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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis)  

ส ำหรบังวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 

บทสรปุผู้บริหำร 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2   งวด 6 เดือน  
 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“2Q22”) (“1Q22”) (“2Q21”) %QoQ %YoY (“6m22”) (“6m21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 98,932  83,403  112,552  18.6%  (12.1%) 182,335  207,364  (12.1%) 
ก าไรขัน้ตน้ 20,133  23,297  38,595  (13.6%) (47.8%) 43,430  72,641  (40.2%) 
EBITDA (7,093) (7,688) 22,945  (7.7%) (130.9%) (14,781) 39,917  (137.0%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (11,853) (11,582) 11,889  2.3%  (199.7%) (23,435) 19,367  (221.0%) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.4%  27.9%  34.3%  (7.6%) (13.9%) 23.8%  35.0%  (11.2%) 
อตัรา EBITDA (6.9%) (8.9%) 20.2%  2.0%  (27.1%) (7.8%) 19.1%  (26.9%) 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (11.5%) (13.4%) 10.5%  1.9%  (22.0%) (12.4%) 9.2%  (21.6%) 
ทีม่า : ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลงวด 6 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 

 
ในปี 2565 บรษิทัพบสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั เช่น ก าลงั
ซื้อของผูบ้รโิภคลดลง ตน้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ เป็นตน้ ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การขยายช่องทางการตลาด
แบบออนไลน์ การควบคุมตน้ทุนวตัถุดบิและค่าก่อสรา้ง บรษิทัจงึยงัคาดการณ์ว่าความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัจะยงัคงเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
ไตรมำส 2 QoQ (2Q22 vs 1Q22) 
o ในงวด 2Q22 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “JP”) มรีายได้จากการขายเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 18.6 จากงวด 

1Q22 สาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัยงัคงมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและสมุนไพรใหแ้ก่ลูกคา้ประเภท Own Brand และ OEM ตามล าดบั 
o บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นงวด 2Q22 ลดลงไปจากงวด 1Q22 รอ้ยละ 7.6 เนื่องจากบรษิทัยงัคงตรงึราคาขายสนิค้าหลายประเภทเพื่อรกัษาฐานลูกค้า ในขณะที่

ตน้ทุนผลติบางรายการสงูขึน้โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายพนักงาน 
o ในงวด 2Q22 บรษิทัมขีาดทุนสุทธเิพิม่ขึน้จากงวด 1Q22 จ านวน 0.3 ลา้นบาท เพราะถงึแมจ้ะมตีน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง แต่ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้

เนื่องจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัค่าทีป่รกึษาและบรกิารวชิาชพีเพิม่ขึน้ 
ไตรมำส 2 YoY (2Q22 vs 2Q21) 
o บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายงวด 2Q22 เมื่อเทยีบกบังวด 2Q21 ลดลง 13.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.1 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ

และการเมอืงท าใหค้่าครองชพีของผู้บรโิภคเพิม่สูงขึน้ตัง้แต่ต้นปี 2565 ผูบ้รโิภคจงึมคีวามต้องการสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลงเพราะเป็นสนิค้า
ฟุ่มเฟือย 

o อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัลดลงรอ้ยละ 13.9 มสีาเหตุหลกัจากรายไดท้ีล่ดลงและผลกระทบของตน้ทุนวตัถุดบิบางรายการทีส่งูขึน้  
o นอกจากการลดลงของรายได้จากการขาย ก าไรสุทธขิองบรษิทัลดลงเพราะบรษิทัมคี่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพิม่ขึน้เพื่อสรา้งความตระหนักถงึตรายี่ห้อ 

โดยบรษิทัคาดหวงัว่ากจิกรรมนี้จะท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว 
งวด 6 เดือน YoY (6m22 vs 6m21) 
o รายได้จากการขาย 6m22 ลดลงไปจาก 6m21 รอ้ยละ 12.1 มสีาเหตุหลกัจากผูบ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ตามสถานการณ์ความไม่แน่นอน

หลายประการทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก บรษิทัจงึมรีายไดจ้ากผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทัง้ในช่องทาง Own Brand และ OEM ลดลง 
o นอกจากการลดลงของรายได้จากการขาย อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทั 6m22 ลดลงจาก 6m21 รอ้ยละ 11.2 เนื่องจากการส ารองค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้เพิม่ขึน้จ านวน 

3.1 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม ฝ่ายจดัการไดต้ดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อขยายฐานรายไดแ้ละเพิม่อตัราการหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอืใหม้ากขึน้ 
o ถงึแมว้่าบรษิทัจะมคี่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพิม่มากขึน้ในงวด 2Q22 บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิลดลงเพราะการช าระหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิอย่าง

ต่อเนื่อง 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินงวด 6 เดือน YoY (6m22 vs FY21) 
o บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ลดลงใน 6m22 เนื่องจากขาดทุนสุทธิ

ระหว่างงวด แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัน าเงนิทีไ่ดร้บัการเสนอขายหุน้ไปช าระหนี้เงนิกู้ยมื
จากสถาบนัการเงนิท าใหอ้ตัราหนี้สนิต่อทุนดขีึน้ 

  6m22 FY21 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (3.9%) 2.4% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (5.0%) 3.1% 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุ (เท่า) 0.28 0.30  

ก 
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เหตุกำรณ์ส ำคญัในไตรมำสท่ี 2 ปี 2565 
 

 กำรเปิดบริษทัย่อยแห่งใหม่ 
เมื่อวนัที่ 28 มถิุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิใหเ้ปิดบรษิทัย่อยแห่ง
ใหม่ ได้แก่ บรษิทั แคร์ซูตกิ จ ากดั (“CST”) โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 5.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ทัง้นี้  CST จะประกอบธุรกิจเป็น 
Innovation Center และโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารและเครื่องส าอางขนาดเล็ก เพื่อ
ขยายฐานลูกคา้ OEM ทีต่อ้งการผลติสนิคา้ในขนาดการผลติเลก็ 
 

 กำรช ำระหน้ีเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงิน 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก บรษิัทได้น าเงนิเพิม่ทุน
บางส่วนช าระหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ขณะนี้บรษิทัไดใ้ชเ้งนิตามวตัถุประสงคด์งักล่าว
ครบถว้นแลว้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2   งวด 6 เดือน  
 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“2Q22”) (“1Q22”) (“2Q21”) %QoQ %YoY (“6m22”) (“6m21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 98,932  83,403  112,552  18.6%  (12.1%) 182,335  207,364  (12.1%) 
ตน้ทุนขาย (78,799) (60,106) (73,957) 31.1%  6.5%  (138,905) (134,723) 3.1%  
ก ำไรขัน้ต้น 20,133  23,297  38,595  (13.6%) (47.8%) 43,430  72,641  (40.2%) 
รายไดอ้ื่น 3,571  2,068  1,232  72.7%  189.9%  5,639  2,175  159.3%  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (19,474) (22,373) (10,494) (13.0%) 85.6%  (41,847) (21,857) 91.5%  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (17,369) (15,981) (11,920) 8.7%  45.7%  (33,350) (23,976) 39.1%  
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร

ด ำเนินงำน (13,139) (12,989) 17,413  1.2%  (175.5%) (26,128) 28,983  (190.1%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (1,843) (1,791) (2,318) 2.9%  (20.5%) (3,634) (4,776) (23.9%) 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่

สนิทรพัยท์างการเงนิ -  357  -  (100.0%) -  357  -  100.0%  
กลบัรายการผลขาดทุน 

(ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่
ซึง่เป็นไปตาม TFRS 9 166  509  (239) (67.4%) (169.5%) 675  (65) (1,138.5%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่น     
ภำษีเงินได้ (14,816) (13,914) 14,856  6.5%  (199.7%) (28,730) 24,142  (219.0%) 

ภาษเีงนิได ้ 2,963  2,332  (2,967) 27.1%  (199.9%) 5,295  (4,775) (210.9%) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (11,853) (11,582) 11,889  2.3%  (199.7%) (23,435) 19,367  (221.0%) 
ทีม่า : ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลงวด 6 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร 
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1. โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 
 

