบาท ส าหรบัปี 2563 บรษิัทมรีายได้อื่นเท่ากบั 6.69 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ขึ้น 1.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 41.74 จากรายได้จ าหน่ายทะเบยีนผลติภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้
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จ านวน 1.87 ล้านบาท และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทมรีายได้อื่นลดลง 1.50 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 61.48 เมื่อเทียบงวดเดียวกันในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการรบัรู้รายได้ค่าทะเบียนผลติภณัฑ์ 
พรอ้มทัง้รายไดจ้ าหน่ายทะเบยีนผลติภณัฑข์องลูกคา้ลดลง 

 
 
ต้นทุนขายสินค้าและอตัราก าไรขัน้ต้น 

 รายการ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มี.ค.2563 ม.ค.-มี.ค.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทุนจากการขาย           
ค่าวตัถุดบิ สนิคา้ส าเรจ็รปู  
และค่าบรรจุภณัฑ ์ 174.42 70.32 167.00 67.00 222.13 71.65 

 
64.54 

 
75.18 

 
37.77 

 
62.15 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 43.13 17.39 44.60 17.89 45.10 14.55 10.70 12.46 11.16 18.36 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9.93 4.00 13.55 5.44 18.02 5.81 4.68 5.45 4.56 7.50 
ค่าเช่า 4.62 1.86 4.70 1.89 0.18 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 
อื่น ๆ 15.93 6.43 19.40 7.78 24.59 7.93 5.92 6.90 7.27 11.96 

รวมต้นทุนจากการขาย 248.03 100.00 249.25 100.00 310.02 100.00 85.85 100.00 60.77 100.00 
ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 100.85 28.91 111.44 30.90 145.62 31.96 37.83 30.59 34.04 35.90 

ตน้ทุนขายสนิคา้ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดบิ ค่าสนิคา้ส าเรจ็รปู ค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า
ตดัจ าหน่าย ค่าเช่า และ อื่น ๆ ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตน้ทุนขายของ
บรษิทัเท่ากบั 248.03 ล้านบาท 249.25 ล้านบาท 310.02 ล้านบาท และ 60.77 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
71.09 รอ้ยละ 69.10 รอ้ยละ 68.04 และรอ้ยละ 64.10 ของรายได้จากการขายตามล าดบั ส่งผลใหม้กี าไรขัน้ต้นจากการ
ขายเท่ากบั 100.85 ลา้นบาท 111.44 ลา้นบาท 145.62 ลา้นบาท และ 34.04 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้จากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 28.91 รอ้ยละ 30.90 รอ้ยละ 31.96 และรอ้ยละ 35.90 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2563 บรษิทั
มตี้นทุนขายเพิม่ขึน้เท่ากบั 60.77 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 24.38 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ซี่งสมัพนัธ์กบัการ
เติบโตของรายได้จากการขาย นอกจากนี้ในปี 2563 บรษิัทได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 
เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง
สัญญาเช่า (TAS17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูร้ายจ่าย
ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็น
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปลี่ยนไป โดยบริษัทปรบัเปลี่ยนวธิีการรบัรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ดงันัน้ปี 2563 บรษิทัจงึมคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
เพิม่ขึน้ 4.47 ล้านบาท และค่าเช่าลดลง 4.52 ล้านบาท และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมี
ต้นทุนขายลดลง 25.09 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.23 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 ซึ่งสมัพนัธ์กบัรายได้
จากการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามบรษิัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่ดขี ึ้น เนื่องจากบรษิัทมกีารปรบัแผนการขายผลติภณัฑ์
ประเภท Own Brand เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ซึ่งสินค้าประเภทนี้มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่สูงกว่า
ผลติภณัฑ ์OEM  
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ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 
2561 2562 2563 ม.ค.-มี.ค.2563 ม.ค.-มี.ค.2564 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ1/ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ1/ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ1/ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ1/ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ1/ 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 11.61 3.30 12.31 3.37 17.40 3.76 4.18 3.31 4.69 4.90 
ค่าโฆษณาและคา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย 6.89 1.95 5.41 1.48 15.95 3.45 3.06 2.42 4.54 4.74 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2/ 5.85 1.66 5.96 1.63 14.77 3.19 5.37 4.26 2.13 2.22 
รวมต้นทุนการจดัจ าหน่าย 24.35 6.91 23.68 6.48 48.12 10.40 12.61 9.99 11.36 11.86 

1/ รอ้ยละค านวณจากรายไดร้วม 
2/ ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายจดังานแสดงสนิคา้ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีนยา ค่าทะเบยีนฮาลาล ค่าจา้งออกแบบสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์ค่า
วจิยั ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ
ขาย และ อื่น ๆ ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ตน้ทุนในการจ าหน่ายเท่ากบั 
24.35 ลา้นบาท 23.68 ลา้นบาท 48.12 ลา้นบาท และ 11.36 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 6.91 รอ้ยละ 6.48 
ร้อยละ 10.40 และร้อยละ 11.86 ของรายได้รวม ตามล าดบั ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายของบรษิัทลดลงในปี 2562 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และปรบัตวัเพิม่ขึน้มากในปี 2563 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และเมื่อพจิารณาสดัส่วนตน้ทุนใน
การจดัจ าหน่ายเทยีบกบัรายได้รวมอยู่ประมาณร้อยละ 6.48 - 10.40 ของรายได้รวม ส าหรบัปี 2562 ต้นทุนในการจดั
จ าหน่ายลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2561 เท่ากบั 0.67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.75 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าโฆษณา
และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายลดลง 1.48 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทจดัประเภทรายการส่งเสรมิการขายประเภท
ส่วนลดเป้าหมายทีใ่หลู้กคา้ (Rebate) ในปี 2562 ใหมเ่ป็นยอดหกัรายได ้ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่15 และ ส าหรบัปี 2563 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 24.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 103.21 
เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดใน
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลใหบ้รษิทัมคี่าขนส่ง ค่าบรกิารโกดงั และค่าคอมมชิชัน่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้บรษิทัมี
ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์พื่อเพิม่การรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand ของบรษิทัตามแผนการท าตลาด
กลุ่มผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand เพิม่มากขึน้ รวมทัง้บรษิทัมกีารขยายทมีขายส าหรบัช่องทางจ าหน่ายกลุ่มรา้นขาย
ยาและโรงพยาบาล จงึส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่านายหน้าเพิม่สูงขึ้น และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2564 บรษิทัมตีน้ทุนจดัจ าหน่ายลดลง 1.25 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.91 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ในปรมิาณมากเมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปี 2563 จงึท าใหบ้รษิัทมคี่าขนส่งลดลง ในขณะที่บรษิทัมคี่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายส าหรบัผลติภณัฑ์
ประเภท Own Brand เพิม่ขึ้น นอกจากนี้ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทมคี่านายหน้าทีจ่่าย
ใหก้บัตวัแทน/นายหน้าส าหรบัการแนะน าลูกคา้ส าหรบัผลติภณัฑ ์OEM เป็นจ านวน 1.44 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจาก
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและยาแผนปัจจุบนัจากการแนะน าจากตวัแทนหรอืนายหน้า 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
2561 2562 2563 ม.ค.-มี.ค.2563 ม.ค.-มี.ค.2564 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 25.92 7.36 29.13 7.97 29.50 6.37 7.35 5.82 7.92 8.27 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 8.47 2.40 9.38 2.57 5.88 1.27 1.63 1.29 1.58 1.65 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 2.24 0.63 2.48 0.68 1.38 0.30 0.53 0.42 0.33 0.35 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย 

3.21 0.91 2.40 0.66 3.38 0.73 0.72 0.57 0.72 0.75 

ค่าเช่า 2.32 0.66 1.30 0.35 0.23 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู2/ 0.81 0.23 - - - - - - - - 

อื่น ๆ3/ 6.65 1.89 8.78 2.40 9.00 1.95 1.33 1.06 1.48 1.55 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.62 14.08 53.47 14.63 49.37 10.67 11.59 9.18 12.06 12.60 
1/ รอ้ยละค านวณจากรายไดร้วม 
2/ ปี 2563 บรษิทัได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบัหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ โดยแสดงรายการแยกจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารเป็น
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS 9  

3/ ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษายานพาหนะ เครือ่งใชส้ านกังาน และอาคาร ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ ์ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่า
ไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์ เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทาง ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย ค่าเช่า เป็นต้น ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 49.62 ล้านบาท 53.47 ล้านบาท 49.37 ล้านบาท และ 12.06 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.08 รอ้ยละ 14.63 รอ้ยละ 10.67 และรอ้ยละ 12.60 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารเพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.76 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เนื่องจาก
การเพิม่ขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ านวน 3.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.38 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
สาเหตุหลกัมาจากการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ าปี ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ และค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน และ ส าหรบั
ปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 4.10 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.67 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก
บรษิทัช าระค่าใชจ้่ายในการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และช าระครบถ้วนในปี 2562 นอกจากนี้บรษิทั
ได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (“NIA”) ของโครงการกลไกสนับสนุนด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ( “Managing Innovation Development Credit” หรือ “MIND CREDIT”) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารจากบรษิทัทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 
รวมถงึสาขาบญัชแีละการเงนิ เพื่อยกระดบัผูป้ระกอบการนวตักรรมใหพ้รอ้มในการแขง่ขนั และกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา
ธุรกิจนวตักรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื เป็นจ านวน 1.00 ล้านบาท จงึท าให้ค่าใชจ้่ายค่าที่ปรกึษาลดลงในปี 
2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิทัเพิม่ขึน้ 0.47 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.06 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้ตามอตัราการ
เพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

ปี 2558 บรษิทัหยุดการผลติของโรงงานทีส่าขาล าพูน ผูบ้รหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ส าหรบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงานล าพนู โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในการก าหนดมลูค่ายุตธิรรมดว้ยวธิี
วเิคราะห์มลูค่าจากตน้ทุน (Cost approach) ซึ่งมูลค่าประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระต ่ากว่ามลูค่าสุทธทิางบญัช ีดงันัน้
บรษิทัไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงนิ 45.00 ลา้นบาทในปี 2558  

