
 

หน้า 1 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis)  
ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบั
งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 และกระแสเงนิสด
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ดงัต่อไปนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง QoQ เปล่ียนแปลง YoY 

หน่วย : พนับาท ค ำอธบิำย 
30 มิ.ย. 64 
(“2Q21”) 

31 มี.ค. 64 
(“1Q21”) 

30 มิ.ย. 63 
(“2Q20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1 112,552 94,812 122,406 17,740 18.7% (9,854) (8.1%) 
ตน้ทุนขาย  (73,957) (60,766) (85,956) (13,191) 21.7% 11,999 (14.0%) 
ก ำไรขัน้ต้น 2 38,595 34,046 36,450 4,549 13.4% 2,145 5.9% 
รายไดอ้ื่น 3 1,232 943 2,455 289 30.6% (1,223) (49.8%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4 (10,494) (11,363) (11,300) 869 (7.6%) 806 (7.1%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 5 (11,920) (12,057) (13,561) 137 (1.1%) 1,641 (12.1%) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำง 
   กำรเงินและภำษีเงินได้  17,413 11,569 14,044 5,844 50.5% 3,369 24.0% 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (2,318) (2,458) (2,618) 140 (5.7%) 300 (11.5%) 
กลบัรายการขาดทุน  
   (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า 
   ซึง่เป็นไปตาม TFRS9 

 
 
6 (239) 174 (1,237) (413) (237.4%) 998 (80.7%) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  14,856 9,285 10,189 5,571 60.0% 4,667 45.8% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 7 (2,967) (1,808) (2,064) (1,159) 64.1% (903) 43.8% 
ก ำไรสุทธิ  11,889 7,477 8,125 4,412 59.0% 3,764 46.3% 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.03 0.02 0.02     
ทีม่า : งบการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวด 3 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) และงวด 6 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 
 

ค ำอธิบำย 2Q21 และ 1Q21 (QoQ) 2Q21 และ 2Q20 (YoY) 
1 รายได้จากการขายใน 2Q21 เพิ่มขึ้นจาก 1Q21 

ร้อยละ 18.7 เพราะบริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง  ซึ่ง เ ป็นผลมาจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และค าสัง่ซื้อจากลูกค้า 
OEM รายหนึ่งตามล าดบั  

รายได้งวด 2Q21 ลดลงจากงวด 2Q20 จ านวน 
9.9 ล้ านบาท  ส า เหตุ หลักมาจ ากกา รขาย
ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดและ
เครื่องส าอางลดลง เนื่องผูบ้รโิภคมทีางเลอืกอื่นใน
การป้องการติดเชื้อไวรสัโคโรนา-19 แต่อย่างไรก็
ตาม บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหารและยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจดแูลสุขภาพเพิม่มากขึน้ 
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ค ำอธิบำย 2Q21 และ 1Q21 (QoQ) 2Q21 และ 2Q20 (YoY) 
2 ใน 2Q21 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 34.3 

เมื่อเทียบกบั 1Q21 ในอตัราร้อยละ 35.9 สาเหตุ
หลกัเกดิจากบรษิทัฯ มกีารบนัทกึค่าเผื่อการปรบั
มลูค่าสนิคา้เพิม่เตมิจากสนิคา้คงเหลอืทีค่า้งนาน  

ใน 2Q21 และ 2Q20 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้น
ที่ร้อยละ 34.3 และร้อยละ 29.8 ตามล าดบั อตัรา
ก าไรขัน้ต้นใน 2Q21 เพิม่ขึ้นเพราะบริษทัฯ เน้น
การขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท Own 
Brand มากขึ้น โดยมีสดัส่วนการขายผลิตภณัฑ์ 
Owned Brand ถงึรอ้ยละ 38.3 ของรายไดจ้ากการ
ขายรวมใน 2Q21 แต่ ใน 2Q20 บริษัทฯ ขาย
ผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์ าหรบัท าความสะอาด ซึง่มี
อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

3 รายได้อื่นใน 2Q21 เพิม่ขึ้นจาก 1Q21 เนื่องจาก
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการพฒันายาใหม่ใหแ้กลู่กคา้
รายหนึ่ง 

รายไดอ้ื่นใน 2Q21 ลดลงจาก 2Q20 เนื่องจากการ
รบัรู้รายได้ค่าจ าหน่ายทะเบียนผลิตภณัฑ์ลดลง 
นอกจากนัน้บรษิทัฯ มค่ีาด าเนินการในการจดัหา
ผลติภณัฑใ์หแ้กลู่กคา้รายหนึ่ง ในงวด 2Q20 