 

ผลิตภณัฑภ์ำยใต้ตรำย่ีห้อของลูกค้ำ (OEM) 
o บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
o บรษิทัยงัมรีายได้ส่วนใหญ่มาจากการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์

แบบ OEM 
ผลิตภณัฑภ์ำยใต้ตรำย่ีห้อของบริษทั (Own Brand) 
o ตรายี่ห้อของบริษัท ได้แก่  COXTM, JSPTM, สุภาพโอสถ TM, 

EVITONTM ซึง่ครอบคลุมหลายช่องการจ าหน่าย 
o บรษิัทมแีผนพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาดที่จะขยายรายได้จาก

ผลติภณัฑก์ลุ่ม Own Brand ใหเ้พิม่ขึน้ 
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ (Others) 
o บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าแบบซื้อมาขายไป เช่น ชุดตรวจ 

COVID-19 ชุดตรวจสารเสพตดิ เป็นตน้ 
 

 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2  งวด 6 เดือน  
 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปลีย่นแปลง 
หน่วย : พนับาท (“2Q22”) (“1Q22”) (“2Q21”) %QoQ %YoY (“6m22”) (“6m21”) %YoY 
OEM 61,211  49,139  67,271  24.6%  (9.0%) 110,350  123,032  (10.3%) 
Own Brand 36,423  31,440  43,126  15.8%  (15.5%) 67,863  80,998  (16.2%) 
Others 1,298  2,824  2,155  (54.0%) (39.8%) 4,122  3,334  23.6%  
รวม 98,932  83,403  112,552  18.6%  (12.1%) 182,335  207,364  (12.1%) 
ทีม่า : ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลงวด 6 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 3 เดอืนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร 
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ไตรมำส 2 QoQ (2Q22 vs 1Q22) รายไดจ้ากการขายงวด 2Q22 เพิม่ขึน้จากงวด 1Q22 รอ้ยละ 18.6 มสีาเหตุหลกัจาก 
o ผลิตภณัฑ ์OEM : บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากจากลูกคา้จากการค าสัง่ซื้อของลูกคา้ส าหรบัผลติภณัฑป์ระเภทยาแผนปัจจุบนัและ

สมุนไพร 
o ผลิตภณัฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลติภณัฑ ์Own Brand เพิม่สงูขึน้จากผลการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิม่เตมิในวงกวา้ง  
ไตรมำส 2 YoY (2Q22 vs 2Q21) รายไดจ้ากการขายงวด 2Q22 ลดลงไปจากงวด 2Q21 รอ้ยละ 12.1 เพราะ 
o ผลิตภณัฑ ์OEM และ Own Brand : เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิและการเมอืงในงวด 2Q22 บรษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อจาก

ลูกคา้ในผลติภณัฑเ์สรมิอาหารลดลงเนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ 
งวด 6 เดือน YoY (6m22 vs 6m21) รายไดง้วด 6m22 ลดลงไปจากงวด 6m21 รอ้ยละ 12.1 เพราะ 
o ผลิตภณัฑ ์OEM : บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากผลติภณัฑ ์OEM เพิม่ขึน้เลก็น้อยเนื่องจากมคี าสัง่ซื้อของลูกคา้เพิม่มากขึน้ในกลุ่มผลติภณัฑ์ยา

แผนปัจจุบนัและสมุนไพร 
o ผลิตภณัฑ์ Own Brand : รายได้จากผลิตภณัฑ์ Own Brand ลดลงเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดลง นอกจากนัน้ ใน

ปัจจุบนัหน่วยงานราชการมคีวามเขม้งวดในการแพร่สื่อโฆษณามากขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถโฆษณาไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว้ แต่อย่างไร
กต็าม บรษิทัมกีารน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อการดูแลรกัษาสุขภาพใหแ้ก่ลูกคา้เพื่อขยายฐานรายไดใ้นอนาคต 

 

2. ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น 
 

 
 