ต่อมาบริษัทได้มพีิจารณาประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย์เป็นประจ าทุกปี และสถานการณ์ทางธุรกิจของ
โรงงานล าพูนเริม่ฟ้ืนตวัท าใหเ้ริม่มกีารผลติเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารเชื่อว่าการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิี
มูลค่าจากการใชม้คีวามเหมาะสมมากกว่า ดงันัน้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมาบรษิทัไดป้ระเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดย
วดัมลูค่าจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของโรงงานล าพูน และไม่ไดม้ี
การบนัทกึผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิม่ขึน้ จนกระทัง่บรษิัทได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19 โดย
ลูกคา้ OEM รายหนึ่งทีจ่ าหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑ์สมุนไพรใหแ้ก่นักท่องเทีย่วต่างประเทศเป็นหลกัโดยเฉพาะ
นักท่องเทีย่วชาวจนี ไดย้กเลกิค าสัง่ซื้อกบับรษิทัในปี 2563 จงึส่งผลต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืส าหรบัโรงงานล าพูน
จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานในการประมาณการ ดงันัน้บริษัทได้พิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เพิม่เตมิอกีจ านวน 2.00 ลา้นบาทส าหรบังบการเงนิปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.00 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2562 อย่างไรกต็าม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะผันแปรตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ประมาณการผลประกอบการ และ
สมมตฐิานในการประมาณการในแต่ละช่วงเวลาทีท่ าการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืส าหรบัโรงงานล าพนูในอนาคต 
ทัง้นี้ หากผลประกอบการของโรงงานปรบัตวัดขีึน้มากกว่าการประมาณการ บรษิัทอาจมกีารกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าดงักล่าว ในทางกลบักนั หากผลประกอบการของโรงงานปรบัตวัแย่ลงมากกว่าการประมาณการ บรษิทัอาจมี
การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวเพิม่ขึน้ 

 
ผลขาดทุนและ(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9  

ปี 2562 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนและ(กลบัรายการ)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 เท่ากบั (3.92) ล้านบาท 2.12 ล้านบาท และ (0.17) ล้านบาท ตามล าดบั 
ซึง่ปี 2562 บรษิทัมกีารกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 3.92 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากบรษิทัตระหนักถงึ
ความส าคญัของกระแสเงนิสดรบัและการบรหิารความเสีย่งดา้นลูกหนี้ของบรษิทั บรษิทัจงึมมีาตรการในการก ากบัดูแล
ลูกหนี้และตดิตามการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้อย่างใกล้ชดิ จงึส่งผลใหบ้รษิทัไดร้บัช าระหนี้จากลูกหนี้หลายรายที่เคยตัง้
ประมาณการไวใ้นอดตี ต่อมาในช่วงปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและผลการ
ด าเนินงานของลูกคา้ท าใหบ้รษิทัมกีารตัง้ประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้ในปี 2563 เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม 
บริษัทมีการติดตามลูกหนี้ของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มัน่ใจว่าลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว
สามารถทยอยช าระคนืหนี้บรษิทัได้ และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกีารกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 0.17 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าลดลงจากการเก็บช าระหนี้ และอตัราผลขาดทุน
ทางดา้นเครดติมคี่าลดลงจากการขอ้มลูการรบัช าระหนี้ในช่วงทีผ่่านมาดขีึน้  

 
 
 

 



  
บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.4.2 - หน้า 12 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิส่วนใหญ่มาจากเงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ – หมนุเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

125.28 96.64 82.87 34.25 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 5.25 – 9.50 5.00 – 7.12 4.47 – 6.87 3.84 – 5.85 
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

22.92 33.87 22.42 21.87 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 2.00 – 5.47 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.38 2.34 6.95 7.18 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.35 - 3.65 3.28 - 7.06 3.28 - 7.06 3.80 - 7.06 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ – ไมห่มุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62.48 62.26 61.47 104.59 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 2.00 – 5.47 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

26.98 - - - 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 6.00 - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 35.29 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.35 - 3.65 3.28 - 7.06 3.28 - 7.06 3.80 - 7.06 
รวมหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 238.10 198.21 209.52 203.18 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 2.00 – 7.06 

บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิในช่วงปี 2561-2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 
13.42 ล้านบาท 12.96 ล้านบาท 11.44 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมอีตัราดอกเบี้ยต ่าสุดรอ้ยละ 2.00 
ต่อปี และ อตัราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.06 – 14.96 ต่อปี ในปี 2561 บรษิัทมกีารกู้ยมืเงนิจากบรษิัท ซีดไีอพี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อเสรมิสภาพคล่องของบรษิัท โดยมกีารคดิอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งใน
ระหว่างปี 2562 บริษัทได้ช าระเงินกู้ยมืดงักล่าวครบแล้วทัง้จ านวน จึงท าให้ต้นทุนทางการเงินลดลงในปี 2562 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ส าหรบัปี 2563 ต้นทุนทางการเงนิลดลงเท่ากบั 1.53 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวบางวงเงินได้ช าระคืนครบถ้วนแล้วในระหว่างปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องบนัทึกต้นทุนทาง
การเงนิจากสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS16)  
และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิลดลงเท่ากบั 0.76 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 23.68 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี 2563 เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืเฉลีย่จากสถาบนัการเงนิลดลง จาก
การที่บรษิัทบรหิารสภาพคล่องโดยลดการพึ่งพงิเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเพิม่เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิมาทดแทน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในสญัญาเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง จงึท า
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ให้ต้นทุนทางการเงนิเปลี่ยนแปลงไป (โปรดดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 การจดัการและการ
ก ากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 
 

 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ  

ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ12.39 ล้านบาท 
23.57 ล้านบาท 31.08 ล้านบาท และ 7.48 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 3.52 รอ้ยละ 
6.45 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 7.81 ตามล าดบั ของรายไดร้วม ตามล าดบั ในช่วงปี 2561 ก าไรสุทธเิท่ากบั 12.39 ล้าน
บาท เน่ืองจากบรษิทัปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอรโ์มน รวมทัง้ลูกคา้ OEM รายหนึ่งไดว้่าจา้งผูผ้ลติรายอื่นผลติ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแทนบรษิทั จงึท าให้รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง ในขณะที่ บรษิัทยงัคงแบก
รบัภาระค่าใชจ้่ายของบรษิทัและต้นทุนทางการเงนิ อีกทัง้มคี่าใชจ้่ายในการเตรยีมตวัขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปและการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 บรษิัทมกี าไรสุทธเิท่ากบั 
23.57 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S เป็นที่
เรยีบรอ้ยในเดอืนกนัยายน 2561 จงึสามารถด าเนินการผลติยาน ้าและฮอรโ์มนไดต้ลอดทัง้ปีอกีครัง้ในปี 2562 และบรษิทั
เริม่มคี าสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน ้าอย่างต่อเนื่อง และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของกลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่าย
สนิค้าบนสื่อโทรทศัน์ได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหร้ายได้จากการขายปรบัตวัสูงขึ้นประกอบกบัมรีายได้จากการ
กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ จงึส่งผลใหก้ าไรสุทธปีิ 2562 มอีตัราการเตบิโตอย่างมากคดิเป็นร้อยละ 90.23 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ส าหรบัปี 2563 ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 
2562 สาเหตุการเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความ
สะอาด และการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทั ในขณะที ่บรษิทัมผีลประกอบการลดลงจาก
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและยาแผนโบราณกลุ่มลูกคา้ OEM จากการไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-
19 และบรษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดใ้นระดบัเดยีวกบัปีก่อนหน้า จงึท าใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้ตาม
รายได้ที่เพิม่ขึน้ และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทมกี าไรสุทธลิดลงเท่ากบั 3.00 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.63 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการ
ขายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจ านวน 38.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บรษิัทมรีายได้จากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและ
ผลติภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้ ในขณะที่ บรษิัทพยายามควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัปี 2563 
ประกอบกบัต้นทุนทางการเงนิทีล่ดลง เป็นผลใหอ้ตัราก าไรสุทธใินงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 ปรบัตวัดี
ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2563 และท าใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธลิดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ตามทีก่ล่าวขา้งตน้  
 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบัร้อยละ 
13.64 ร้อยละ 17.06 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 15.02 ตามล าดบั โดยบรษิทัมส่ีวนของผู้ถอืหุน้ในปี 2561 – 2563 และ
งวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 111.36 ล้านบาท 164.92 ล้านบาท 195.91 ล้านบาท และ 202.46 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 บรษิทัมอีตัราผลก าไรต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 17.06 ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบ
กบัปี 2561 ทีม่อีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 13.64 เนื่องจากปี 2562 บรษิทัมผีลก าไรเพิม่ขึน้เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 อย่างไรกต็ามในปี 2563 บรษิทัสามารถบรหิารงานภายใต้วกิฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ท า
ใหม้รีายไดแ้ละผลก าไรจากการด าเนินงานเตบิโตเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.17 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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เท่ากบั 15.02 ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2563 ที่มอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้เท่ากบัร้อยละ 17.23 สาเหตุ
หลกัมาจากบรษิทัมผีลก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์
ลดลง  

 
2.3 ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
 

สินทรพัย ์

 บรษิทัมสีนิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 436.03 ล้านบาท 
441.91 ลา้นบาท 484.09 ลา้นบาท และ 495.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 23 - 29 ของสนิทรพัย์รวม  โดยมส่ีวนประกอบหลกั ได้แก่ ลูกหนี้การคา้ และสนิค้าคงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71 - 77 ของสนิทรพัยร์วม โดยมส่ีวนประกอบหลกัไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทัมดีงันี้ 
 

ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหนี้การค้าประกอบดว้ย ลูกหนี้การค้าหกัด้วยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ หรอืค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยในลกัษณะการด าเนินงานของธุรกจิ บรษิทัจะรบัรู้ลูกหนี้เมื่อบรษิทัมสีทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทน
ตามสญัญา หากบรษิทัรบัรูร้ายไดก้่อนทีจ่ะมสีทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทน จ านวนสิง่ตอบแทนนัน้จะ
รบัรู้เป็นสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญา ก่อนปี 2562 ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจง้หนี้หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และในปี 
2563 ลูกหนี้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งประเมนิโดยการวเิคราะห์
ประวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ หนี้สูญจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อเกดิขึน้ ซึ่ง
บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติเทอม 30 -120 วนั โดยใชแ้นวทางการจดัระดบัความเสีย่งของลูกคา้ตามกลุ่มลูกคา้ 