4 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 2Q21 ลดลงไปจาก
งวด 1Q21 รวม 0.9 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มี
ค่านายหน้าลดลงจากการขายสินค้า OEM บาง
ประเภท 
 

เนื่องจากการขายผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์ าหรบัท า
ความสะอาดใน 2Q20 จึงท าให้ค่าขนส่งออกและ
ค่าบรกิารสงูกว่างวด 2Q21  

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงวด 2Q21 ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าบรกิารวชิาชพี 
และค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย คดิเป็นร้อยละ 
66.7 ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 6.0 ของค่าใช้จ่าย
ในการบรหิารรวมตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร  2Q21 ต ่ ากว่า  2Q20 
จ านวน 1.6 ล้านบาท เนื่ องจากบริษัทฯ จ่าย
ค่าปรบัในการสง่สนิคา้ล่าชา้ในงวด 2Q20 

6 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในงวด 2Q21 จ านวน 0.4 
ลา้นบาท เพราะมลีูกหนี้การคา้เกนิก าหนดช าระไม่
เกนิ 90 วนัสงูขึน้กว่า 1Q21  

บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ง
เป็นไปตาม TFRS9 ในงวด 2Q21 ลดลงไปจาก
งวด 2Q20 เพราะลูกหนี้การค้าเกินก าหนดช าระ
เกนิ 365 วนั ลดลง 

7 อัตราภาษีที่แท้จริงในงวด 2Q21 และ 1Q21 คิด
เป็นรอ้ยละ 20.0 และ รอ้ยละ 19.5 ตามล าดบั 

อตัราภาษีเงนิที่แท้จรงิงวด 2Q21 และ 2Q20 คดิ
เป็นร้อยละ 20.0 และร้อยละ 20.3 ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เพิม่ขึ้นตามสดัส่วนเดยีวกนั
กบัก าไรก่อนภาษเีงนิได ้

 

 

 



 

หน้า 3 จาก 5 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง 

หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 
30 มิ.ย. 64 

(“6M21”) 
30 มิ.ย. 63 

(“6M20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 1 207,364 246,088 (38,724) (15.7%) 
ตน้ทุนขาย  (134,723) (171,812) 37,089 (21.6%) 
ก ำไรขัน้ต้น 2 72,641 74,276 (1,635) (2.2%) 
รายไดอ้ื่น 3 2,175 5,013 (2,838) (56.6%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4 (21,857) (23,911) 2,054 (8.6%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (23,976) (25,147) 1,171 (4.7%) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  28,983 30,231 (1,248) (4.1%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (4,776) (5,830) 1,054 (18.1%) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม    

TFRS9  (65) (1,167) 1,102 (94.4%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  24,142 23,234 908 3.9% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (4,775) (4,629) (146) 3.2% 
ก ำไรสุทธิ  19,367 18,605 762 4.1% 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - สุทธจิากภาษี 5 (934) - (934) (100.0%) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็  18,433 18,605 (172) (0.9%) 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.06 0.06   
ทีม่า : งบการเงนิระหว่างกาลงวด 6 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. ในปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทัว่โลกยงัไม่คลีค่ลาย บรษิทัฯ มกีารปรบักลยุทธห์ลาย
อย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและรกัษาระดบัผลการด าเนินงาน เช่น การขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ การผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์ าหรบัท าความสะอาด เป็นต้น ส าหรบังวด 
6M21 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายลดลงไปจากงวด 6M20 จ านวน 38.7 ลา้นบาท ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ 
จ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ท าความสะอาดไดล้ดลง เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการป้องกนัการตดิเชื้อใน
รูปแบบอื่น เช่น การฉีดวคัซีน การลดการเดนิทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มรีายได้จากผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารและยาแผนปัจจุบนัเพิม่มากขึน้เนื่องจากผูบ้รโิภคหนัมาสนใจดแูลสุขภาพ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในงวด 6M21 จากสนิค้าประเภท OEM สนิค้าประเภท Owned Brand และสนิค้า   
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 59.3 รอ้ยละ 39.1 และรอ้ยละ 1.6 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั 

2. บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นงวด 6M21 และงวด 6M20 ทีร่อ้ยละ 35.0 และรอ้ยละ 30.2 ตามล าดบั สาเหตุหลกัมา
จากบริษัทฯ มีการปรบัแผนการขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท Owned Brand ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บับรษิทัฯ ซึง่สนิคา้ประเภทนี้สามารถสรา้งก าไรขัน้ตน้ไดส้งูกว่าสนิคา้ประเภท OEM  
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3. รายไดอ้ื่นงวด 6M21 ลดลงไปจากงวด 6M20 เพราะบรษิทัฯ ไม่มรีายไดจ้ากการด าเนินการจดัหาผลติภณัฑ์ใหแ้ก่
ลูกคา้รายหนึ่ง และรายไดจ้ากการจ าหน่ายทะเบยีนผลติภณัฑล์ดลง 

4. ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 6M21 ลดลงจากงวด 6M20 รวม 2.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากค่าขนส่งออก
จากการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าลดลง แต่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในงวด 6M21 ส าหรับส่งเสริมการขายเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าประเภท Owned Brand และค่าใช้จ่ายบรรจุภณัฑ์ส าหรบัขนส่งให้ลูกค้าส าหรบัช่องทางขาย
ผ่านโทรทศัน์และออนไลน์เพิม่ขึน้จากงวด 6M20 

5. ในงวด 6M21 บรษิทัฯ ด าเนินการประเมนิมูลค่าหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานใหม่ โดยอ้างองิขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนั 
พบว่ามผีลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่สุทธจิากภาษเีงนิได ้(Actuarial loss - net of tax) จ านวน 0.9 ลา้นบาท 

ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
 

  ณ วนัท่ี ผลต่ำง 
หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 1 138,298 129,987 8,311 6.4% 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 2 415,985 354,100 61,885 17.5% 
รวมสินทรพัย ์  554,283 484,087 70,196 14.5% 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 3 138,543 181,036 (42,493) (23.5%) 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 4 211,392 107,136 104,256 97.3% 
รวมหน้ีสิน  349,935 288,172 61,763 21.4% 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 5 204,348 195,915 8,433 4.3% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  554,283 484,087 70,196 14.5% 
ทีม่า : งบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 สว่นใหญ่ประกอบดว้ยลูกหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอื รวมคดิเป็นรอ้ยละ 
92.9 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธ.ค. 63 เนื่องจากบรษิทัฯ มี
ลูกหนี้การค้าเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จดัประเภทรายการที่ดนิแปลงหนึ่งซึ่งมมีูลค่าตามบญัช ี3.5 ล้านบาท 
เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนเนื่องจากเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย  

2. ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็น
รอ้ยละ รอ้ยละ 64.5 ของสนิทรพัยร์วม ในงวด 6M21 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าใหม่และแกไ้ขเงือ่นไขในสญัญาเช่า
กบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้จ านวน 64.0 ลา้นบาท และ
บริษัทฯ มีการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายโรงงานล าพูนเพื่อรองรบัแผนธุรกิจ 
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ บนัทกึค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 10.9 ลา้นบาท  

3. ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 บรษิทัฯ มหีนี้สนิหมุนเวยีนลดลงจ านวน 42.5 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวนัที ่31 ธ.ค. 63 
เพราะบรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 



 

หน้า 5 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 64 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าจ านวนจ านวน 99.2 ลา้นบาทและ 99.3 ลา้นบาท ตามล าดบั หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่30 ม.ิย. 
64 เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธ.ค. 63 เพราะในระหว่างงวด 6M21 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกู้ยมืระยะยาวเพิม่เตมิจากสถาบนั
การเงนิหลายแห่ง เขา้ท าสญัญาเช่าใหม่ และแกไ้ขเงือ่นไขในสญัญาเช่า 

5. ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ม.ิย. 64 เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธ.ค. 63 เนื่องจากก าไรเบด็เสรจ็สุทธสิ าหรบังวด 6M21 
จ านวน 18.4 ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 10.0 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายน 2564 ซึ่ง
มาจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

กระแสเงินสดส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง 

หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 
30 มิ.ย. 64 

(“6M21”) 
30 มิ.ย. 63 

(“6M20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 1 43,049 27,538 15,511 56.3% 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 2 (7,121) 2,057 (9,178) (446.2%) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3 (36,192) (26,512) (9,680) 36.5% 
กระแสเงินสดสุทธิ  (264) 3,083 (3,347) (108.6%) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด  492 137 355 259.1% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  228 3,220 (2,992) (92.9%) 
ทีม่า : งบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานงวด 6M21 สูงกว่างวด 6M20 เป็นจ านวนเงิน 15.5 ล้านบาท 
เพราะบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิล่วงหน้าจากลูกคา้ประเภท OEM เพิม่ขึน้ 

2. บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดจากการลงทุนลดลงในงวด 6M21 เนื่องจากการเงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เพิม่เตมิเพื่อขยายฐานการผลติไปยงัโรงงานล าพนู 

3. แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รบัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งในงวด 6M21 จ านวน 49.6 ล้านบาท   
บริษัทฯ น าเงินดังกล่าวไปช าระหนี้ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน นอกจากนัน้บริษัทฯ มีการจ่าย             
เงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 10.0 ลา้นาท จงึท าใหก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิตดิลบ 

 


