
 

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 ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบั
งวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และกระแสเงนิสด
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 ดงัต่อไปนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง QoQ เปล่ียนแปลง YoY 

หน่วย : พนับาท ค ำอธบิำย 
30 ก.ย. 64 
(“3Q21”) 

30 มิ.ย. 64 
(“2Q21”) 

30 ก.ย. 63 
(“3Q20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1 103,556 112,552 104,585 (8,996) (8.0%) (1,029) (1.0%) 
ตน้ทุนขาย  (71,862) (73,957) (70,565) 2,095  (2.8%) (1,297) 1.8% 
ก ำไรขัน้ต้น 2 31,694 38,595 34,020 (6,901) (17.9%) (2,326) (6.8%) 
รายไดอ้ื่น 3 3,682 1,232 1,421 2,450  198.9% 2,261  159.1% 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4 (11,364) (10,494) (9,515) (870) 8.3% (1,849) 19.4% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 5 (13,122) (11,920) (12,771) (1,202) 10.1% (351) 2.7% 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำง 
   กำรเงินและภำษีเงินได้  10,890 17,413 13,155 (6,523) (37.5%) (2,265) (17.2%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (2,947) (2,318) (2,807) (629) 27.1% (140) 5.0% 
กลบัรายการขาดทุน  
   (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า 
   ซึง่เป็นไปตาม TFRS9 

 
 

6 94 (239) (1,866) 333  (139.3%) 1,960  (105.0%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  8,037 14,856 8,482 (6,819) (45.9%) (445) (5.2%) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 7 (1,715) (2,967) (2,365) 1,252  (42.2%) 650  (27.5%) 
ก ำไรสุทธิ  6,322 11,889 6,117 (5,567) (46.8%) 205  3.4% 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.02 0.03 0.02     
ทีม่า : รายงานทางการเงนิระหว่างกาลงวด 6 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) และงวด 9 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

  



 

หน้า 2 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ค ำอธิบำย 3Q21 และ 2Q21 (QoQ) 3Q21 และ 3Q20 (YoY) 
1 รายไดจ้ากการขายในงวด 3Q21 ลดลงรอ้ยละ 8.0 

จากงวด 2Q21 เพราะสถานการณ์ปิดประเทศ
ตลอดงวด 3Q21 ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามระมดัระวงั
ในการใชจ้่าย บรษิทัฯ จงึมยีอดขายจากผลติภณัฑ์
ประเภท Owned Brand ลดลง  

รายได้งวด 3Q21 ลดลงจากงวด 3Q20 จ านวน 
1.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากรายไดใ้นสว่นงาน
อื่นลดลง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่อง
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือยมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
อย่างยาวนานของไวรสัโคโรนา-19  

2 ในงวด 3Q21 บรษิัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
30.6 เมื่อเทยีบกบังวด 2Q21 ในอตัรารอ้ยละ 34.3 
สาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัฯ มสีดัส่วนรายได้จาก
สนิค้าประเภท Owned Brand ลดลงไปจากงวดที่
ผ่านมา ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถสร้างอตัราก าไร
ขัน้ตน้ไดส้งูกว่าสนิคา้ประเภท OEM 

ใน 3Q21 และ 3Q20 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้น
ที่ร้อยละ 30.6 และร้อยละ 32.5 ตามล าดบั อตัรา
ก าไรขัน้ต้นในงวด 3Q21 ลดลงมสีาเหตุหลกัจาก
บรษิทัฯ จ าหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารลดลง ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ า วสามารถท า ก า ไ ร ได้ สู ง 
เ นื่ อ ง จ ากผลกร ะทบทา งด้ าน อุป ส ง ค์ จ า ก
สถานการณ์ปิดประเทศตลอดงวด 3Q21 

3 รายได้อื่นในงวด 3Q21 เพิ่มขึ้นจากงวด 2Q21 
เนื่องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายทีด่นิให้แก่
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายได้อื่นในงวด 3Q21 เพิ่มขึ้นจากงวด 3Q20 
เนื่องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายทีด่นิให้แก่
บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

4 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 3Q21 เพิม่ขึ้นจาก
งวด 2Q21 รวม 0.9 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มี
ค่าใชจ้่ายพนักงานและค่าขนสง่เพิม่สงูขึน้ 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 3Q21 เพิม่ขึ้นจาก
งวด 3Q20 รวม 1.8 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มี
ค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่สงูขึน้ 