ลูกหน้ีการค้า 
31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 31 มี.ค.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนี้การคา้  64.74 116.08 62.13 108.85 47.43 108.44 45.77 108.33 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8.97) (16.08) (5.05) (8.85) - - - - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - (3.69) (8.44) (3.52)1/ (8.33) 
รวมลูกหน้ีการค้า 55.77 100.00 57.08 100.00 43.74 100.00 42.25 100.00 
1/ บรษิทักลบัรายการตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 0.17 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากมลูค่าลูกหนี้การคา้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระเพิม่ขึน้ 14.67 
ลา้นบาท หรอืคดิอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.67 ในขณะทีลู่กหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระน้อยกวา่ 3 เดอืนลดลง 13.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราการลดลงรอ้ยละ 75.70 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบรษิทัได้รบัช าระหนี้จากลูกหนี้ นอกจากนี้ลูกหนี้การคา้ที่เกนิก าหนดช าระมากกว่า  6 
เดือน ถึง 12 เดือน ลดลง 5.73 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 100 ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ปรบัล าดบัชัน้ไปเป็นลูกหนี้มากกว่า 12 
เดอืน ขึน้ไป และการรบัช าระหนี้จากลูกหนี้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมลูีกหนี้การคา้ - สุทธ ิเท่ากบั 55.77 ล้านบาท 
57.08 ล้านบาท 43.74 ล้านบาท และ 42.25 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 
12.79 รอ้ยละ 12.92 รอ้ยละ 9.04 และรอ้ยละ 8.52 ตามล าดบั และมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย 58 วนั 63 วนั 43 วนั และ 
44 วนั ตามล าดบั ซึง่เป็นระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลี่ยทีอ่ยู่ในเกณฑป์กตขิองบรษิทั ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็
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หนี้เฉลีย่เพิม่สงูขึน้จากค่าเฉลีย่ของปี 2561 เน่ืองจากลูกหนี้คา้งช าระรายหนึ่งไดร้บัผลกระทบจากนักท่องเทีย่วชาวจนีใน
ประเทศไทยมปีรมิาณลดลงอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรก็ตามในปี 2563 บรษิัทมรีะยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 บรษิทัสามารถจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์โดยมเีงือ่นไขการรบัช าระ
ค่าสนิคา้เป็นเงนิสดหรอืเงนิมดัจ ารบัล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ หากค านวณระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยโดยไม่น ารายไดจ้ากการ
จ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์มาค านวณด้วย พบว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบรษิทัในปี 2563 เพิม่ขึ้นเป็น 53 วนั 
และส าหรบัวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 43 วนัเป็น 44 วนั  

ระยะเวลาค้างช าระ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 45.99 71.04 36.93 59.44 23.41 49.36 38.08 83.20 
ลูกหน้ีการค้าท่ีเกินก าหนดช าระ         
น้อยกว่า 3 เดอืน 9.44 14.58 17.75 28.57 17.45 36.79 4.24 9.26 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 0.06 0.09 0.92 1.48 0.15 0.32 0.02 0.04 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 0.48 0.74 2.21 3.56 5.73 12.08 - - 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 8.77 13.55 4.32 6.95 0.69 1.45 3.43 7.50 

รวม 64.74 100.00 62.13 100.00 47.43 100.00 45.77 100.00 

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้คงค้าง (Aging) ขา้งต้น พบว่า บรษิัทมสีดัส่วนลูกหนี้
การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 45.99 ลา้นบาท 
36.93 ลา้นบาท 23.41 ลา้นบาท และ 38.08 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 71.04 รอ้ยละ 59.44 รอ้ยละ 49.36 
และรอ้ยละ 83.20 ตามล าดบั  

ในปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมลูีกหนี้การค้าทีเ่กินก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดอืน 
คิดเป็นร้อยละ 14.58 ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 36.79 และร้อยละ 9.26 ตามล าดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้ที่เกิน
ก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดอืนเพิม่ขึน้จากปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของยอดฝากขายรอเรยีกเกบ็ของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดั
จ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) 

ส าหรับลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือนเพิ่มขึ้นในปี 2562 และ 2563 เมื่อ
เปรยีบเทยีบปี 2561 และ 2562 ตามล าดบั เนื่องจากลูกหนี้รายหนึ่งทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑ์ OEM ประเภทยาแผนโบราณ
ไดร้บัผลกระทบจากกลุ่มลูกคา้หลกัของลูกหนี้รายดงักล่าวไดแ้ก่ นักท่องเทีย่วชาวจนีในประเทศไทยมจี านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้แต่ปลายปี 2562 และได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัมี
ลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืนลดลง 5.73 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สาเหตุหลกั
มาจาก การเลื่อนระดบัชัน้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ค้างช าระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไปของลูกหนี้ค้างช าระที่จ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
OEM ประเภทยาแผนโบราณรายเดยีวกบัทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ในกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างช าระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป บรษิัทได้ตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ร้อยละ 100 
โดยลูกหนี้คา้งช าระในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นลูกหนี้ทีค่า้งช าระมานาน 3-6 ปีขึน้ไป ซึ่งบางส่วนอยู่ในกระบวนการด าเนินคดี
ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีลุ่มลูกหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป จ านวน 
0.69 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทด าเนินการตัดจ าหน่ายหนี้สูญจ านวน 3.47 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิัทมกีลุ่มลูกหนี้ทีค่้างช าระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป จ านวน 3.43 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2563 เท่ากบั 2.74 
ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมหีนี้คา้งช าระจากลูกหนี้ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑ์ OEM ประเภทยาแผนโบราณรายเดยีวกบัทีก่ล่าว
ขา้งต้น ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัมกีารบนัทกึค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัระดบัชัน้ลูกหนี้เพิม่ขึน้จ านวน 1.47 ล้าน
บาท  
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ในปี 2561 – 2562 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี้ และคาดการณ์
เกีย่วกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ บรษิทัก าหนดอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนด
ช าระ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระน้อยกว่า 3 เดอืน ลูกหนี้การคา้คา้งช าระ 3 – 6 เดอืน ลูกหนี้การคา้คา้งช าระ 6 - 12 เดอืน 
และ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 30.00 และรอ้ยละ 
50.00 – 100.00 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2563 และงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทจะบนัทกึค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยพจิารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจิว่ามผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และพจิารณาค่าความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเพื่อประเมนิผลขาดทุนดา้นเครดติสะสมของลูกหนี้
การค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ซึ่ง ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 พจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค้าส าหรบัลูกหนี้
การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระน้อยกว่า 3 เดอืน  ลูกหนี้การคา้คา้งช าระ 3 – 6 เดอืน ลูกหนี้การคา้
ค้างช าระ 6 - 12 เดอืน และ ลูกหนี้การค้าค้างช าระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัร้อยละ 0.07 ร้อยละ 1.44 ร้อยละ 10.27 
รอ้ยละ 23.48 รอ้ยละ 43.49 และรอ้ยละ 100.00 ตามล าดบั ซึง่บรษิทัอา้งองิขอ้มลูในการค านวณค่าเผื่อหนี้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจากบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัวธิกีารประเมนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติ  

ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้อื่นประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ต้นทุนขายรอการตดับญัช ีเงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้า เงนิทดรองจ่าย
พนักงาน ลูกหนี้กรมสรรพากร ดอกเบี้ยค้างรบั ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าโฆษณา และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าค่าโฆษณา หมายถงึบรษิทัไดม้กีารว่าจา้งใหบ้รษิทัโฆษณาท าการโฆษณาตามสถานทีแ่ละระยะเวลาทีก่ าหนด 
เช่นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นต้น และบริษัทได้จ่ายบริการการโฆษณาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนส าหรบัการบรกิารดงักล่าว  

ลูกหนี้อื่นของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 12.25  ล้าน
บาท 10.98 ล้านบาท 7.33 ล้านบาท และ 7.18 ล้านบาท ตามล าดบั ลูกหนี้อื่นปรบัตวัลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 ซึง่เป็นผลจากการทีบ่รษิทัไดช้ าระเงนิมดัจ าค่าเครื่องจกัรและทะเบยีนผลติภณัฑ์ในระหว่างปี 2561 และไดร้บั
สนิค้าในระหว่างปี 2562 จงึท าให้เงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าลดลง ในปี 2563 ลูกหนี้อื่นลดลง 3.65 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
ลดลงอตัราร้อยละ 33.24 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการตดัจ าหน่ายค่า
โฆษณาตามสญัญาแลกเปลี่ยนสนิคา้จ านวน 5.97 ล้านบาท และณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ลูกหนี้อื่นปรบัตวัลดลง 0.15 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.05 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมคี่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการตดัจ าหน่ายค่าโฆษณา
ตามสญัญาแลกเปลีย่นสนิคา้ลดลง 0.23 ลา้นบาท  
 

สินค้าคงเหลือ 

 31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 31 มี.ค. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถุดบิ 13.47 38.52 11.64 30.13 20.20 25.93 26.98 29.84 
บรรจุภณัฑ ์ 13.73 39.26 12.31 31.87 17.47 22.43 19.27 21.31 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 9.81 28.05 18.42 47.68 39.48 50.69 40.19 44.45 
สนิคา้ระหว่างผลติ 2.15 6.15 1.57 4.06 7.87 10.10 13.31 14.72 
หกั ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (4.19) (11.98) (5.31) (13.74) (7.13) (9.15) (9.33) (10.32) 

รวม 34.97 100.00 38.63 100.00 77.89 100.00 90.42 100.00 
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สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 34.97 ลา้นบาท 38.63 
ลา้นบาท 77.89 ลา้นบาท และ 90.42 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 8.02 รอ้ยละ 8.74 รอ้ยละ 16.09 และรอ้ย
ละ 18.24 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืจะประกอบดว้ยวตัถุดบิ บรรจภุณัฑ ์สนิคา้ส าเรจ็รปู และ
สนิคา้ระหว่างผลติ  

ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัยอดขายสม ่าเสมอ จงึมกีารทยอยส่งสนิคา้ไปก่อนและเตรยีมผลติสนิคา้ส าหรบังวดถดัไป 
จงึส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 เพื่อรองรบั
การจ าหน่ายสินค้าในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบริษัทที่มุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Own Brand ผ่าน
ช่องทางจ าหน่ายผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้ประเภทแอลกอฮอลค์งเหลอื
ประมาณ 6.65 ล้านบาท และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 12.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 16.09 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัซื้อวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเพิม่ขึน้ 6.78 ล้านบาท และมสีนิค้า
ระหว่างผลติเพิม่ขึน้ 5.44 ล้านบาท เพื่อรองรบัการจ าหน่ายสนิค้ากลุ่มผลติภณัฑ์ Own Brand และรองรบัแผนการขาย
ผลติภณัฑใ์หมใ่หแ้ก่กลุ่มลูกคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping)  

บรษิัทได้เริม่น านโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงมาใช้เป็นครัง้แรกในปี  2559 โดยพจิารณาจาก
รายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้และมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั ซึง่วตัถุดบิ งานระหว่างท า และสนิคา้ส าเรจ็รปูจะพจิารณาอายุ
คงเหลือของสินค้า และส าหรับบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาจากอายุของบรรจุภัณฑ์ ต่อมาในปี 2562 – 2563 บริษัท
เปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลง เพื่อให้สะทอ้นถงึมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิค้าคงเหลอืมากขึน้ 
โดยพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิค้าคงเหลอืและการใชป้ระโยชน์ของสนิค้าคงเหลอื จากรายงานวเิคราะห์อายุสนิค้า
คงเหลอืและมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 

ซึง่การพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอืจะวเิคราะหจ์ากรายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอื บรษิทัจะ
พจิารณาโดยเปรยีบเทยีบมลูค่าสงูสุดของค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงระหว่างรายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัที่
ผลิตหรือวนัที่รบัเข้า (Days Passed)  กับรายงานวิเคราะห์อายุคงเหลือของสินค้านับจากวนัที่หมดอายุ (Remaining 
Age) โดยมอีตัราค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

ร้อยละของต้นทุนสินค้าคงเหลือ Days Passed Remaining Age 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 0.00 – 30.00 0.00 – 100.00 

สนิคา้ระหว่างผลติ 0.00 – 30.00 0.00 – 100.00 
วตัถุดบิ 0.00 – 100.00 0.00 – 100.00 

บรรจุภณัฑ ์ 0.00 – 100.00 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมคี่าเผื่อสนิคา้ลดมลูค่าสิน้งวด เท่ากบั 
4.19 ล้านบาท 5.31 ล้านบาท 7.13 ล้านบาท และ 9.33 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสนิคา้เพิม่ขีน้ 1.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ค่าเผื่อการลดลงของบรรจุภณัฑเ์พิม่ขึน้ เนื่องจากในปี 2562 

ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 
การเสื่อมสภาพ 

รายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัทีผ่ลติหรอืวนัที่
รบัเขา้ (Days Passed) 
รายงานวเิคราะหอ์ายุคงเหลอืของสนิคา้นับจากวนัทีห่มดอายุ 
(Remaining Age) 

การสรา้งประโยชน์ มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 
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บรษิทัพจิารณาน าปัจจยัอตัราการใชใ้นอดตีเขา้มาประกอบการค านวณประมาณการค่าเผื่อการลดลง ในขณะทีปี่ 2561 
นัน้พจิารณาจากอายุสนิคา้คงเหลอืเท่านัน้ และในปี 2563 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้เพิม่ขึน้ 1.82 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่า
คงเหลอืที่แท้จรงิของสนิค้าคงเหลอืมากขึ้น และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สนิคา้เพิม่ขึน้ 2.20 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ 1.56 ลา้นบาท  

บรษิทัมรีะยะเวลาในการจ าหน่ายสนิคา้เฉลีย่ เท่ากบั 57 วนั 53 วนั 68 วนั และ 58 วนั ในปี 2561 – 2563 และ
งวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 ตามล าดบั โดยระยะเวลาในการจ าหน่ายสนิค้าของบรษิัทประมาณ 1 – 3 
เดอืน เนื่องจากสนิคา้ของบรษิทัเป็นยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ และผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ซึ่งมรีะยะเวลาการเก็บ
รกัษาจ ากดั ดงันัน้เพื่อป้องกนัการความเสีย่งจากสนิคา้หมดอายุ บรษิทัมขี ัน้ตอนในการตดิตามสถานะของสนิคา้คงเหลอื
เป็นประจ า และใหม้รีะยะเวลาในการจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัใหส้ัน้ทีสุ่ด  
 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ซึ่งหมายถงึ
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืต่อสถาบนัการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้ท่ากบั 8.86 ล้านบาท 8.94 ล้านบาท 8.98 
ลา้นบาท และ 8.98 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 2.03 รอ้ยละ 2.02 รอ้ยละ 1.86 และรอ้ยละ 1.81 ของมลูค่า
สนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยเงนิฝากสถาบนัการเงินที่มขีอ้จ ากดัในการใช้มกีารเติบโตเพยีงเล็กน้อยในแต่ละปี จาก
ดอกเบีย้เงนิฝากทีบ่รษิทัไดร้บัจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนัเท่ากบั -0.00- ล้านบาท 5.77 ล้านบาท -0.00- ล้านบาท และ -0.00- ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ย
ละ -0.00- รอ้ยละ 1.31 รอ้ยละ -0.00- และรอ้ยละ -0.00- ของมูลค่าสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยในปี 2562 เงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึน้จ านวน 5.77 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัใหเ้งนิกู้ยมืแก่บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.00 – 6.25 โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บับรษิทั 
ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวบรษิทัไดร้บัช าระแลว้ทัง้จ านวนในเดอืนมถิุนายน 2563 

 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนประกอบดว้ยทีด่นิทีบ่รษิทัถอืครองบรเิวณอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซึ่ง
ปัจจุบนัยงัไม่ได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2564 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเท่ากบั 150.09 ล้านบาท 150.09 ล้านบาท 108.77 ล้านบาท และ 
108.77 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.42 ร้อยละ 33.97 ร้อยละ 22.47 และร้อยละ 21.94 ของมูลค่า
สนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยในปี 2563 บรษิทัไดโ้อนทีด่นิบางส่วนจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ เนื่องจากบรษิทัไดน้ าทีด่นิจ านวน 15-0-68.60 ไร่ หรอืคดิเป็นมูลค่า 41.32 ล้านบาทมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์
ในอนาคตของบรษิทั จงึส่งผลใหอ้สงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนลดลงจ านวน 41.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.53 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ทัง้นี้  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีโอกาสลดลง โดยบริษัทอาจจะโอนที่ดินจาก
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อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ในอนาคต เนื่องจากบรษิทัมแีผนในการน าทีด่นิมาใช้
ในการด าเนินการตามโครงการวจิยั พฒันา และแปรรปูพชืไขน่ ้าเพื่อการผลติเชงิพาณิชย ์(โปรดดรูายละเอยีดโครงการใน
ส่วนที ่2.2 การประกอบธุรกจิ ขอ้ 6. โครงการในอนาคต) 

 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธเิท่ากบั 
151.14 ล้านบาท 147.30 ล้านบาท 214.95 ล้านบาท และ 215.67 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 34.66 
รอ้ยละ 33.33 รอ้ยละ 44.40 และรอ้ยละ 43.50 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร และเครื่องจกัร ในปี 2562 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 
3.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาในปี 2562 
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทมีอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเพิ่มขึ้นจ านวน 19.03 ล้านบาท เนื่องจากการโอนงาน
ก่อสร้างของอาคารคลงัสนิค้าบรรจุภณัฑ์และสาธารณูปโภค และมงีานระหว่างก่อสร้างอาคารคลงัสนิคา้ส าหรบัจดัเกบ็
วตัถุดิบ อีกทัง้บริษัทมีเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ านวน 11.40 ล้านบาทจากการที่บริษัทจดัซื้อเครื่องวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ HPLC และเครื่องจกัรส าหรับสายการผลิตยาน ้าและแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้  บริษัทมี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น 7.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศ
สายการผลติแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) และการก่อสรา้งสาธารณูปโภครอบโรงงานกรุงเทพ ทัง้นี้บรษิทัไดโ้อนเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างเหล่านี้เพื่อค านวณค่าเสื่อมราคาแล้วในปี 2562 ส าหรับปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 และ
บรษิทัไดน้ า TFRS 16 มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรกส าหรบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่
17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูร้ายจ่าย
ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็น
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปลี่ยนไป โดยบริษัทปรบัเปลี่ยนวธิีการรบัรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้จ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า จงึส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 67.65 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.93 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 จากสทิธกิารเช่าทีด่นิ
และอาคาร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และจากการโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
การลงทุนเป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบรษิัทได้น าที่ดนิบางส่วนมาใช้พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ตามที่กล่าวใน
หวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ขา้งต้น ในขณะที ่บรษิทัไดป้ระเมนิมูลค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
โรงงานล าพูน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และไดบ้นัทกึค่าเผื่อจากการด้อยค่าเพิม่ขึน้จ านวน 2.00 ล้านบาทส าหรบังบ
การเงินปี 2563 (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงนิ” 
ขา้งต้น) โดยค่าเผื่อจากการด้อยค่านี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลง ซึ่งจะผนัแปรตาม ผลประกอบการที่จะ
เกดิขึน้จรงิในอนาคต ประมาณการผลประกอบการ และสมมตฐิานในการประมาณการในแต่ละช่วงเวลาทีท่ าการประเมนิ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนส าหรบัโรงงานล าพูนในอนาคต และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 0.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวดบริษัทได้ท าสญัญาเช่าซื้อ
ยานพาหนะมูลค่า 2.06 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี สิน้สุดในปี 2568 โดยมคี่าเช่าซื้อคงทีต่ลอดอายุสญัญา อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างงวดบรษิทัไดป้รบัปรุงมูลค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารกบับรษิทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดและผู้บรหิารที่เป็น
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กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่   ท าใหม้ลูค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารลดลงรวม 0.08 ลา้นบาท เน่ืองจากการท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่
และการแก้ไขเงื่อนไขในสญัญาเช่าตามล าดบั (โปรดดูรายละเอยีดการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 การจดัการ
และการก ากบัดูแลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) ทัง้นี้ บรษิทัมคี่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายเท่ากบั 5.41 ล้านบาท 
นอกจากนี้ เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัไดม้กีารขยายระยะเวลาเช่าในสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารดงักล่าว ดงันัน้งบ
การเงินในไตรมาส 2 ปี 2564 จะแสดงมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารในหวัข้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
ตลอดจนหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิม่ขึ้น (โปรดดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าในส่วนที่ 2.3 การ
จดัการและการก ากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั)  

