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2. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

2.1 ภาพรวมการดาํเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสาํคญั 

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกจิการผลติและจําหน่ายยา

แผนปัจจุบนัทีใ่ชร้กัษาโรค ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ผลติภณัฑส์มุนไพร และยาแผนโบราณเป็นหลกั โดยบรษิทัมรีายไดร้วม

ในปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 352.29 ล้านบาท 365.53 ล้านบาท 

462.74 ลา้นบาท และ 209.54 ลา้นบาท ตามลําดบั และมรีายไดจ้ากการขายในปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืน

สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  เท่ากับ 348.88 ล้านบาท 360.69 ล้านบาท 455.64 ล้านบาท และ 207.36 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

สาํหรบัปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกีารจาํหน่ายผลติภณัฑ์

ภายใต้ตราสนิคา้ของลูกคา้ (“OEM”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 67.73 รอ้ยละ 74.18 รอ้ยละ 54.71 และรอ้ยละ 58.22 ของรายได้

จากการขาย ตามลําดบั ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทั (“Own Brand”)  ในสดัส่วนร้อยละ 25.12 ร้อยละ 22.83  

ร้อยละ 21.06 และ ร้อยละ 37.96 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ร้อยละ 

0.00 รอ้ยละ 19.05 และรอ้ยละ 2.22 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั และรายไดจ้ากการซื้อมาขายไปรอ้ยละ 7.15 รอ้ย

ละ 2.99 รอ้ยละ 5.18 และรอ้ยละ 1.60 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั  

กลุ่มผลติภณัฑ์ที่สร้างรายได้หลกัใหแ้ก่บรษิทัสําหรบัปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564  คอื ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.31 ร้อยละ 76.96 ร้อยละ 54.11 และร้อยละ 

65.73 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั ยาแผนปัจจุบนั มสีดัส่วนรอ้ยละ 10.78 รอ้ยละ 10.58 รอ้ยละ 18.21 และรอ้ย

ละ 27.55 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั ยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพร มสีดัส่วนรอ้ยละ 16.76 รอ้ยละ 9.47 

รอ้ยละ 3.45 และ 2.90 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 

19.05 และรอ้ยละ 2.22 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั และผลติภณัฑ์อื่นๆ มสีดัส่วนรอ้ยละ 7.15 รอ้ยละ 2.99 รอ้ย

ละ 5.18 และ 1.60 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั  

ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากปี 2561 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจําหน่ายยาแผนปัจจุบนั

สําหรบัลูกคา้ OEM สาเหตุจากบรษิทัสามารถนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่ใหก้บัลูกคา้ซึง่เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนัราย

หน่ึงและสายการผลติยาน้ําและฮอรโ์มนกลบัมาดําเนินงานเตม็กําลงัภายหลงัการปรบัปรุงสายการผลติเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน GMP PIC/S และการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทัง้สําหรบั Own Brand และ

ลูกค้า OEM สาเหตุจาก บริษัทได้รับคําสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายรายการจากลูกค้ารายหน่ึงในกลุ่ม TV 

Shopping อย่างไรกต็าม บรษิทัมรีายไดล้ดลงจากการจาํหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรสําหรบัลูกคา้ OEM 

ที่จําหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างประเทศเป็นหลกั ซึ่งได้รบัผลกระทบจากจํานวนนักท่องเทีย่วชาวจนีลดลง 

และการลดลงบางส่วนของรายไดจ้ากการจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัสําหรบัผลติภณัฑ ์Own Brand สาเหตุจากการยกเลกิ

สายการผลติยาเมด็ของบรษิทั เพราะฉะนัน้ รายได้ในปี 2562 จงึปรบัตวัดขีึน้จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละ

กลุ่มผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากปี 2562 เน่ืองจากการจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หมไ่ดแ้ก่ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์

สําหรบัทําความสะอาด เป็นผลจากทัว่โลกเริม่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-

19) ทําใหผู้บ้รโิภคแสวงหาผลติภณัฑ์เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้จากไวรสัดงักล่าวเพิม่มากขึน้ ซึ่งบรษิทัมองเหน็โอกาสและ

สามารถจดัหาผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์สาํหรบัทาํความสะอาดมาจาํหน่ายไดท้นัตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึส่งผลให้

บรษิทัมรีายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอลข์องบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญัจาํนวน 86.81 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 19.05 ของรายไดจ้ากการขายสําหรบังวดปี 2563 พรอ้มกนัน้ี บรษิทัมกีารเพิม่ขึน้ของรายได้
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จากการจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัสําหรบัลูกค้า OEM ที่เป็นผู้จดัจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อต่อเน่ืองจากปี 

2562 และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสําหรบัผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่านช่องทางสื่อ

โทรทศัน์ (TV Shopping) อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดงักล่าว ทําใหร้ายไดจ้าก

การจําหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มนุไพรลดลงจากปี 2562 จํานวน 49.47 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15.87 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เพราะฉะนัน้ จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในแต่ละกลุ่ม

ผลติภณัฑท์ีม่กีารปรบัเพิม่ขึน้และลดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัจงึมรีายไดส้าํหรบังวดปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 

สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 38.73 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 15.74 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดจ้ากผลติภณัฑ์แอลกอฮอลล์ดลงจํานวน 

76.29 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากอุปทานผลติภณัฑแ์อลกอฮอลใ์นตลาดมเีพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก ในขณะทีค่วามตอ้งการใน

ตลาดลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มรีะยะเวลานาน ผูบ้รโิภค

ไม่ไดก้กัตุนแอลกอฮอล์เป็นจาํนวนมากเหมอืนตอนเริม่แพร่ระบาด และผูบ้รโิภคมกีารป้องกนัการแพร่เชือ้โดยวธิอีื่นดว้ย 

เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การใส่หน้ากากป้องกนั การทํางานทีบ่้าน และการฉีดวคัซนี เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม 

บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มขึ้นรวม 36.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.56 เมื่อเทียบกับงวด

เดยีวกนัปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัเน้นการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภท Own Brand ภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพ

โอสถ” มากขึ้น โดยเฉพาะการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารผ่านช่องทางจําหน่ายสื่อโทรทศัน์ทีม่กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ือง และบรษิทัมกีารนําเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เพิม่ขึน้เช่นกนั เพราะฉะนัน้ จากการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และ

ลดลงของกลุ่มผลติภณัฑด์งักล่าว บรษิทัจงึมรีายไดล้ดลงสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

กําไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2561 - 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 12.39 

ล้านบาท 23.57 ล้านบาท 31.08 ล้านบาท และ 19.37 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 

3.52 รอ้ยละ 6.44 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 9.24 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ในช่วงปี 2561 กําไรสุทธเิทา่กบั 12.39 ล้าน

บาท เน่ืองจากบรษิทัปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน้ําและฮอร์โมนตามทีก่ล่าวขา้งต้น รวมทัง้ลูกคา้ OEM รายหน่ึงยกเลกิ

คาํสัง่ซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและว่าจา้งผูผ้ลติรายอื่นผลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัแทนบรษิทั จงึทาํใหร้ายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง (ลูกค้า OEM รายดงักล่าวไดก้ลบัมาสัง่ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของบรษิทัอีกครัง้ในช่วง