5 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงวด 3Q21 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 
10.1 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวด 2Q21 มสีาเหตุหลกั
มาจากบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายพนักงานเพิม่สงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงวด 3Q21 คดิเป็นร้อยละ 
12.7 ของรายได้จ ากการขาย  ซึ่ งส่ วน ใหญ่
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริการ
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 1.4 ของ
รายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 

6 บริษัทฯ บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของลูกหนี้การค้าในงวด 3Q21 จ านวน 
0.09 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนลูกหนี้
การคา้ทีล่ดลงไป  

บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ง
เป็นไปตาม TFRS9 ในงวด 3Q21 ลดลงไปจาก
งวด 3Q20 ซึ่งสอดคลอ้งกบัจ านวนลูกหนี้การคา้ที่
ลดลงไป 

7 อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จริงในงวด 3Q21 และงวด 
2Q21 คิด เ ป็นร้อยละ 21.3 และ ร้อยละ 20.0 
ตามล าดบั 

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงงวด 3Q21 และงวด 
3Q20 คิด เ ป็นร้อยละ  21.3 และร้อยละ  27.9 
ตามล าดับ ในงวด 3Q20 บริษัทฯ ตัดจ าหน่าย
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจ านวน 0.7 
ลา้นบาท จงึท าใหอ้ตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิสูงกว่า
งวด 3Q21 

 



 

หน้า 3 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง 

หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 
30 ก.ย. 64 
(“9M21”) 

30 ก.ย. 63 
(“9M20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1 310,920 350,673 (39,753) (11.3%) 
ตน้ทุนขาย  (206,585) (242,377) 35,792  (14.8%) 
ก ำไรขัน้ต้น 2 104,335 108,296 (3,961) (3.7%) 
รายไดอ้ื่น  5,857 6,434 (577) (9.0%) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  (33,221) (33,426) 205  (0.6%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (37,098) (37,918) 820  (2.2%) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  39,873 43,386 (3,513) (8.1%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ  (7,723) (8,637) 914  (10.6%) 
กลบัรายการขาดทุน (ขาดทุน) จากการ  
ดอ้ยค่าซึง่เป็นไปตาม TFRS9 3 29 (3,033) 3,062  (101.0%) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  32,179 31,716 463  1.5% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (6,490) (6,994) 504  (7.2%) 
ก ำไรสุทธิ  25,689 24,722 967  3.9% 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - สุทธจิากภาษี 4 (934) - (934) (100.0%) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็  24,755 24,722 33  0.1% 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.08 0.07   
ทีม่า : รายงานทางการเงนิระหว่างกาลงวด 9 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. ส าหรบังวด 9M21 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายลดลงไปจากงวด 9M20 จ านวน 39.8 ลา้นบาท ซึ่งสาเหตุหลกัมา
จากบรษิทัฯ จ าหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์ท าความสะอาดไดล้ดลง เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการป้องกนั
การติดเชื้อในรูปแบบอื่น เช่น การฉีดวคัซีน การลดการเดินทาง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จาก
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและยาแผนปัจจุบนัเพิม่มากขึน้เนื่องจากผูบ้รโิภคหนัมาสนใจดแูลสุขภาพ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในงวด 9M21 จากสนิค้าประเภท OEM สนิค้าประเภท Owned Brand และสนิค้า   
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 61.4 รอ้ยละ 36.6 และรอ้ยละ 2.0 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 

2. บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นงวด 9M21 และงวด 9M20 ทีร่อ้ยละ 33.6 และรอ้ยละ 30.9 ตามล าดบั สาเหตุหลกัมา
จากบริษัทฯ มีการปรบัแผนการขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภท Owned Brand ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บับรษิทัฯ ซึง่สนิคา้ประเภทนี้สามารถสรา้งก าไรขัน้ตน้ไดส้งูกว่าสนิคา้ประเภท OEM  

3. บริษัทฯ กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 ในงวด 9M21 จ านวน 0.03 ล้านบาท 
สาเหตุหลกัมาจากจ านวนลูกหนี้การค้าที่ลดลง แต่รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงวด 9M20 จ านวน 3.0 
ลา้นบาท มาจากลูกคา้รายหนึ่งไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา -19 จงึท าให้
ช าระหนี้ล่าชา้ 



 