ไตรมำส 2 QoQ (2Q22 vs 1Q22)  
o ก าไรขัน้ต้นงวด 2Q22 ต ่ากว่างวด 1Q22 จ านวน 3.2 ล้านบาท ถงึแมว้่าบรษิทัจะมรีายได้เพิม่ขึน้ แต่บรษิทัมกีารตรงึราคาขายสนิคา้หลาย

รายการเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ และมตีน้ทุนวตัถุดบิบางรายการเพิม่สงูขึน้ 
ไตรมำส 2 YoY (2Q22 vs 2Q21)  
o ในงวด 2Q22 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จ านวน 20.1 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามรายไดท้ีล่ดลงและตน้ทุนผลติทีส่งูขึน้ 
งวด 6 เดือน YoY (6m22 vs 6m21)  
o บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นงวด 6m22 ลดลงไปจากงวด 6m21 จ านวน 29.2 ล้านบาท เนื่องจากมรีายได้จากการขายลดลง นอกจากนัน้ บรษิัท

รายงานค่าใชจ้่ายจากการส่งเสรมิการขายกบับรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15.7 ลา้นบาท เป็นส่วนส่วนหกัรายไดต้ามขอ้ก าหนด
ของ TFRS15 จงึท าใหบ้รษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ภายหลงัยกเวน้ผลกระทบนี้อยู่ทีร่อ้ยละ 29.8 
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3. ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 
 
ไตรมำส 2 QoQ (2Q22 vs 1Q22)  
o ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย : บรษิทัมตี้นทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 2Q22 และงวด 1Q22 รวม 19.5 ล้านบาท และ 22.4 ล้านบาท ตามล าดบั 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 2Q22 ลดลงมสีาเหตุหลกัจากค่าโฆษณาประชาสมัพนัธล์ดลง 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารงวด 2Q22 และงวด 1Q22 รวม 17.4 ล้านบาท และ 16.0 ล้านบาท ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสงูขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัทีป่รกึษาและบรกิารวชิาชพีเพิม่ขึน้ 
ไตรมำส 2 YoY (2Q22 vs 2Q21)  
o ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย : ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายงวด 2Q22 เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.6 เมื่อเทียบกับงวด 2Q21 เนื่องจากค่าโฆษณา

ประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งความตระหนักในตรายีห่อ้ โดยบรษิทัคาดหวงัว่ากจิกรรมนี้จะท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงวด 2Q22 เพิม่ขึน้จากงวด 2Q21 รอ้ยละ 45.7 มสีาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้ 

และค่าทีป่รกึษาและบรกิารวชิาชพีทางดา้นการเงนิและการบรหิารงาน 
งวด 6 เดือน YoY (6m22 vs 6m21)  
o ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 6m22 เพิม่ขึน้จากงวด 6m21 จ านวน 20.0 ลา้นบาท เนื่องจากค่าขนส่งสนิคา้เพื่อ

รองรบัช่องทางการขายแบบออนไลน์และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธต์่อตรายีห่อ้ 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงวด 6m22 สูงกว่างวด 6m21 ร้อยละ 39.1 มสีาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิม่ขึน้ 

และค่าทีป่รกึษาและบรกิารวชิาชพีทางดา้นการเงนิและการบรหิารงาน 
o อตัรำส่วนต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม : ในงวด 6m22 บรษิทัมอีตัราส่วนนี้ที่รอ้ยละ 39.8 ของ

รายไดร้วม ซึง่ปรบัตวัสงูขึน้จากงวด 6m21 เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลงและตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตวัสงูขึน้ 
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4. ก ำไรสุทธิ 
 

 
 
ไตรมำส 2 QoQ (2Q22 vs 1Q22)  
o ขาดทุนสุทธงิวด 2Q22 สงูกว่า 1Q22 รอ้ยละ 2.3 เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลงและค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 
ไตรมำส 2 YoY (2Q22 vs 2Q21)  
o ในงวด 2Q22 บรษิทัมกี าไรสุทธลิดลงจากงวด 2Q21 รวม 23.7 ลา้นบาท ซึง่มาจากก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีส่งูขึน้ 
งวด 6 เดือน YoY (6m22 vs 6m21)  
o อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธขิองบรษิทัลดลง โดยใน 6m22 อยู่ที่รอ้ยละ (12.4) เนื่องจากรายได้ที่ลดลงแต่มคี่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เพื่อการขยายตวั