ปลายปี 2563) ในขณะที่บรษิัทยงัคงแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายของบรษิัทและต้นทุนทางการเงนิ อีกทัง้มค่ีาใช้จ่ายในการ

เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ จงึทําให้กําไรสุทธขิองบรษิัทอยู่ในระดบัดงักล่าว อย่างไรก็ด ีในปี 2562 

บรษิทัมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 23.57 ล้านบาท เน่ืองจาก สายการผลติยาน้ําและฮอร์โมนกลบัมาดําเนินงานเต็มกําลงั และ

บรษิทัเริม่ไดร้บัคาํสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง และการจาํหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารผ่านช่องทางจาํหน่ายสนิคา้

บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายปรบัตวัสงูขึน้และมผีลกําไรปรบัตวัดี

ขึน้ ประกอบกบับรษิทัมรีายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากการไดร้บัชาํระเงนิจากลูกคา้ และ สําหรบั

งวดปี 2563 บรษิทัมกํีาไรสุทธเิพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุการเพิม่ขึน้

ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์สําหรบัทําความสะอาด ยาแผนปัจจุบนั 

และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” ในขณะทีบ่รษิทัสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ใน

ระดบัเดมิ จงึทาํใหผ้ลกําไรของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ นอกจากน้ี สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมี

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.14 สาเหตุหลกัมาจากบริษัทมรีายได้จากการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้า “สุภาพโอสถ” และยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จากการจําหน่าย

ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์จะลดลง รวมทัง้บรษิทัพยายามควบคุมมลูค่าต้นทุนและมูลค่าค่าใชจ้่ายใหล้ดลง และมตี้นทุนทาง

การเงนิลดลง ส่งผลใหบ้รษิทัมผีลกําไรเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าตามทีก่ล่าวขา้งตน้  
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บรษิทัมสีนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 436.03 ลา้นบาท 

441.91 ลา้นบาท 484.09 ลา้นบาท และ 554.28 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 24 - 27 ของสนิทรพัย์รวม โดยมส่ีวนประกอบหลกั ได้แก่ ลูกหน้ีการค้า และสนิค้าคงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73 - 77 ของสนิทรพัยร์วม โดยมส่ีวนประกอบหลกั ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บรษิทัมสีนิทรพัย์เตบิโตในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้

คงเหลอื และลงทุนซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนประเภททะเบยีนยาแผนปัจจุบนัดว้ยมลูค่า 2.29 ล้านบาท ทัง้น้ี ตัง้แต่ปี 2563 

บรษิทัมผีลกําไรจากการผลติและจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัตามทะเบยีนยาแผนปัจจุบนัทีบ่รษิทัลงทุนซื้อ สูงกว่ามูลค่าการ

ลงทุนซื้อทะเบยีนยาแผนปัจจุบนัแลว้ สาํหรบัปี 2563 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2562 เพื่อรองรบัการจําหน่ายสินค้าในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบรษิัทที่

มุ่งเน้นการจําหน่ายผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่านช่องทางจําหน่ายผูจ้ดัจําหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ 67.65 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เรื่องการประเมนิว่า

ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูเ้ป็นรายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานในกําไร

หรอืขาดทุนโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิัทไดร้บัรู้เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้สําหรบัสทิธิ

การเช่าอาคาร ณ สาํนักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และจากการโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ

เป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากบรษิทัไดนํ้าทีด่นิมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หม่ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 70.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของ

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากการปรบัปรุงระยะเวลาสญัญาเช่าในสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารกบับรษิทัใหญ่ในลําดบั

สงูสุดและผูบ้รหิาร (โปรดดรูายละเอยีดการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 การจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ ขอ้ 

14. รายการระหว่างกนั) 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ยหน้ีสนิรวมเท่ากบั 324.67 ลา้นบาท 276.99 ลา้นบาท 288.18 ลา้นบาท 

และ 349.94 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามลําดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 รอ้ยละ 59.53 และรอ้ยละ 63.13 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้

รวมเท่ากบั 111.36 ลา้นบาท 164.92 ลา้นบาท 195.91 ลา้นบาท และ 204.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 รอ้ยละ 

37.32 รอ้ยละ 40.47 และรอ้ยละ 36.87 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม  

 หน้ีสนิรวมของบรษิทัประกอบดว้ย หน้ีสนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25 - 52 ของหน้ีสนิและ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20 - 43 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยหน้ีสนิรวมของบรษิทัปี 2562 - 2563 

ทยอยลดลง เน่ืองจากบรษิทัมกํีาไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต ์เพื่อกจิการเงนิร่วม

ลงทุนสาํหรบัธุรกจิเอสเอม็อกีา้วไกลไปดว้ยกนั 1 (กองทรสัต)์ และ บรษิทั เอช อ ีพ ีโฮลดิง้ส ์4 จาํกดั (HEP4) รวม 32.2 

ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2563 จึงทําให้บริษัทมคีวามสามารถในการชําระหน้ีเพื่อลดต้นทุนทางการเงินบางส่วนได้ 

นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัไดร้บัวงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่งจาํนวน 49.90 ลา้น

บาท เพื่อการบรหิารสภาพคล่อง รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการแก้ไขระยะเวลาสญัญาเช่า

ทีด่นิและอาคารกบับรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดและผูบ้รหิาร ซึ่งส่งผลใหห้น้ีสนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เพิม่ขึน้ 
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 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ ผลต่างจากการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั และกําไรสะสม ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน

เท่ากับ 130.00 ล้านบาท 170.00 ล้านบาท 213.00 ล้านบาท และ 227.50 ล้านบาท ตามลําดบั และมีทุนที่ชําระแล้ว

เท่ากบั 130.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท 170.00 ล้านบาท และ 170.00 ล้านบาท ตามลําดบั โดยส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิม่ขึ้นตามการเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้น จงึส่งผลให้บรษิัทมส่ีวนเกินมูลค่าหุ้นในปี 2563 และงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 เท่ากบั 22.08 ล้านบาท ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมผีลต่างจากการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเท่ากับ 11.54 ล้านบาท 11.54 ล้านบาท 11.54 ล้านบาท และ 11.54 ล้านบาท 

ตามลําดบั ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2560 บริษัททําการปรับ

โครงสรา้งองค์กรเพื่อเตรยีมตวัออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกและนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัซื้ออาคารและอุปกรณ์ รวมทัง้หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

โรงงานเภสชัอุตสาหกรรมคอ็กซ์ (“COX”) ซึ่งเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันัน้ รายการน้ีจงึเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้าร

ควบคุมเดยีวกนั และ ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมกํีาไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากบั (7.10) 

ล้านบาท 16.46 ล้านบาท 15.37 ล้านบาท และ 23.81 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งบรษิทัมกํีาไรสะสมเพิม่ขึน้ตามกําไรสุทธิ

ของบรษิัทที่เพิม่ขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและกําไรสุทธใินช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2564 ทัง้น้ีในปี 2563 บรษิัทได้มกีาร

จ่ายเงนิปันผลจาํนวนรวมทัง้สิน้ 32.18 ล้านบาท และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ทีป่ระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 จาํนวน 10.00 ลา้นบาท 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์

หมุนเวยีนเท่ากบั 123.75 ลา้นบาท 95.89 ลา้นบาท 51.05 ลา้นบาท และ 0.24 ลา้นบาท ตามลําดบั อย่างไรกต็าม หน้ีสนิ