หน้า 4 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. ในงวด 9M21 บรษิทัฯ ด าเนินการประเมนิมูลค่าหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานใหม่ โดยอ้างองิขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนั 
พบว่ามผีลขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่สุทธจิากภาษเีงนิได ้(Actuarial loss - net of tax) จ านวน 0.9 ลา้นบาท 

ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
 

  ณ วนัท่ี ผลต่ำง 
หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน  149,925 129,987 19,938  15.3% 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  422,783 354,100 68,683  19.4% 
รวมสินทรพัย ์ 1 572,708 484,087 88,621  18.3% 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  171,148 181,036 (9,888) (5.5%) 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  205,890 107,136 98,754  92.2% 
รวมหน้ีสิน 2 380,038 288,172 91,866  31.9% 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3 192,670 195,915 (3,245) (1.7%) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  572,708 484,087 88,621  18.3% 
ทีม่า : รายงานทางการเงนิระหว่างกาลงวด 9 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 ก.ย. 64 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสนิคา้คงเหลอืและทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมคดิเป็น
รอ้ยละ 80.6 ของสนิทรพัยร์วม บรษิทัฯ มสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธ.ค. 63 เนื่องจากบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอื
เพิม่ขึ้นจากวนัที่ 31 ธ.ค. 63 จ านวน 21.9 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา -19 
บรษิทัฯ จงึแบ่งพนักงานผลติตามเกณฑ์ Bubble and Seal เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ จงึ
สามารถผลติสนิคา้ไดน้้อยลง นอกจากนัน้ ในงวด 9M21 บรษิทัฯ เขา้ท าสญัญาเช่าใหม่และแก้ไขเงื่อนไขในสญัญา
เช่ากบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ส่งผลใหบ้รษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชเ้พิม่ขึน้จ านวน 64.0 ลา้นบาท 
และบรษิทัฯ มกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพิม่เตมิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายโรงงานล าพูนเพื่อรองรบัแผนธุรกจิ  
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ บนัทกึค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 16.5 ลา้นบาท  

2. ณ วนัที ่30 ก.ย. 64 บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้รวม 267.7 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จ านวน 58.2 ลา้นบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัวนัที ่31 ธ.ค. 63 เพราะบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิหลายแห่ง เขา้
ท าสญัญาเช่าใหม่ และแกไ้ขเงือ่นไขในสญัญาเช่ากบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั นอกจากนัน้ บรษิทัฯ มหีนี้สนิ
ทีเ่กดิสญัญาเพิม่ขึน้จ านวน 22.2 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิมดัจ ารบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 

3. ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ก.ย. 64 เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธ.ค. 63 เนื่องจากก าไรเบด็เสรจ็สุทธสิ าหรบังวด 9M21 
จ านวน 24.8 ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 28.0 ลา้นบาท ในงวด 9M21 

  



 

หน้า 5 จาก 5 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

กระแสเงินสดส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 
 

  ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี เปล่ียนแปลง 

หน่วย : พนับำท ค ำอธบิำย 
30 ก.ย. 64 
(“9M21”) 

30 ก.ย. 63 
(“9M20”) จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 1 59,394 27,396 31,998  116.8% 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 2 (11,031) 1,625 (12,656) (778.8%) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3 (42,964) (28,853) (14,111) 48.9% 
กระแสเงินสดสุทธิ  5,399 168 5,231  3,113.7% 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด  492 137 355  259.1% 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  5,891 305 5,586  1,831.5% 
ทีม่า : รายงานทางการเงนิระหว่างกาลงวด 9 เดอืนปี 2564 (สอบทานแลว้) 

 

ค ำอธิบำย 

1. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานงวด 9M21 สูงกว่างวด 9M20 เป็นจ านวนเงิน 32.0 ล้านบาท 
เพราะบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิล่วงหน้าจากลูกคา้เพิม่ขึน้ 

2. บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดจากการลงทุนลดลงในงวด 9M21 เนื่องจากการเงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เพิม่เตมิเพื่อขยายฐานการผลติไปยงัโรงงานล าพนู 

3. แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รบัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งในงวด 9M21 จ านวน 49.6 ล้านบาท   
บริษัทฯ น าเงินดังกล่าวไปช าระหนี้ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน นอกจากนัน้บริษัทฯ มีการจ่าย             
เงนิปันผลรวมทัง้สิน้ 28.0 ลา้นาท จงึท าใหก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิตดิลบ 

 