 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสุทธเิท่ากับ 
1.24 ล้านบาท 4.83 ล้านบาท 4.77 ล้านบาท และ 4.72 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท
ประกอบดว้ย ค่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์และค่าลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร์ ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดล้งทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทะเบยีน
ยาแผนปัจจุบนัจ านวน 12 ทะเบยีนเพื่อรองรบัแผนการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้ของบรษิทั และลงทุนในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ เพื่อรองรบัระบบปฏิบตัิการ Windows และ Office เพิม่เติมท าให้สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนของบรษิัทเพิม่ขึ้น
จ านวน 3.59 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 289.52 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561  ส าหรบัปี 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง
เท่ากบั 0.06 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัมคี่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลงเท่ากบั 0.05 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมคี่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่
มตีวัตนเพิม่ขึน้ 0.19 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัมโีปรแกรมระหว่างพฒันาเพิม่ขึน้ 0.14 ลา้นบาท  

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย เงนิค ้าประกนั เงนิประกนัค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหน้า โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 4.62 ลา้นบาท 
1.74 ลา้นบาท 2.12 ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.06 รอ้ยละ 0.39 รอ้ยละ 0.44 และรอ้ยละ 
0.33 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั ในปี 2561 บรษิทัมแีผนการตลาดเพื่อเพิม่การรบัรูข้องลูกคา้ใหรู้จ้กักลุ่มตราสนิคา้ของ
บรษิัทเพิม่ขึ้น จงึได้มกีารน าผลติภณัฑ์ของบรษิทัไปแลกเปลี่ยนกบัค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้า โดยค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธจ์่ายล่วงหน้าดงักล่าวจะทยอยตดัจ าหน่ายไปเมื่องานโฆษณาทีเ่กดิขึน้จรงิตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั ซึง่บรษิทั
ไดท้ยอยตดัจ าหน่ายในปี 2562 จงึส่งผลใหส้นิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นปรบัตวัลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนเพิ่มขึน้ 0.38 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กับปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงนิมดัจ าค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่นลดลง 0.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.98 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกั
มาจากการลดลงของเงนิประกนัค่าไฟฟ้าเท่ากบั 0.50 ลา้นบาท  

 
2.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 โครงสร้างเงนิทุนของบรษิัทประกอบด้วยหนี้สนิรวมเท่ากบั 324.67 ล้านบาท 276.99 ล้านบาท 288.18 ล้าน
บาท และ 293.32 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 รอ้ยละ 59.53 และรอ้ยละ 59.16 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผู้
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ถอืหุน้รวมเท่ากบั 111.36 ลา้นบาท 164.92 ลา้นบาท 195.91 ลา้นบาท และ 202.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 
รอ้ยละ 37.32 รอ้ยละ 40.47 และรอ้ยละ 40.84 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั 
 หนี้สนิรวมของบรษิทัประกอบดว้ย หนี้สนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 28 - 52 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22 - 43 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิเท่ากบั 210.68 ล้านบาท 192.77 ล้านบาท 166.76 ล้านบาท และ 160.71 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
48.32 รอ้ยละ 43.62 รอ้ยละ 34.45 และรอ้ยละ 32.42 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้จากปี 2561 รวมทัง้ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั จงึน า
เงินดงักล่าวไปช าระหนี้เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท จึงท าให้เงินกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิลดลงจ านวน 17.91 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 8.50 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ในปี 2563 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 26.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 13.49 จากปี 2562 
เนื่องจากบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ ไดร้บัช าระหนี้จากลูกหนี้ รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต์ และ 
HEP4 รวม 32.2 ลา้นบาทในเดอืนมนีาคม 2563 ส่งผลใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานและจาก
กิจกรรมจดัหาเงนิ จงึท าให้บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระคืนเงนิกู้ยมืบางส่วนได้ และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 
บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้ลดลง 48.62 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.67 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทั
ได้รบัวงเงนิสนิเชื่อระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งจ านวน 49.90 ล้านบาท จงึได้น าเงนิดงักล่าวมาช าระคนืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้สงูกว่าเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
รายการหมุนเวียน         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 125.28 28.73 96.64 21.87 82.87 17.12 34.25 6.91 
เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

    22.92        5.26      33.87     7.66  22.42 4.63 21.87 4.41 

รายการไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยาว 62.48 14.33 62.26 14.09 61.47 12.70 104.59 21.10 
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 210.68 48.32 192.77 43.62 166.76 34.45 160.71 32.42 

1/ รอ้ยละ เมื่อเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

เจ้าหน้ีการค้า 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมเีจ้าหนี้การคา้เท่ากบั 28.82 ล้าน
บาท 29.46 ล้านบาท 29.89 ล้านบาท และ 34.50 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น ร้อยละ 6.61 ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 
6.17 และร้อยละ 6.96 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดบั โดยเจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่เกิดจากการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์และสนิค้าส าเร็จรูปซื้อมาขายไป บรษิัทได้รบัระยะเวลาในการช าระหนี้ (Credit term) จากเจ้าหนี้
การคา้ประมาณ 7-120 วนั ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ และสนิคา้แต่ละประเภท โดยมรีะยะเวลาช าระหนี้ในปี 2561 – 
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2563 และงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 51 วนั 42 วนั 34 วนั และ 48 วนั ตามล าดบั ซึ่งบรษิัท
สามารถช าระไดต้ามเงื่อนไขทางการค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้เล็กน้อย 0.43 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.46 จากปี 2562 เน่ืองจาก ในปี 2563 บรษิทัมกีารซื้อวตัถุดบิและบรรจุภณัฑเ์พื่อเตรยีม
ใช้ส าหรบัการผลิตสินค้าในงวดถัดไป จึงส่งผลให้เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อสินค้าประเภท
ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์เป็นเงินสดตามเงื่อนไขของผู้จดัจ าหน่ายจงึท าให้ระยะเวลาการช าระหนี้ลดลง และณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2564 บรษิทัมเีจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 4.61 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.42 ซึ่งเป็นผลจากบรษิทัสัง่ซื้อวตัถุดบิ
เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัแผนการผลติตามแผนการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทีเ่พิม่ขึน้  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเป็นภาระผูกพนัที่เกดิจากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงนิมดัจ ารบัล่วงหน้า
จากลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่องรายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้า มา
ปฏบิตัใิชใ้นรอบบญัชปีี 2562 และบรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในปี 2561  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากสญัญาเท่ากับ 
10.54 ล้านบาท 14.39 ล้านบาท 14.87 ล้านบาท และ 22.06 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.42 รอ้ยละ 3.26 
รอ้ยละ 3.07 และรอ้ยละ 4.45 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมตามล าดบั ในปี 2562 หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 
3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.53 เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2561 เนื่องจากรายไดจ้ากการขาย OEM 
เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จงึท าให้บรษิัทมเีงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าจากลูกค้าเพิม่สูงขึ้น ในปี 2563 หนี้สนิที่เกิดจาก
สญัญาเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่ากบั 0.48 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.34 จากปี 2562 บรษิทัสามารถส่ง
มอบสินค้าครบถ้วนตามสญัญาส าหรบัลูกค้า OEM บางส่วนในปี 2563 และมีสญัญาว่าจ้างจากลูกค้า OEM เพิ่มขึ้น
ระหว่างปีทีย่งัส่งมอบไม่เสรจ็สิน้ และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 7.19 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 48.35 สาเหตุหลกัมาจากบริษัทมีเงินรบัล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์ OEM และเงินรบั
ล่วงหน้าค่าทะเบยีนผลติภณัฑร์อการตดับญัชเีพิม่ขึน้  
 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย โบนัสค้างจ่าย ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้
กรมสรรพากร เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมเีจ้าหนี้อื่นเท่ากบั 
35.11 ล้านบาท 23.41 ล้านบาท 20.95 ล้านบาท และ 17.01 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.05 รอ้ยละ 5.30 
รอ้ยละ 4.33 และรอ้ยละ 3.43 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัมเีจา้หนี้อื่นลดลง 11.70 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.32 เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2561 เนื่องจากบรษิทัไดช้ าระค่าเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลติ
แคปซูลนิ่มและฮอรโ์มนในปี 2562 ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้บัล่วงหน้า เจา้หนี้กรมสรรมพากรและรายไดร้อการตดับญัชี
จากรายการค่าโฆษณาตามสญัญาแลกเปลีย่นสนิคา้ลดลง ส่งผลใหเ้จา้หนี้อื่นลดลง 2.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลง
รอ้ยละ 10.51 จากปี 2562 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมเีจา้หนี้อื่นลดลงเท่ากบั 3.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 18.81 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิัทมเีงนิค ้าประกนั ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และค่าสอบบญัชคี้างจ่าย
ลดลง   



  
บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.4.2 - หน้า 23 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

รายการหมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - - - - - - - - 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละตอ่ปี)         
รายการไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยาว 26.98 6.19 - - - - - - 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละตอ่ปี) 6.00 - - - - - - - 
รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 26.98 6.19 - - - - - - 