หมุนเวยีนที่สูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนมจีํานวนที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการที่พฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองตลอด งวดทีผ่่านมา ในขณะเดยีวกนับรษิทัทยอยชาํระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

ทําใหบ้รษิทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่สูงขึ้นตลอดในช่วงปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

อกีทัง้บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิ นอกจากน้ี ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์มองเหน็โอกาสในช่วงวกิฤตการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการนําผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์าํหรบัทาํความสะอาดมาจาํหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกํีาไรในปี 

2563 เติบโตขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 7.51 ล้านบาท หรอืร้อยละ 31.86 อย่างไรก็ตามการประมาณการรายได้จากการ

จําหน่ายแอลกอฮอลส์ําหรบัทําความสะอาดของบรษิทัอาจมแีนวโน้มทีจ่ะลดลง เน่ืองจากจํานวนผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่าย

แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมจีาํนวนเพิม่มากขึน้มากกว่าจาํนวนผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่ายในช่วงเริม่แพร่ระบาด แต่บรษิทั

จะมุ่งเน้นในการทําการตลาดผลติภณัฑอ์ื่น ๆ มากขึน้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและยาแผนปัจจุบนัภายใต้ตราสนิคา้

ของบรษิทัในช่องทางจาํหน่ายทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การจาํหน่ายผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) และ

ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น อกีทัง้บรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารสนิทรพัย์เพื่อใชใ้นการชําระหน้ี ผูบ้รหิารเชื่อว่า ผล

การดําเนินงานของบรษิทัทีส่ามารถสร้างผลกําไรที่ด ีจะทําใหบ้รษิทัสามารถจดัหากระแสเงนิสดได้เพยีงพอสําหรบัการ

จ่ายชําระหน้ีเมื่อถงึกําหนด รวมถงึบรษิทัมกีารตดิตามกระแสเงนิสดหมุนเวยีนของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ และ ณ วนัที ่30 

มถิุนายน 2564 บรษิัทได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการดําเนินงานต่อเน่ือง โดยบรษิทัได้ทําสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิหลายแห่ง เพื่อนํามาชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ และเสรมิสภาพคล่องในการดาํเนินกจิการ 
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2.2 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

 

รายได้ 

 ในปี 2561 - 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน 2564 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 352.29 

ลา้นบาท 365.53 ลา้นบาท 462.74 ลา้นบาท และ 209.54 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 

348.88 ลา้นบาท 360.69 ลา้นบาท 455.64 ลา้นบาท และ 207.36 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.03 รอ้ย

ละ 98.68 รอ้ยละ 98.47 และรอ้ยละ 98.96 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ดอกเบีย้รบัเท่ากบั 0.08 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาท 

0.41 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.09 และรอ้ยละ 0.01 ของ

รายไดร้วม ตามลําดบั ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นซึง่เท่ากบั 3.33 ลา้นบาท 4.72 ลา้นบาท 6.69 ลา้นบาท และ 2.16 ลา้น

บาท ตามลําดบั โดยมโีครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามกลุ่มลูกคา้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย.2563 ม.ค.-มิ.ย.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย           

1. OEM 236.28 67.07 267.55 73.20 249.29 53.87 113.84 45.34 120.72 57.61 

2. Own Brand 87.65 24.88 82.34 22.53 95.96 20.74 34.53 13.75 78.71 37.56 

3. ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์1/ - - - - 86.81 18.76 80.89 32.21 4.60 2.20 

3. ซื้อมาขายไป (Trading) /2 24.95 7.08 10.80 2.95 23.58 5.10 16.83 6.70 3.33 1.59 

รวมรายได้จากการขาย 348.88 99.03 360.69 98.68 455.64 98.47 246.09 98.00 207.36 98.96 

ดอกเบีย้รบั 0.08 0.02 0.12 0.03 0.41 0.09 0.27 0.11 0.02 0.01 

รายไดอ้ื่น3/ 3.33 0.95 4.72 1.29 6.69 1.44 4.74 1.89 2.16 1.03 

รายได้รวม 352.29 100.00 365.53 100.00 462.74 100.00 251.10 100.00 209.54 100.00 
1/ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คอื ผลติภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พื่อทําความสะอาด ซึง่บรษิทัไดม้กีารผลติและจําหน่ายมาตัง้แต่ปี 2563 
2/ รายไดจ้ากการซื้อมาขายไป คอื บรษิทัซือ้สนิคา้สาํเรจ็รปูจากผูผ้ลติ แลว้มาจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น สนิคา้ประเภทชุดตรวจสารเสพตดิ 

และเครื่องสาํอาง 
3/ รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์ หนี้สญูไดร้บัคนื รายไดค้่าจา้งบรรจุสนิคา้ กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัย ์ รายได้

จําหน่ายค่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์รายไดค้่าเช่า เป็นตน้  

  

รายไดจ้ากการขายของบรษิทันัน้ หากพจิารณาโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายแบ่งตามกลุ่มลูกคา้ คอื 1) การผลติ

สนิคา้เพื่อจาํหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของลูกคา้ (“OEM”) 2) ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัเอง (“Own Brand”) 3) แอลกอฮอล์

สําหรบัทําความสะอาด และ 4) ซื้อมาขายไป (Trading) โดยในปี 2561 - 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีายไดห้ลกัจากการจาํหน่ายสนิคา้สาํหรบัลูกคา้ OEM เท่ากบั 236.28 ลา้นบาท 267.55 ลา้นบาท 

249.29 ล้านบาท และ 120.72 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 67.73 ร้อยละ 74.18 ร้อยละ 54.71 และ 58.22 

ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั และรายได้จากการขายรองลงมามาจากการจําหน่ายสินค้าประเภท Own Brand 

เท่ากบั 87.65 ลา้นบาท 82.34 ลา้นบาท 95.96 ลา้นบาท และ 78.71 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.12 รอ้ย

ละ 22.83 รอ้ยละ 21.06 และ 37.96 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั ซึ่งกลุ่มลูกคา้สําหรบัสนิคา้ประเภท Own Brand 

ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ และรา้นขายยา เป็นตน้  

สําหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 11.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.39 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2561 ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้ OEM เพิม่ขึน้ 31.27 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 13.23 เน่ืองจากเดือนกันยายน ปี 2560 ถึง กันยายน ปี 2561 บริษัทปิดสายการผลิตยาน้ําและฮอร์โมนเพื่อ
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ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S แล้วจึงกลับมาดําเนินงานเต็มกําลังได้ตลอดทัง้ปีอีกครัง้ในปี 2562 

ประกอบกบับรษิทัไดร้บัคาํสัง่ซื้อเพิม่ขึน้จากลูกคา้ OEM สําหรบัยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน้ําและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

ทีจ่าํหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 

สําหรบัปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิม่ขึ้น 94.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 

26.32 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 ทัว่โลกเริม่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึส่งผล

ให้ผู้บรโิภคแสวงหาผลติภณัฑ์เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัดงักล่าว ซึ่งทางบรษิทัสามารถจดัหาผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์

สําหรบัทําความสะอาดมาจําหน่ายได้ทนัตามความต้องการของผู้บริโภค จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ของบรษิทัเพิม่ขึ้น 86.81 ล้านบาท รวมถึงรายได้เพิม่จากผลติภณัฑ์ Own Brand ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิ

อาหารภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” ทีจ่ดัจําหน่ายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) ซึ่งบรษิทัมี

การทําการตลาดสําหรบัผลติภณัฑ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองจากปี 2562 และได้รบัการตอบรบัที่ดจีากผู้บรโิภค ในขณะที่

รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้า OEM ลดลง 18.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.82 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 

2562 ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทําใหม้กีารลอ็คดาวน์ประเทศ ซึ่งมผีลกระทบในทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะประชาชนมรีายไดล้ดลง และรา้นคา้มเีวลาควบคุมในการจาํหน่ายสนิคา้ จงึทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัใน

การใชจ้่ายมากขึน้ ลูกคา้ OEM จงึสัง่ซือ้สนิคา้น้อยลง แต่ในทางกลบักนั ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้

ใหแ้ก่ลูกคา้ OEM ซึง่ไดร้บัการแนะนําลูกคา้โดยตวัแทน/นายหน้าคดิเป็นจาํนวนเพิม่ขึน้ 66.15 ลา้นบาทเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกดิจากลูกคา้ซึ่งจดัจําหน่ายยาแผนปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิค้าให้แก่

ลูกคา้ OEM สุทธจิงึมมีลูค่าลดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายลดลง 38.73 ล้านบาท หรอื

คดิเป็นร้อยละ 15.74 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563 เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ลดลง

จํานวน 76.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานของผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์มมีากขึน้ จํานวนผู้ผลติและผู้จดัจําหน่าย

แอลกอฮอลใ์นปัจจุบนัมจีาํนวนเพิม่มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเริม่แพร่ระบาด ในขณะทีค่วามต้องการในตลาดลดลง 

ผูบ้รโิภคไม่ไดก้กัตุนแอลกอฮอล์เป็นจาํนวนมากเหมอืนตอนเริม่แพร่ระบาด รวมถงึการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

มรีะยะเวลานาน ผูบ้รโิภคจงึมกีารป้องกนัการแพร่เชือ้โดยวธิอีื่นดว้ย เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การสวมหน้ากาก

อนามยั การทํางานทีบ่้าน และการฉีดวคัซนี เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมรีายไดจ้ากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพิม่ขึน้

รวม 36.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2563 เน่ืองจากบริษัทเน้นการจําหน่าย

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภท Own Brand ภายใต้ตราสนิค้า “สุภาพโอสถ” มากขึ้น นอกจากน้ีบรษิัทร่วมมอืกบักลุ่ม

ลูกค้าที่จดัจําหน่ายสินค้าบนสื่อโทรทศัน์เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบรษิัทยงัมรีายได้จากการจําหน่ายสนิค้าให้แก่ลูกคา้ 

OEM ซึ่งไดร้บัการแนะนําลูกคา้โดยตวัแทน/นายหน้าต่อเน่ืองจากปี 2563 คดิเป็นจํานวน 42.42 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เกดิจากลูกคา้ซึ่งจดัจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัเช่นเดยีวกนั และสําหรบัรายไดซ้ื้อมาขายไปลดลง 13.50 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 80.21 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 ส่วนใหญ่เกดิจากบรษิทัไม่ไดร้บัคําสัง่ซื้อสนิคา้เครื่องสําอางจาก

ลูกคา้ OEM รายหน่ึงสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

พร้อมกนัน้ี บรษิทัมโีครงสร้างรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์สําหรบัปี 2561-2563 และสําหรบังวดหกเดือน

สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 และ 2564 ดงัน้ี 

ประเภทรายได้ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 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  37.71 15.32 57.12 27.55 

2. ยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพร 58.46  16.76  34.15  9.47  15.71  3.45  11.49 4.67 6.02 2.90 
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ประเภทรายได้ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 227.87  65.31  277.59  76.96  246.56  54.11  99.17 40.30 135.43 65.31 

4. ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล1์/ -  -  -  -  86.81  19.05  80.89 32.87 4.60 2.22 

5. ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ2/ 24.95  7.15  10.80  2.99  23.58  5.18  16.83 6.84 4.19 2.02 

รายได้จากการขาย 348.88 100.00 360.69 100.00 455.64 100.00 246.09 100.00 207.36 100.00 
1/ ผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์คอื ผลติภณัฑแ์อลกอฮอลเ์พื่อทําความสะอาด ซงึบรษิทัไดม้กีารผลติและจําหน่ายมาตัง้แต่ปี 2563 
2/ ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑช์ดุตรวจสารเสพตดิ เครื่องสาํอาง เป็นตน้ 

รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์ปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 65.31 รอ้ยละ 76.96 รอ้ยละ 54.11 และ

ร้อยละ 65.31 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั 2) รายได้จากการขายยาแผนปัจจุบนั คดิเป็นร้อยละ 10.78 ร้อยละ 

10.58 รอ้ยละ 18.21 และรอ้ยละ 27.55 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั 3) รายไดจ้ากการขายยาแผนโบราณ คดิเป็น

ร้อยละ 16.76 ร้อยละ 9.47 ร้อยละ 3.45 และ 2.90 ของรายได้จากการขาย ตามลําดับ และ 4) รายได้จากการขาย

แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 19.05 และ 2.22 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั และรายไดจ้าก

ผลติภณัฑอ์ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 7.15 รอ้ยละ 2.99 รอ้ยละ 5.18 และ 2.02 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั  

ปี 2562 บรษิทัมรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้นเน่ืองจากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิ

อาหารทัง้จากกลุ่มลูกคา้ OEM และผลติภณัฑ ์Own Brand เพิม่ขึน้รวม 49.73 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.82 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 สาเหตุจากบริษัทนําเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ๆ และได้รบัการตอบรบัที่ดีจากลูกค้า 

ในขณะทีร่ายไดจ้ากการจาํหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรลดลง 24.31 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.58 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ส่วนใหญ่เกดิจากสาเหตลูุกคา้ OEM ทีจ่ําหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑส์มุนไพรใหแ้ก่

กลุ่มนักท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นหลกัไดร้บัผลกระทบจากจํานวนนักท่องเทีย่วชาวจนีทีล่ดลงอย่างมาก จงึทําใหม้คีําสัง่ซื้อ

ลดลง  

ปี 2563 บรษิัทมรีายได้จากการขายเพิม่ขึ้น เน่ืองจากการจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์จํานวน 86.81 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 รวมทัง้มีรายได้จากการจําหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิ่มขึ้น 44.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.51 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุจากบรษิทัไดร้บัคาํสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน้ําอย่างต่อเน่ืองจากปี 2562 จากผูจ้ดั

จําหน่ายยาแผนปัจจุบนัรายหน่ึง และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมรีายได้จากการขาย

ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจํานวน 76.29 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

94.32 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 อย่างไรกต็ามบรษิทัมรีายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพิม่ขึน้ 

36.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.56 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมแีผนการตลาดโดยเน้น

การขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท Own Brand มากขึ้น ประกอบกับบรษิัทร่วมมอืกบักลุ่มลูกค้าสื่อโทรท้ศน์นําเสนอ

ผลติภณัฑ์ใหม่ จงึทําใหร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารปรบัตวัเพิม่ขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัมรีายไดจ้ากการ

จําหน่ายสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้า OEM ซึ่งได้รบัการแนะนําลูกค้าโดยตวัแทน/นายหน้าต่อเน่ืองจากปี 2563 สําหรบัยาแผน

ปัจจุบนัและผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร จาํนวน 42.42 ลา้นบาท  

บรษิทัมนีโยบายการรบัคนืสนิคา้จากลูกคา้กรณีสนิคา้ไม่ไดม้าตรฐานของลูกคา้ สนิคา้ส่งผดิ สนิคา้เสยีหายจาก

การผลิตหรือขนส่ง เป็นต้น และในปี 2563 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีการตัง้

ประมาณการการรบัคนืสนิคา้โดยอา้งองิขอ้มลูจากอดตีรอ้ยละ 0.09  และรอ้ยละ 0.09 ของรายไดจ้ากการขาย ตามลําดบั 
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รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ยรายไดค่้าทะเบยีนผลติภณัฑ ์หน้ีสูญไดร้บัคนื รายไดค่้าจา้งบรรจุสนิคา้ กําไร

จากการจําหน่ายสินทรพัย์ รายได้จําหน่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์ รายได้ค่าเช่า และอื่น ๆ ซึ่งรายได้จําหน่ายทะเบียน

ผลติภณัฑเ์ป็นรายไดจ้ากการรบัจา้งพฒันาผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ทีต่้องการเป็นเจา้ของตํารบัยา โดยบรษิทัใหบ้รกิารใน

การพฒันาสตูรผลติภณัฑแ์ละขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่คีวามประสงคเ์ป็นเจา้ของตํารบัยาตามที่

ระบุ ทัง้น้ี สบืเน่ืองจากช่วงปลายปี 2561 บรษิทัได้รบัการติดต่อจากลูกค้ารายหน่ึงที่ต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ยาแผน

ปัจจุบนัประเภทยาน้ํา และบรษิทัสามารถพฒันาผลติภณัฑจ์นเป็นทีเ่รยีบรอ้ย บรษิทัจงึรบัรูร้ายไดด้งักล่าว 

ในปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 รายได้อื่นของบรษิทัเท่ากบั 3.33 

ล้านบาท 4.72 ล้านบาท 6.69 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.95 ร้อยละ 1.29 ร้อยละ 

1.44 และร้อยละ 1.03 ของรายได้รวมตามลําดบั สําหรบัปี 2562 บรษิัทมรีายได้อื่นเพิม่ขึน้ 1.39 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัราร้อยละ 41.74 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลกําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 0.45 ล้านบาท และ

รายได้จากค่าทะเบยีนผลติภณัฑ์เพิม่ขึ้น 0.82 ล้านบาท สําหรบัปี 2563 บรษิัทมรีายได้อื่นเท่ากบั 6.69 ล้านบาท ซึ่ง

เพิม่ขึ้น 1.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 41.74 จากรายไดจ้ําหน่ายทะเบยีนผลติภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้

จํานวน 1.87 ล้านบาท และสําหรบังวดหกดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นลดลง 2.58 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.66 เมื่อเทยีบงวดเดยีวกนัในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากการดําเนินการจดัหา

วตัถุดบิประเภทผลติภณัฑแ์อลกอฮอล ์ซึง่บรษิทัจดัหาใหก้บัลูกคา้รายหน่ึงในปี 2563 ทีม่คีวามตอ้งการวตัถุดบิผลติภณัฑ์

แอลกอฮอล์เป็นจํานวนมากเพื่อนําไปผลติผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ทําความสะอาด และการรบัรู้รายไดจ้ําหน่ายทะเบยีน

ผลติภณัฑข์องลูกคา้ลดลง 

 

ต้นทุนขายสินค้าและอตัรากาํไรขัน้ต้น 

 รายการ 
2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย.2563 ม.ค.-มิ.ย..2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนจากการขาย           

ค่าวตัถุดบิ สนิคา้สาํเรจ็รปู  

และค่าบรรจุภณัฑ ์ 174.42 70.32 167.00 67.00 222.13 71.65 

 

128.81 

 

74.97 

 

85.96 

 

63.81 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 43.13 17.39 44.60 17.89 45.10 14.55 21.86 12.72 22.98 17.06 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 9.93 4.00 13.55 5.44 18.02 5.81 8.97 5.22 9.24 6.86 

ค่าเช่า 4.62 1.86 4.70 1.89 0.18 0.06 0.02 0.01 0.02 0.01 

อื่น ๆ 15.93 6.43 19.40 7.78 24.59 7.93 12.15 7.08 16.52 12.26 

รวมต้นทุนจากการขาย 248.03 100.00 249.25 100.00 310.02 100.00 171.81 100.00 134.72 100.00 

กําไรขัน้ตน้และอตัรากําไรขัน้ตน้ 100.85 28.91 111.44 30.90 145.62 31.96 74.28 30.18 72.64 35.03 

ตน้ทุนขายสนิคา้ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดบิ ค่าสนิคา้สาํเรจ็รปู ค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า

ตัดจําหน่าย ค่าเช่า และ อื่น ๆ ซึ่งต้นทุนจากการขาย - อื่นๆ ประกอบด้วย ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ ค่า

สาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษา ค่าวสัดุสิน้เปลอืง ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเครื่องเขยีน ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าโทรศพัท ์

เป็นต้น ในปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ต้นทุนขายของบรษิทัเท่ากบั 248.03 

ล้านบาท 249.25 ล้านบาท 310.02 ล้านบาท และ 134.72 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 71.09 รอ้ยละ 69.10 

ร้อยละ 68.04 และร้อยละ 64.97 ของรายได้จากการขายตามลําดบั ส่งผลให้มกํีาไรขัน้ต้นจากการขายเท่ากบั 100.85 

ล้านบาท 111.44 ล้านบาท 145.62 ล้านบาท และ 72.64 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นจากการขาย
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เท่ากับร้อยละ 28.91 ร้อยละ 30.90 ร้อยละ 31.96 และร้อยละ 35.03 ตามลําดบั สําหรบัปี 2563 บรษิัทมีต้นทุนขาย

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 60.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.38 เมื่อเปรียบเทยีบกับปี 2562 ซี่งสมัพนัธ์กบัการเติบโตของ

รายไดจ้ากการขาย นอกจากน้ีในปี 2563 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญา

เช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาที่เคยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาเช่า 

(TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา

เช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ด้วยวธิปีรบัปรุงย้อนหลงัโดยรบัรู้ผลกระทบสะสม ซึ่งเดมิบรษิัทรบัรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่า

ดาํเนินงานในกําไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยส์ทิธกิาร

ใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนไป โดยบรษิทั

ปรบัเปลี่ยนวธิกีารรบัรูต้้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และ

ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ดงันัน้ปี 2563 บรษิทัจงึมค่ีาเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพิม่ขึน้ 4.47 ล้านบาท 

และค่าเช่าลดลง 4.52 ล้านบาท และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมตี้นทุนขายลดลง 37.09 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.59 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563 ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่ลดลง 

นอกจากน้ีบรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากบรษิทัมกีารปรบัแผนการขายโดยเน้นผลติภณัฑเ์สรมิอาหารประเภท 

Own Brand ภายใตต้ราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” เพิม่ขึน้ ซึง่มอีตัรากําไรขัน้ตน้ทีด่กีว่าผลติภณัฑ ์OEM นอกจากน้ีตน้ทุนจาก

การขาย – อื่นๆ เพิม่ขึน้ 4.37 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.97 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 ส่วนใหญ่เกดิจาก