ของธุรกจิ อย่างไรกต็าม ฝ่ายจดัการมกีารควบคุมอย่างใกลช้ดิเพื่อขยายรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายเพื่อสรา้งผลก าไรอย่างยัง่ยนื 
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ฐำนะกำรเงิน 
 

 
 
สินทรพัย ์
o สินทรพัย์หมุนเวียน : ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 65 (“Jun22”) สนิทรพัย์หมุนเวยีนของบรษิัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่า    

เงนิสด เงนิลงทุนระยะสัน้ และสนิคา้คงเหลอื รวมคดิเป็นรอ้ยละ 89.6 ของสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด Jun22 
ลดลงจาก FY21 เพราะบรษิทัน าเงนิสดบางส่วนไปลงทุนระยะสัน้จ านวน 350.0 ลา้นบาท และใชล้งทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพื่อขยายกจิการตาม
แผนธุรกิจ ส่วนสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิัทมแีผนที่จะปรบัสดัส่วนการขาย Own Brand ให้เพิม่มากขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องส ารอง
สนิคา้ไวใ้หพ้รอ้มจ าหน่าย 

o สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน : .ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 65 บรษิทัมทีี่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 39.9 ของสนิทรพัย์รวม โดยบรษิทัมทีี่ดนิ 
อาคาร และอุปกรณ์ส าหรบั Jun22 สูงกว่า FY21 เพราะมสีนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้ ซึ่งมาจากการปรบัปรุงสถานที่ผลิตโรงงาน
กรุงเทพฯ และการก่อสรา้งโรงงานผลติเพิม่เตมิทีจ่งัหวดัล าพนู 

หน้ีสิน 
o หน้ีสินหมุนเวียน : บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนงวด Jun22 ลดลงจากงวด FY21 จ านวน 16.0 ล้านบาท เพราะบรษิทัมเีจ้าหนี้อื่นลดลงจ านวน 

5.5 ล้านบาทจากการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน นอกจากนัน้หนี้สนิที่เกิดจากสญัญา (เงินมดัจ ารบัล่วงหน้าจากลูกค้า) ลดลงจ านวน 8.9       
ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

o หน้ีสินไม่หมุนเวียน : บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนงวด Jun22 ลดลงจากงวด FY21 รอ้ยละ 9.7 เพราะบรษิทัช าระหนี้เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิในระหว่างงวด 6m22 แต่บรษิทัมหีนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการเขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวเพิม่เตมิเพื่อเช่าอาคารและ
อุปกรณ์ส าหรบัการด าเนินงาน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
o ในงวด 6m22 บรษิัทมสี่วนของผู้ถอืหุน้ลดลงเนื่องจากขาดทุนสุทธิจ านวน 23.4 ล้านบาท นอกจากนัน้บรษิัทยงัจ่ายเงนิปันผลจากผลการ

ด าเนินงานปี 2564 จ านวน 6.0 ลา้นบาท 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

   

   
 
o จากการเสนอขายหุน้ IPO ใน FY21 บรษิทัจงึมสีภาพคล่องเพิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็

เพิม่ขึน้อย่างมสีาระส าคญั  
o อย่างไรกต็าม ระยะเวลาเกบ็หนี้ของงวด 6m22 สงูขึน้จาก FY21 เนื่องจากรายไดท้ีล่ดลง แต่บรษิทัยงัคงตดิตามการรบัช าระหนี้อย่างเคร่งครดั

เพื่อลดปัญหาหนี้สญู 
o อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากการเสนอขายหุน้ IPO ใน FY21 และผลขาดทุนใน 

6m22 
o อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลงเนื่องจากการเสนอขายหุน้ IPO ท าใหม้ลูค่าสนิทรพัยแ์ละส่วนของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ 
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