1/ รอ้ยละ เมื่อเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

บรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 26.98 ล้าน
บาท โดยคิดอตัราดอกเบี้ยส าหรบัเงินกู้ยืมร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งอตัราดอกเบี้ยนัน้เป็นอตัราที่อยู่ระหว่างต้นทุนทาง
การเงนิของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยในปี 2562 นอกจากนี้ บรษิทั
จะด าเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการประกอบธุรกจิจากเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิและการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยจะพจิารณาถงึตน้ทุนทางการเงนิเป็นปัจจยัส าคญั 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค.2564 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22.92 33.87 22.42 21.87 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62.48 62.26 61.47 104.59 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85.40 96.13 83.89 126.46 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงนิจ านวน 85.40 ล้านบาท 96.13 ล้านบาท 83.89 ล้านบาท และ 126.46 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 
19.59 ร้อยละ 21.75 ร้อยละ 17.33 และร้อยละ 25.51 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้ือหุน้รวมตามล าดบั โดยในปี 2561 – 
2562 บรษิทักู้เงนิดงักล่าวเพื่อก่อสรา้งอาคารคลงัวสัดุบรรจุภณัฑ ์คลงัวตัถุดบิ และสาธารณูปโภคโดยรอบ โดยเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทยอยลดลง เน่ืองจากบรษิทัมกีารทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามเงือ่นไขสญัญากู้ยมื 
และระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทเขา้ท าสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิสองแห่งในวงเงนิ 49.90 ล้าน
บาท โดยมอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่เท่ากบัร้อยละ 4.00 เพื่อน าไปช าระเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ และน าส่วนทีเ่หลอื
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิทั  

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค.2564 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.38 2.34 6.95 7.18 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 35.29 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.44 5.44 42.76 42.47 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีนี้สนิตามสญัญาเท่าเท่ากบั 0.44 
ล้านบาท 5.44 ล้านบาท 42.76 ล้านบาท และ 42.47 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.10 รอ้ยละ 1.23 รอ้ยละ 
8.83 และร้อยละ 8.57 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีหนี้สินตามสญัญาเช่า
เพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทมีการท าสญัญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องวิเคราะห์
ผลติภณัฑ์ HPLC และเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลติยาน ้าและแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) เพื่อใชด้ าเนินงานของบรษิทั และ
ส าหรบัปี 2563 บรษิัทมหีนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 37.32 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2562 เนื่องจากบรษิัทได้น า 
TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรกส าหรบัสญัญาที่เคยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตาม  TAS17 และ TFRIC 4 ซึ่งเดมิบรษิทั
รบัรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวธิีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 
บริษัทได้รบัรู้เป็นสินทรพัย์สิทธกิารใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบั
สญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนไป โดยบรษิทัปรบัเปลี่ยนวธิกีารรบัรูต้้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่า
ตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิตามสญัญาเช่า จงึส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้นจากสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ
บริษัท และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินตามสญัญาเช่าลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทยีบกับปี 2563 
สาเหตุหลกัมาจากการช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าหลายราย อย่างไรกต็ามบรษิทัมสีญัญาเช่าซื้อรถยนตเ์พิม่ขึน้
จ านวน 1.48 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 นอกจากนี้บรษิทัไดม้กีารแกไ้ขระยะเวลาสญัญาทีด่นิและอาคารดงักล่าวเมื่อ
วนัที ่30 มถิุนายน 2564  ดงันัน้งบการเงนิในไตรมาส 2 ปี 2564 จะแสดงมลูค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารในหวัขอ้ทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธเิพิม่ขึ้น และหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิเพิม่ขึ้น (โปรดดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
สญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั)  

 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทมภีาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่ายเท่า
เท่ากบั 3.91 ล้านบาท 3.01 ล้านบาท 3.09 ล้านบาท และ 5.27 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.90 ร้อยละ 
0.68 รอ้ยละ 0.64 และรอ้ยละ 1.06 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั โดยปี 2562 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้ง
จ่ายลดลง 0.90 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.02 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ปี 2563 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคา้งจ่าย
เพิม่ขึน้ 0.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ภาษีเงนิได้
นิตบิุคคลคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 2.18 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.70 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีนท่ีออกและช าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 130.00 ลา้น
บาท 170.00 ล้านบาท 213.00 ล้านบาท และ 213.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทุนทีอ่อกและช าระแล้วเท่ากบั 130.00 ล้าน
บาท 160.00 ลา้นบาท 170.00 ลา้นบาท และ 170.00 ลา้นบาท ตามล าดบั และส่วนเกนิมลูค่าหุน้เท่ากบั -0.00- ลา้นบาท 
-0.00- ล้านบาท 22.08 ล้านบาท และ 22.08 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เมื่อวนัที่ 18 
เมษายน 2562  ได้มมีติเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจ านวน 40.00 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 
170.00 ล้านบาท และมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแล้ว 160.00 ล้านบาท บรษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว
ในเดอืนมถิุนายน 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 170.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
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10.00 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 6.25 จากปี 2562 เนื่องจากในเดอืนมนีาคม 2563 บรษิทัมกีารจดัสรร
และเสนอขายหุน้สามญัจ านวน 20.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 1.61 บาท ใหแ้ก่ กองทรสัต ์
และ HEP4 จ านวน 19.00 ลา้นหุน้และ 1.00 ลา้นหุน้ ตามล าดบั บรษิทัมคี่าใชจ้่ายสุทธหิลงัจากภาษเีงนิไดใ้นการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 0.12 ลา้นบาท จงึส่งผลใหบ้รษิทัมส่ีวนเกนิมลูค่าหุน้เท่ากบั 22.08 ลา้นบาท 

 
การรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมผีลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั เท่ากบั 11.54 ลา้นบาท 11.54 ลา้นบาท 11.54 ลา้นบาท และ 11.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่มทีีม่าจาก
ในปี 2560 บรษิทัท าการปรบัโครงสรา้งองคก์รเพื่อเตรยีมตวัขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชน
เป็นครัง้แรกและน าหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ บรษิทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์ รวมทัง้
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรมคอ็กซ์ (“COX”) ซึ่งเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนั โดยรายการน้ีเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สนิทรพัยสุ์ทธทิีไ่ดร้บัโอนมามมีลูค่าตามบญัชเีท่ากบั 9.23 
ลา้นบาท บรษิทัไดห้กักลบลบหนี้กบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จ านวน 23.65 ลา้นบาท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทน และมภีาษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชจีากสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ด้รบัโอนมา 2.88 ล้านบาท จงึท าให้เกดิผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดยีวกนัจ านวน 11.54 ลา้นบาทตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา 

 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกี าไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากบั (7.10) 
ล้านบาท 16.46 ล้านบาท 15.37 ล้านบาท และ 21.92 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วย ทุนส ารองตามกฎหมาย
เท่ากบั -0.00- ล้านบาท 0.82 ล้านบาท 2.38 ล้านบาท และ 2.38 ล้านบาท ตามล าดบั และก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร
เท่ากบั (7.10) ลา้นบาท 15.64 ลา้นบาท 12.99 ลา้นบาท และ 19.54 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัมกี าไรสะสมเพิม่ขึน้ตาม
ก าไรสุทธขิองบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา และในระหว่างปี 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
18 มนีาคม 2563 มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 จ านวน 14.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลต่อหุน้
เท่ากบั 0.0454 บาท และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเท่ากบั 9.95 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0293 บาท และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2563 มมีติ
อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเท่ากบั 7.70 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0226 บาท รวมเป็น
เงนิปันผลส าหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ 32.18 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกี าไรสะสมเพิม่ขึน้จากก าไร
สุทธขิองบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564  
 
2.5 กระแสเงินสด 

ตารางแสดงงบกระแสเงินสดของปี 2561 -2563 และส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ
ส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 ม.ค.- มี.ค. 2563  ม.ค.- มี.ค. 2564 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 9.61 54.88 45.98 64.69 14.61 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (48.46) (24.58) (1.53) (1.82) (4.35) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 36.02 (30.38) (44.10) (62.63) (10.26) 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 ม.ค.- มี.ค. 2563  ม.ค.- มี.ค. 2564 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.83) (0.08) 0.35 0.24 (0.00) 

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
2564 เท่ากบั 9.61 ล้านบาท 54.88 ล้านบาท 45.98 ล้านบาท และ 14.61 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมี
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานสูงกว่าปี 2561 เป็นจ านวน 45.27 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัสามารถเก็บเงนิจาก
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับเงินมดัจ าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานลดลง 8.90 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการซื้อสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เพื่อรองรบั
แผนการขายและการตลาดของบรษิทัทีจ่ะเพิม่การจ าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัและเพิม่การจ าหน่าย
ผ่านช่องทางผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ ในขณะทีลู่กหนี้การคา้ลดลง และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
2564 บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานลดลง 50.08 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปี 2563 เนื่องจากบรษิทัมรีายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์จากลูกคา้ลดลงเป็นจ านวนมาก ท าใหม้กี าไรจา
การด าเนินงานลดลง 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
เท่ากบั 48.46 ล้านบาท 24.58 ล้านบาท 1.53 ล้านบาท และ 4.35 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัไดด้ าเนินการ
ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลติยาน ้า และฮอรโ์มนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S เสรจ็สิน้
ในปี 2562 จงึท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 23.88 ล้านบาท 
และกระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมลงทุนในปี 2563 ลดลง 23.05 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิ
จากการรบัช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัครบถ้วนแล้ว รวมถึงบรษิทัมกีารลงทุนในส่วนปรบัปรุง
อาคารและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมกีระแสเงนิ
สดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเพิม่ขึ้น 2.53 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัเกิดจากบรษิัทมกีารลงทุน
เพิม่เตมิในสนิทรพัยถ์าวร เพื่อรองรบัการยา้ยสายการผลติของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารไปยงัโรงงานล าพนู 