บรษิทับนัทกึค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงสําหรบักลุ่มผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์เพิม่ขึน้จํานวน 2.20 ล้านบาท   ทัง้น้ีในอนาคต

บรษิทัจาํเป็นตอ้งสัง่ซื้อวตัถุดบิเพิม่ขึน้เพื่อผลติสนิคา้สาํเรจ็รปูรองรบักบัแผนการตลาดและการขายทีมุ่่งเน้นการจาํหน่าย

ผลติภณัฑ์ Own Brand ที่บรษิัทตกลงกบัลูกค้าในแต่ละราย ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการตลาดดงักล่าวบรษิัทมโีอกาส

บนัทกึค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงในจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปูทีเ่พิม่ขึน้ 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 

2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย..2563 ม.ค.-มิ.ย..2564 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ1/ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ1/ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ1/ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ1/ 

ล้าน

บาท 

ร้อย

ละ1/ 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 11.61 3.30 12.31 3.37 17.40 3.76 8.64 3.44 9.32 4.45 

ค่าโฆษณาและคา่ใชจ่้ายในการสง่เสรมิการขาย 6.89 1.95 5.41 1.48 15.95 3.45 6.65 2.65 8.19 3.91 

ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ2/ 5.85 1.66 5.96 1.63 14.77 3.19 8.62 3.43 4.35 2.08 

รวมต้นทนุการจดัจาํหน่าย 24.35 6.91 23.68 6.48 48.12 10.40 23.91 9.52 21.86 10.44 
1/ รอ้ยละคาํนวณจากรายไดร้วม 
2/ ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายจดังานแสดงสนิคา้ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีนยา ค่าทะเบยีนฮาลาล ค่าจา้งออกแบบสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์ค่า

วจิยั ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ

ขาย และ อื่น ๆ ในปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตน้ทุนในการจาํหน่ายเท่ากบั 

24.35 ลา้นบาท 23.68 ลา้นบาท 48.12 ลา้นบาท และ 21.86 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 6.91 รอ้ยละ 6.48 

ร้อยละ 10.40 และร้อยละ 10.44 ของรายได้รวม ตามลําดบั ต้นทุนในการจดัจําหน่ายของบรษิัทลดลงในปี 2562 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และปรบัตวัเพิม่ขึน้มากในปี 2563 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และเมื่อพจิารณาสดัส่วนตน้ทุนใน

การจดัจําหน่ายเทยีบกบัรายได้รวมอยู่ประมาณร้อยละ 6.48 - 10.40 ของรายได้รวม สําหรบัปี 2562 ต้นทุนในการจดั

จําหน่ายลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2561 เท่ากบั 0.67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.75 มสีาเหตุหลกัมาจากค่าโฆษณา

และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายลดลง 1.48 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทจดัประเภทรายการส่งเสรมิการขายประเภท

ส่วนลดเป้าหมายทีใ่หลู้กคา้ (Rebate) ในปี 2562 ใหมเ่ป็นยอดหกัรายได ้ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดมาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงนิ ฉบบัที ่15 และ สาํหรบัปี 2563 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายเพิม่ขึน้ 24.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 103.21 

เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์สําหรบัทําความสะอาดใน

ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลใหบ้รษิทัมค่ีาขนส่ง ค่าบรกิารโกดงั และค่าคอมมชิชัน่เพิม่ขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัมี

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์พื่อเพิม่การรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑป์ระเภท Own Brand ของบรษิทัตามแผนการทาํตลาด

กลุ่มผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand เพิม่มากขึน้ รวมทัง้บรษิทัมกีารขยายทมีขายสําหรบัช่องทางจาํหน่ายกลุ่มรา้นขาย

ยาและโรงพยาบาล จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่านายหน้าเพิ่มสูงขึ้น และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 บรษิทัมตีน้ทุนจดัจาํหน่ายลดลง 2.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.57 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ในปรมิาณมากเมื่อเทยีบกบั

งวดเดยีวกนัของปี 2563 จงึทําใหบ้รษิทัมค่ีาขนส่งและค่าบรกิารโกดงัลดลง ในขณะทีบ่รษิทัมค่ีาใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย

สําหรบัผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand และค่าใชจ้่ายบรรจุภณัฑใ์นการขนส่งสนิค้าสําหรบัการขายสนิคา้ผ่านช่องทาง

โทรทศัน์และออนไลน์เพิม่ขึน้ นอกจากน้ีสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมคี่านายหน้าทีจ่่าย

ใหก้บัตวัแทน/นายหน้าสาํหรบัการแนะนําลูกคา้สาํหรบัผลติภณัฑ ์OEM เป็นจาํนวน 2.71 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจาก

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและยาแผนปัจจุบนัจากการแนะนําจากตวัแทนหรอืนายหน้า 

  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
2561 2562 2563 ม.ค.-มิ.ย.2563 ม.ค.-มิ.ย.2564 

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

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนักงาน 25.92 7.36 29.13 7.97 29.50 6.37 14.50 5.77 15.86 7.57 

ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 8.47 2.40 9.38 2.57 5.88 1.27 3.28 1.31 3.17 1.51 

ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 2.24 0.63 2.48 0.68 1.38 0.30 0.74 0.29 0.66 0.31 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จําหน่าย 
3.21 0.91 2.40 0.66 3.38 0.73 1.69 0.67 1.43 0.68 

ค่าเช่า 2.32 0.66 1.30 0.35 0.23 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 

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

อื่น ๆ3/ 6.65 1.89 8.78 2.40 9.00 1.95 4.89 1.95 2.81 1.34 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.62 14.08 53.47 14.63 49.37 10.67 25.15 10.02 23.98 11.44 

1/ รอ้ยละคาํนวณจากรายไดร้วม 
2/ ปี 2563 บรษิทัได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ โดยแสดงรายการแยกจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารเป็น

รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ซึง่เป็นไปตาม TFRS 9  
3/ ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษายานพาหนะ เครือ่งใชส้าํนกังาน และอาคาร ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ ์ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่า

ไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์ เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าใชจ้่ายในการ

เดินทาง ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย ค่าเช่า เป็นต้น ในปี 2561 – 2563 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถิุนายน 2564 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 49.62 ล้านบาท 53.47 ล้านบาท 49.37 ล้านบาท และ 23.98 ล้านบาท 

ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.08 รอ้ยละ 14.63 รอ้ยละ 10.67 และรอ้ยละ 11.44 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารเพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.76 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจาก

การเพิม่ขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจํานวน 3.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.38 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
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สาเหตุหลกัมาจากการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจาํปี ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ และค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน และ สาํหรบั

ปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 4.10 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.67 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัมาจาก

บรษิทัชําระค่าใชจ้่ายในการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และชําระครบถ้วนในปี 2562 นอกจากน้ีบรษิทั

ได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (“NIA”) ของโครงการกลไกสนับสนุนด้านการ

เสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (“Managing Innovation Development Credit” หรือ “MIND CREDIT”) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถเขา้ถงึและใชบ้รกิารจากบรษิทัทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 

รวมถงึสาขาบญัชแีละการเงนิ เพื่อยกระดบัผูป้ระกอบการนวตักรรมใหพ้รอ้มในการแขง่ขนั และกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา

ธุรกิจนวตักรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื เป็นจํานวน 1.00 ล้านบาท จงึทําให้ค่าใชจ้่ายค่าที่ปรกึษาลดลงในปี 

2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัลดลง 1.17 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 4.66 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2563 

บรษิทัมค่ีาปรบัจากการขนส่งสนิคา้ล่าชา้จาํนวน 1.5 ลา้นบาท  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

ปี 2558 บรษิทัหยุดการผลติของโรงงานทีส่าขาลําพูน ผูบ้รหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื

สาํหรบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงงานลําพนู โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในการกําหนดมลูค่ายุตธิรรมดว้ยวธิี

วเิคราะห์มลูค่าจากตน้ทนุ (Cost approach) ซึ่งมูลค่าประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระตํ่ากว่ามลูค่าสุทธทิางบญัช ีดงันัน้

บรษิทัไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงนิ 45.00 ลา้นบาทในปี 2558  

ต่อมาบริษัทได้มพีิจารณาประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย์เป็นประจําทุกปี และสถานการณ์ทางธุรกิจของ

โรงงานลําพูนเริม่ฟ้ืนตวัทําใหเ้ริม่มกีารผลติเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารเชื่อว่าการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิี

มูลค่าจากการใชม้คีวามเหมาะสมมากกว่า ดงันัน้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมาบรษิทัไดป้ระเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยโ์ดย

วดัมลูค่าจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการดําเนินงานต่อเน่ืองของโรงงานลําพูน และไม่ไดม้ี

การบนัทกึผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิม่ขึน้ จนกระทัง่บรษิัทได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย

ลูกคา้ OEM รายหน่ึงทีจ่าํหน่ายยาแผนโบราณและผลติภณัฑ์สมุนไพรใหแ้ก่นักท่องเทีย่วต่างประเทศเป็นหลกัโดยเฉพาะ

นักท่องเทีย่วชาวจนี ไดย้กเลกิคําสัง่ซื้อกบับรษิทัในปี 2563 จงึส่งผลต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสําหรบัโรงงานลําพูน

จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานในการประมาณการ ดงันัน้บริษัทได้พิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า

เพิม่เตมิอกีจาํนวน 2.00 ลา้นบาทสาํหรบังบการเงนิปี 2563 หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.00 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2562 อย่างไรกต็าม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งจะผันแปรตาม ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ประมาณการผลประกอบการ และ

สมมตฐิานในการประมาณการในแต่ละช่วงเวลาทีท่าํการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืสาํหรบัโรงงานลําพนูในอนาคต 

ทัง้น้ี หากผลประกอบการของโรงงานปรบัตวัดขีึน้มากกว่าการประมาณการ บรษิทัอาจมกีารกลบัรายการผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าดงักล่าว ในทางกลบักนั หากผลประกอบการของโรงงานปรบัตวัแย่ลงมากกว่าการประมาณการ บรษิทัอาจมี

การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวเพิม่ขึน้ 

 

ผลขาดทุนและ(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9  

ปี 2562 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนและ(กลบัรายการ)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 เท่ากบั (3.92) ล้านบาท 2.12 ล้านบาท และ (0.07) ล้านบาท ตามลําดบั 

ซึง่ปี 2562 บรษิทัมกีารกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 3.92 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากบรษิทัตระหนักถงึ
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ความสําคญัของกระแสเงนิสดรบัและการบรหิารความเสีย่งดา้นลูกหน้ีของบรษิทั บรษิทัจงึมมีาตรการในการกํากบัดูแล

ลูกหน้ีและตดิตามการรบัชําระเงนิจากลูกหน้ีอย่างใกล้ชดิ จงึส่งผลใหบ้รษิทัไดร้บัชําระหน้ีจากลูกหน้ีหลายรายที่เคยตัง้

ประมาณการไวใ้นอดตี ต่อมาในช่วงปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและผลการ

ดาํเนินงานของลูกคา้ทาํใหบ้รษิทัมกีารตัง้ประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีในปี 2563 เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม 

บริษัทมีการติดตามลูกหน้ีของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มัน่ใจว่าลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว

สามารถทยอยชําระคนืหน้ีบรษิทัได ้และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกีารกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 0.07 ล้านบาท เน่ืองจากลูกหน้ีการค้าลดลงจากการเกบ็ชําระหน้ี และอตัราผลขาดทุน

ทางดา้นเครดติมค่ีาลดลงจากการขอ้มลูการรบัชาํระหน้ีในช่วงทีผ่่านมาดขีึน้  

 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิส่วนใหญ่มาจากเงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้  

(หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ – หมนุเวียน     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 

125.28 96.64 82.87 28.00 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 5.25 – 9.50 5.00 – 7.12 4.47 – 6.87 3.84 – 5.85 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ

กําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

22.92 33.87 22.42 21.62 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 2.00 – 5.47 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

0.38 2.34 6.95 5.40 

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 99.22 

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 - - - 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 99.30 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.35 - 3.65 3.28 - 7.06 3.28 - 7.06 3.80 - 7.06 

รวมหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 238.10 198.21 209.52 253.54 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 2.00 – 7.06 

บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิในช่วงปี 2561-2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 

13.42 ล้านบาท 12.96 ล้านบาท 11.44 ล้านบาท และ 4.77 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมอีตัราดอกเบี้ยตํ่าสุดรอ้ยละ 2.00 

ต่อปี และ อตัราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 7.06 – 14.96 ต่อปี ในปี 2561 บรษิัทมกีารกู้ยมืเงนิจากบรษิัท ซีดไีอพี 
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(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เพื่อเสรมิสภาพคล่องของบรษิัท โดยมกีารคดิอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งใน

ระหว่างปี 2562 บรษิัทได้ชําระเงินกู้ยมืดงักล่าวครบแล้วทัง้จํานวน จึงทําให้ต้นทุนทางการเงินลดลงในปี 2562 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 สําหรบัปี 2563 ต้นทุนทางการเงนิลดลงเท่ากบั 1.53 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจาก

เงินกู้ยืมระยะยาวบางวงเงินได้ชําระคืนครบถ้วนแล้วในระหว่างปี 2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทต้องบนัทึกต้นทุนทาง

การเงนิจากสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS16)  

และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิลดลงเท่ากบั 1.06 ล้านบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 18.18 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัปี 2563 เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืเฉลี่ยจากสถาบนัการเงนิลดลง จาก

การที่บรษิัทบรหิารสภาพคล่องโดยลดการพึ่งพงิเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเพิม่เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิมาทดแทน  

 

 กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิ  

ในปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกํีาไรสุทธ ิ12.39 ล้านบาท 

23.57 ล้านบาท 31.08 ล้านบาท และ 19.37 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 3.52 รอ้ยละ 

6.45 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 9.24 ตามลําดบั ของรายไดร้วม ตามลําดบั ในช่วงปี 2561 กําไรสุทธเิท่ากบั 12.39 ล้าน

บาท เน่ืองจากบรษิทัปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน้ําและฮอรโ์มน รวมทัง้ลูกคา้ OEM รายหน่ึงไดว้่าจา้งผูผ้ลติรายอื่นผลติ

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแทนบรษิทั จงึทําให้รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง ในขณะที่ บรษิัทยงัคงแบก

รบัภาระค่าใชจ้่ายของบรษิทัและต้นทุนทางการเงนิ อีกทัง้มค่ีาใชจ้่ายในการเตรยีมตวัขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้

สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปและการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ด ีในปี 2562 บรษิทัมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 