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 
31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 36.02 ลา้นบาท (30.38) ลา้นบาท (44.10) ลา้นบาท และ (10.26) ลา้นบาท ตามล าดบั กระแส
เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 บรษิทัไดร้บัเงนิ
กู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และมกีารทยอยช าระคนืในระหว่างปี 2561 - ปี 2562 
ประกอบกบัปี 2562 บรษิทัไดม้กีารจ่ายช าระคนืหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ บรษิทัจงีมี
กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นจ านวนสุทธ ิ30.38 ล้านบาท และส าหรบัปี 2563 กระแสเงนิสดใชไ้ปจาก
กิจกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 13.72 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากบรษิทัไดร้บัเงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน 32.06 ล้านบาท ในขณะทีบ่รษิทัมเีงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลงและช าระคนื
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 พรอ้มกนัน้ี บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้
ของบรษิทัจ านวน 32.18 ล้านบาท  และระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัไดร้บัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
สองแห่งรวม 49.55 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทน าเงนิกู้ยมืดงักล่าวไปช าระหนี้เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิซึ่งมอีตัรา
ดอกเบีย้ทีส่งูกว่าเพื่อลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั จงึท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิส าหรบังวด
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั (10.26) ลา้นบาท 
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2.6   อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 - 2563 และ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค.2564 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.53 0.72 0.99 
วงจรเงนิสด (วนั) 63.85 74.37 76.47 54.62 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 28.91 30.90 31.96 35.90 
อตัราก าไรสุทธ ิ (รอ้ยละ) 3.52 6.45 6.72 7.81 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 13.64 17.06 17.23 15.02 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 3.02 5.37 6.71 6.11 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.92 1.68 1.47 1.45 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เท่ากบั 0.45 
เท่า 0.53 เท่า 0.72 เท่า และ 0.99 เท่า ตามล าดบั โดยบรษิทัหนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนเท่ากบั 123.75 
ลา้นบาท 95.89 ลา้นบาท 51.05 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็ามบรษิทัมผีลประกอบการที่พฒันา
อย่างต่อเนื่องในงวดทีผ่่านมา ในขณะเดยีวกนับรษิทัทยอยช าระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
ท าให้บรษิทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่สูงขึ้นตลอดในช่วงปี 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด
วนัที ่31 มนีาคม 2564 อกีทัง้บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์มองเหน็
โอกาสในช่วงวกิฤต COVID-19 ในการน าผลติภณัฑแ์อลกอฮอลม์าจ าหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธใินปี 2563 เตบิโต
ขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 7.51 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 31.90 นอกจากนี้ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัเสรมิสภาพคล่อง
และลดตน้ทุนทางการเงนิ โดยเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่ง เพื่อช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้ จงึมี
แนวโน้มที่บริษัทจะไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต  รวมถึงหากบรษิัท
สามารถด าเนินการขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนแล้วเสรจ็ บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้
แรกบางส่วนน าไปช าระหนี้สนิระยะสัน้จากการกู้ยมืเงนิ ซึ่งจะช่วยลดหนี้สนิหมุนเวยีนของบรษิทัลงท าใหบ้รษิทัมสีภาพ
คล่องทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

ทัง้นี้บริษัทด าเนินขอยกเลิกเงื่อนไขการรกัษาอตัราส่วน DSCR และ D/E Ratio ต่อสถาบนัการเงินและทาง
สถาบนัการเงนิไดด้ าเนินการยกเลกิการรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว จงึท าใหบ้รษิทัไม่มหีน้าที่ในการรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว
ต่อไป 

วงจรเงินสด 

วงจรเงินสด  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค.2564 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 57.94 63.31 43.28 44.24 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 57.28 53.15 67.65 58.06 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 51.37 42.09 34.46 47.68 
วงจรเงนิสด วนั 63.85 74.37 76.47 54.62 
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ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิัทมวีงจรเงนิสดเท่ากบั 63.85 วนั 74.37 วนั 76.47 วนั และ 54.62 วนั ตามล าดบั แสดงถึงบรษิทัใชเ้วลาตัง้แต่เริม่
ด าเนินงานไปประมาณ 2 – 2.5 เดอืนถงึจะไดเ้งนิทุนหมุนเวยีนกลบัคนืมาจากการท างานหนึ่งรอบกระบวนการด าเนินงาน 
ซึ่งถอืว่าบรษิทัมสีภาพคล่องการหมุนเวยีนเงนิอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยบรษิทัใหเ้ครดติลูกคา้เฉลี่ยปี 2561 – 2563 
และส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 1 – 1.5 เดือน และมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
ประมาณ 2 เดอืน และบรษิทัไดร้บัเครดติจากเจา้หนี้การคา้ประมาณ 1 – 1.5 เดอืน โดยบรษิทัมวีงจรเงนิสดทยอยปรบัตวั
เพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลจากลูกหนี้คา้งช าระรายหนึ่งไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเทีย่วชาวจนี
ในประเทศไทยลดลงอย่างมนีัยส าคญัจงึท าใหร้ะยะเวลาการเกบ็หนี้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในขณะทีบ่รษิทัยงัคงก าหนดเวลาการ
จ่ายช าระหนี้การคา้ใหก้บัเจา้หนี้การคา้ของบรษิทัเหมอืนเดมิ แต่   ประกอบกบับรษิทัมกีารเจรจากบัลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ
ส าหรบัแผนการขายและแผนการตลาดของบรษิัทที่จะเพิม่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Own Brand และเพิ่มการ
จ าหน่ายผลติภณัฑ ์OEM และ Own Brand ผ่านช่องทางผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ บรษิทัจงึตอ้งผลติสนิคา้ส าหรบัเป็น
สนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัแผนการขายและแผนการตลาดดงักล่าว ส่งผลใหร้ะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเป็นอย่างดี จึง
พจิารณาคดัเลอืกลูกคา้ทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงและเหมาะสมเป็นคู่คา้ รวมถงึมมีาตรการตดิตามหนี้ตามงวดการช าระจาก
ลูกหนี้การค้าเพื่อให้ช าระหนี้ตรงตามก าหนดช าระอย่างใกล้ชิดขึ้น รวมทัง้วางแผนการสัง่ซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับ
แผนการผลติและการขายของบรษิัทอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลให้วงจรเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2563 ลดลงเหลอื 54.62 วนั 

 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 28.91 รอ้ยละ 30.90 รอ้ยละ 31.96 และรอ้ยละ 35.90 ตามล าดบั โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของยอดขาย และการบรหิารต้นทุนของบรษิทั  โดย
บรษิทัมนีโยบายในการผลติสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ทีอ่ยู่ในระดบัเป้าหมาย รวมทัง้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติ ท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติไดด้ขีึน้  

ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  
บรษิัทมอีตัราก าไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 3.52 ร้อยละ 6.45 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 7.81 ตามล าดบั ทัง้นี้ ปี 2562 และ 
2563 อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการขาย และก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าประเภท Own Brand มากขึ้น และรายได้จากการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ รวมทัง้
ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทั และส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิัทมุ่งเน้น
การจ าหน่ายสนิค้าประเภท Own Brand มากขึ้น และบรษิัทร่วมมอืกบัลูกคา้ในการจ าหน่ายสนิค้าผ่านสื่อโทรทศัน์เพื่อ
การเสนอขายผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เนื่องจาก เป็นช่องทางการจ าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-
19 หลงัผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการสัง่ซื้อสนิคา้ ท าใหบ้รษิทัสามารถสรา้งรายไดม้ากขึน้ ตลอดจน
การบรหิารจดัการตน้ทุนขายไดด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง  

ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564  
บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.64 ร้อยละ 17.06 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 15.02 
ตามล าดบั เนื่องจากบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา ดงัทีอ่ธบิายไปขา้งต้น นอกจากนี้บรษิทัมี
ความสามารถในการบรหิารและจดัการต้นทุนการเงนิและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลใหก้ าไรของ
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บรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรกต็ามในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 15.02 ซึง่ลดลงจากปี 2563 ทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 17.23 
สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมผีลประกอบการลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563  

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 3.02 รอ้ยละ 5.37 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 6.11 ตามล าดบั ทัง้นี้ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้บรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารและจดัการต้นทุนการเงนิและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึ
ส่งผลใหก้ าไรของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรกต็าม ในงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมี
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัร้อยละ 6.11 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 ที่มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
เท่ากบัรอ้ยละ 6.71 เนื่องจากบรษิทัมผีลก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี 2563 และมสีนิทรพัย์เพิม่ขึน้จากสินค้า
คงเหลอืเพิม่ขึ้น เพื่อรองรบัการจ าหน่ายสนิค้าประเภท Own Brand และรองรบัแผนการการเสนอขายผลติภณัฑ์ใหม่
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ผ่านสื่อหลกักลุ่มโทรทศัน์ (TV Shopping) 

 
อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.92 เท่า 1.68 เท่า 1.47 เท่า และ 1.45 เท่า ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามล าดบั ในปี 2562 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง
เหลอื 1.68 เท่า ซึง่เป็นผลจากบรษิทัมสีภาพคล่องเพิม่ขึน้จากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในปี 2562 จงึน าเงนิไปช าระคนืหนี้เงนิ
กูย้มื ท าใหห้นี้สนิรวมของบรษิทัลดลง นอกจากนี้ บรษิทัจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้
จ านวน 30.00 ลา้นบาท ท าใหม้ทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 160.00 ลา้นบาท และตัง้แต่ปี 2563 บรษิทัมี
หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง ซึง่สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการรบัช าระค่าหุน้ 20.00 ลา้น
หุน้ คดิเป็นมลูค่า 32.08 ลา้นบาท (สุทธจิากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้และภาษเีงนิได)้ นอกจากนี้ในปี 2563 บรษิทัมกีาร
จ่ายเงนิปันผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ และสามารถบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนของบรษิทัไดอ้ย่างดขีึน้  

 
 

2.7 ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัฝ่ายทุนในส่วนปรบัปรุง
อาคารและเครื่องจกัร เท่ากบั 7.19 ลา้นบาท -0.00- ลา้นบาท -0.00- และ -0.00- ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2561 บรษิทัมี
การปรบัปรุงอาคารคลงัสนิคา้บรรจุภณัฑแ์ละสาธารณูปโภค ซึง่ไดม้กีารด าเนินการแลว้เสรจ็และช าระแลว้เตม็จ านวนในปี 
2562 จงึท าใหภ้าระผูกพนัด้านหนี้สนิลดลงในปี 2562 นอกจากนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2564 บรษิัทยงัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานส าหรบัสญัญาเช่าคลงัสินค้าและอุปกรณ์ส านักงาน มี
ระยะเวลาสญัญาตัง้แต่ 1 - 3 ปี ซึ่งไม่สามารถยกเลกิได ้เท่ากบั 0.25 ล้านบาท 0.29 ล้านบาท 0.17 ล้านบาท และ 0.21 
ลา้นบาทตามล าดบั  

นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัทีส่ถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งออกใหแ้ก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพื่อการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.80 ล้านบาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
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สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อค ้าประกนัเงนิกูย้มืเป็นจ านวน 0.40 ลา้นบาท และออกใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้
ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.59 ลา้นบาท  

 
2.8 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  

 ปี 2562 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งในคดทีีเ่กี่ยวกบัละเมดิใชส้ทิธเิครื่องหมายการคา้โดยไม่สุจรติ โดยมทีุนทรพับ์ทีถู่ก
ฟ้องร้องเป็นจ านวน 50.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลทรพัย์สนิทางปัญญา และการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลไดน้ัดสบืพยานโจทก์และพยานจ าเลยในเดอืนตุลาคม 2564 ทัง้นี้ผลทีสุ่ดของคดยีงัไม่สามารถสรุปได ้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไม่ไดต้ัง้ประมาณการหนี้สนิส าหรบัค่าเสยีหายคดคีวาม เน่ืองจากผูบ้รหิารเชื่อว่าบรษิทั
ไม่ไดก้ระท าความผดิตามค าฟ้อง (โปรดดูรายละเอยีดการถูกฟ้องรอ้งในส่วนที ่2.2 การประกอบกจิการ ขอ้ 7. ขอ้พพิาท
ทางกฎหมาย) 

 
2.9 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน     

เมื่อวนัที ่16 เมษายน 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัประกาศจา่ยเงนิปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.0294 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 10.00 ลา้นบาท โดยจะจา่ยเงนิปันผลนี้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในเดอืนเมษายน 2564 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัขายทีด่นิ
แปลงหนึ่งแก่ผูบ้รหิารทีเ่ป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ ในราคา 5.9 ลา้นบาท 
 
2.10 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ จ านวนหุน้ช าระแลว้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้จาก 340 
ลา้นหุน้ เป็น 455 ลา้นหุน้ เพิม่ขึน้จ านวน 115 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.82 ของทุน
ช าระแล้วก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบใหก้ าไรสุทธติ่อหุน้ลดลง ดงันัน้ หากบรษิทัไม่
สามารถประกอบธุรกจิใหม้ผีลก าไรเพิม่ขึน้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัจ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนต่าง ๆ ที่
เปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจ านวนหุน้ของบรษิทัอาจจะลดลง เนื่องจากจ านวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค านวณ
เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น ก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per share) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return 
on Equity) เป็นตน้ 

ก าไรต่อหุ้น 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 31 มี.ค.2564 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน       

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท**       

ก าไรส าหรบังวด (ลา้นบาท) 12.39 23.57 31.08 7.48 

ก าไรส าหรบังวด (บาทต่อหุน้)  0.06 0.08 0.09 0.02 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้)        220.6         288.9         335.3         340.0 

ก าไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนครัง้แรก 

    
  

ก าไรส าหรบังวด (ลา้นบาท) 12.39 23.57 31.08 7.48 
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ก าไรต่อหุ้น 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 31 มี.ค.2564 

ก าไรส าหรบังวด (บาทต่อหุน้)  0.03 0.05 0.07 0.02 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 455.00 455.00 455.00 455.00 

 
2.11  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่างไตรมาสที ่1 ปี 2563 ถงึปัจจุบนั บรษิทัไดด้ าเนินการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจ และได้ด าเนินการปรบัปรุงแผนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ส าหรบักลยุทธ์ระยะยาว บรษิทัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนแผนธุรกจิใหต้อบสนองการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ เช่น การปรบักลยุทธ์เพื่อเพิม่การขายผ่านช่องทาง E-Commerce และ
การพฒันาและออกจ าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ทีต่อบสนองกบัความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด และส าหรบัสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ารระบาดเกดิขึน้
ระลอกใหม่อกีครัง้ตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2564 นัน้ ทางฝ่ายบรหิารประเมนิว่าสถานการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบเชงิบวกต่อ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร โดยเฉพาะผลติภณัฑ์สมุนไพรและผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทีม่ี
แนวโน้มรายไดเ้พิม่ขึน้ตามความต้องการในการป้องกนัและรกัษาโรคจากความกงัวลการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 จาก
จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนมถิุนายน - กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาครฐัจงึได้มกีารออก
มาตรการควบคุม เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจ ากดัการเดนิทางระหว่างจงัหวดั การหา้มการรวมกลุ่มในที่
สาธารณะ ค าสัง่ของทอ้งถิน่หรอืค าสัง่ทีอ่อกเป็นการทัว่ไปเพื่อใหป้ระชาชนอยู่ในเคหะสถาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
แผนการในการยา้ยสายการผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจากโรงงานทีก่รุงเทพฯ ไปยงัโรงงานทีล่ าพูน โดยปัจจุบนับรษิทั
ได้ท าการย้ายเครื่องจกัรการผลติไปทีล่ าพูนเรยีบร้อยแล้ว แต่ในการติดตัง้และทดสอบเครื่องจกัรทีย่้ายไป จ าเป็นต้อง
ด าเนินการโดยวศิวกรจากบรษิทั Supplier ของเครื่องจกัรทีข่นยา้ยไปดงักล่าว ซึง่วศิวกรนัน้ท างานและพ านักอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ท าให้แผนการยา้ยสายการผลติล่าชา้ประมาณ 3 เดอืน อย่างไรก็ด ีบรษิัทได้มเีครื่องจกัรในการผลติ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารส ารองไวท้ีโ่รงงานกรุงเทพ และมกีารจดเลขสารบบอาหารส าหรบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารโดยมกีาร
ขออนุญาตไวท้ัง้ทีโ่รงงานกรุงเทพฯ และโรงงานทีล่ าพนู ท าใหส้ามารถรองรบัการผลติผลติภณัฑเ์สรมิอาหารได้ 

นอกจากนี้ในเดอืนกรกฎคมา 2564 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบหลกัการส่งเสรมิการใชย้าฟ้าทะลายโจรในการรกัษา
ผูป่้วย COVID-19 ทีย่งัไม่มอีาการ เพื่อเป็นทางเลอืกในการรกัษาและลดภาระระบบสาธารณสุข จงึท าใหค้วามตอ้งการยา
รกัษาโรคและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร โดยเฉพาะยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ได้รบัการยอมรบัว่ามฤีทธิใ์นการรกัษาและ
บรรเทาอาการการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 จงึท าใหบ้รษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อเขา้มาเป็นจ านวนมาก แต่บรษิทัไม่สามารถผลติ
สนิคา้ไดต้ามความตอ้งการทัง้หมด เน่ืองจากการขาดแคลนวตัถุดบิฟ้าทะลายโจร อย่างไรกต็าม บรษิทัไดแ้จง้ใหก้บัลูกคา้
ทราบถงึผลกระทบดงักล่าวและลูกคา้เขา้ใจเป็นอย่างด ีพรอ้มกนัน้ี ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท าแผนและงบประมาณส ารองส าหรบั
การจดัหาวตัถุดบิทีส่ าคญัในกระบวนการผลติเพิม่เตมิ เพื่อรองรบักบัการผลติยารกัษาโรคและผลติภณัฑ์เสรมิอาหารที่
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัมแีนวทางและมาตรการในการบรหิารจดัการบุคลากร
ในทีท่ างานเพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงานและส านักงานของบรษิทั เช่น การตรวจหา
เชือ้เพื่อคดักรองพนักงาน การแนะน าการปฏบิตัติวัเมื่ออยู่ทีท่ างานและทีบ่า้น การเขม้งวดในการใส่ชุดป้องกนัส่วนบุคคล
อย่างถูกตอ้ง และการเวน้ระยะห่างโดยเฉพาะช่วงพกัรบัประทานอาหาร รวมถงึมกีารวางแผนเพื่อจะจดัเตรยีมท าสถานที่
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กกัตวัภายในโรงงานของบรษิัท (Factory Quarantine) ซึ่งช่วยใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการผลติสนิค้าได้อย่างต่อเนื่อง
และไม่มกีารหยุดการผลติ เป็นตน้  

ถึงแม้ว่า บริษัทจะได้พิจารณาการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง ความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และหากในอนาคตสถานการณ์มกีารทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น จนท าให้รฐับาลมมีาตรการใดๆ 
ออกมาอกีครัง้ ทางฝ่ายบรหิารประเมนิว่าจะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อบรษิทัมากนัก เนื่องจากบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญั
เกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว อกีทัง้บรษิทัมแีผนพฒันาสนิคา้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการแปรรปูพชืไขน่ ้าเพื่อการ
ผลติเชงิพาณิชย์ และผลติภณัฑ์จากกญัชง / กญัชา เป็นต้น เพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการของผูบ้รโิภค
เรื่องสุขภาพทีม่มีากขึน้ในช่วงระหว่างและภายหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสรา้งการเตบิโตของผลประกอบ
การอย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัทีบ่รษิทัไดท้ ามาในอดตี รวมทัง้ไดม้กีารเจรจากบัลูกคา้มากกว่าหนึ่งรายเพื่อออกผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ ในการขายผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) เพิม่ขึน้ และปรบัแผนช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือ E-Commerce เช่น ช้อปปี (Shopee) และ ลาซาด้า (Lazada) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค และต้องอยู่บ้านเพิม่ขึน้ หากรฐับาลมกีารประกาศหรอืออกมาตรการใด ๆ เพื่อจ ากดั
การแพร่ระบาดของ COVID-19   นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการเกบ็หนี้โดยมมีาตรการในการตดิตามหนี้กบั
ลูกหนี้อย่างใกลช้ดิเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัในการผดินัดช าระหนี้ในอนาคตอกีดว้ย 

 