23.57 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัปรบัปรุงสายการผลติยาน้ําและฮอร์โมนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S เป็นที่

เรยีบรอ้ยในเดอืนกนัยายน 2561 จงึสามารถดาํเนินการผลติยาน้ําและฮอรโ์มนไดต้ลอดทัง้ปีอกีครัง้ในปี 2562 และบรษิทั

เริม่มคีําสัง่ซื้อยาแผนปัจจุบนัประเภทยาน้ําอย่างต่อเน่ือง และผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของกลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจําหน่าย

สนิค้าบนสื่อโทรทศัน์ได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหร้ายได้จากการขายปรบัตวัสูงขึ้นประกอบกบัมรีายได้จากการ

กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จงึส่งผลใหกํ้าไรสุทธปีิ 2562 มอีตัราการเตบิโตอย่างมากคดิเป็นร้อยละ 90.23 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ สําหรบัปี 2563 กําไรสุทธเิพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 

2562 สาเหตุการเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์สําหรบัทาํความ

สะอาด และการจําหน่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทั ในขณะที ่บรษิทัมผีลประกอบการลดลงจาก

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและยาแผนโบราณกลุ่มลูกคา้ OEM จากการไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-

19 และบรษิทัสามารถควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดใ้นระดบัเดยีวกบัปีก่อนหน้า จงึทําใหบ้รษิทัมกํีาไรสุทธเิพิม่ขึน้ตาม

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกํีาไรสุทธเิพิม่ขึน้เท่ากบั 0.77 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.14 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึ้นจํานวน 36.26 ล้านบาทและ 19.41 ล้านบาท ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตามบรษิัทมรีายได้จากการขายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ลดลงจํานวนมาก บรษิัทจงึปรบัแผนการขายโดยเน้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท Own Brand ภายใต้ตราสินค้า “สุภาพโอสถ” เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอตัรากําไรขัน้ต้นที่ดีกว่า

ผลติภณัฑ์ OEM รวมทัง้พยายามควบคุมมลูค่าต้นทุนและมูลค่าค่าใชจ้่ายใหล้ดลงจากงวดเดยีวกนัปี 2563 และบรษิทัมี

ต้นทุนทางการเงนิลดลง เป็นผลใหอ้ตัรากําไรสุทธใินงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบ

กบัปี 2563 และทาํใหบ้รษิทัมกํีาไรสุทธเิพิม่ขึน้เลก็น้อยจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน ตามทีก่ล่าวขา้งตน้  
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อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 

13.64 ร้อยละ 17.06 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 19.36 ตามลําดบั โดยบรษิทัมส่ีวนของผูถ้ือหุน้ในปี 2561 – 2563 และ

งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 111.36 ล้านบาท 164.92 ล้านบาท 195.91 ล้านบาท และ 204.35 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2562 บรษิทัมอีตัราผลกําไรต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 17.06 ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบ

กบัปี 2561 ทีม่อีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 13.64 เน่ืองจากปี 2562 บรษิทัมผีลกําไรเพิม่ขึน้เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 อย่างไรกต็ามในปี 2563 บรษิทัสามารถบรหิารงานภายใต้วกิฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ทํา

ใหม้รีายไดแ้ละผลกําไรจากการดาํเนินงานเตบิโตเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 0.17 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

เท่ากบัรอ้ยละ 19.36 ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2563 ทีม่อีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ากบัรอ้ยละ 17.23 

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมอีตัรากําไรสุทธเิพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกันปี 2563 เน่ืองจากบรษิัทมรีายได้จากการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศจ่ายเงนิปัน

ผลรวมทัง้สิน้ 10.00 ลา้นบาท ในเดอืนเมษายน 2564 ซึง่เป็นเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  

 

2.3 ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์

 

สินทรพัย ์

 บรษิทัมสีนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 436.03 ลา้นบาท 

441.91 ลา้นบาท 484.09 ลา้นบาท และ 554.28 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 23 - 27 ของสนิทรพัยร์วม  โดยมส่ีวนประกอบหลกั ได้แก่ ลูกหน้ีการคา้ และสนิค้าคงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73 - 77 ของสนิทรพัยร์วม โดยมส่ีวนประกอบหลกัไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัมดีงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการค้าประกอบดว้ย ลูกหน้ีการค้าหกัด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หรอืค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

โดยในลกัษณะการดําเนินงานของธุรกจิ บรษิทัจะรบัรูลู้กหน้ีเมื่อบรษิทัมสีทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทน

ตามสญัญา หากบรษิทัรบัรูร้ายไดก่้อนทีจ่ะมสีทิธทิีป่ราศจากเงือ่นไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทน จํานวนสิง่ตอบแทนนัน้จะ

รบัรู้เป็นสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญา ก่อนปี 2562 ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และในปี 

2563 ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งประเมนิโดยการวเิคราะห์

ประวตักิารชาํระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื่อเกดิขึน้ ซึ่ง

บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติเทอม 30 -120 วนั โดยใชแ้นวทางการจดัระดบัความเสีย่งของลูกคา้ตามกลุ่มลูกคา้ 

ลูกหน้ีการค้า 
31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 30 มิ.ย.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การคา้  64.74 116.08 62.13 108.85 47.43 108.44 51.44 107.89 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (8.97) (16.08) (5.05) (8.85) - - - - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - (3.69) (8.44) (3.76)1/ (7.89) 
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ลูกหน้ีการค้า 
31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 30 มิ.ย.2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมลูกหน้ีการค้า 55.77 100.00 57.08 100.00 43.74 100.00 47.68 100.00 

1/ บรษิทับนัทกึตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพิม่ขึน้จํานวน 0.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากมูลค่าลูกหนี้การคา้ที่เกนิกําหนดชําระมากกว่า 6 เดอืน 

ถงึ 12 เดอืนปรบัลําดบัชัน้ไปเป็นลูกหนี้คา้งชําระมากกว่า 12 เดอืน และการรบัชําระหนี้จากลูกหนี้ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมลูีกหน้ีการคา้ - สุทธ ิเท่ากบั 55.77 

ล้านบาท 57.08 ล้านบาท 43.74 ล้านบาท และ 47.68 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 

รอ้ยละ 12.79 รอ้ยละ 12.92 รอ้ยละ 9.04 และรอ้ยละ 8.60 ตามลําดบั และมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 58 วนั 63 วนั 43 วนั 

และ 41 วนั ตามลําดบั ซึง่เป็นระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑป์กตขิองบรษิทั สาํหรบัปี 2562 บรษิทัมรีะยะเวลา

เกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่สูงขึน้จากค่าเฉลี่ยของปี 2561 เน่ืองจากลูกหน้ีคา้งชําระรายหน่ึงไดร้บัผลกระทบจากนักท่องเทีย่วชาว

จีนในประเทศไทยมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยลดลง 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 บรษิทัสามารถจําหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอลโ์ดยมเีงื่อนไข

การรบัชําระค่าสนิค้าเป็นเงนิสดหรอืเงนิมดัจํารบัล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ หากคํานวณระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยโดยไม่นํา

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์มาคํานวณดว้ย พบว่าระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยของบรษิทัในปี 2563 เพิม่ขึน้

เป็น 53 วนั และสาํหรบัวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่เท่ากบัปี 2563  

ระยะเวลาค้างชาํระ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ 45.99 71.04 36.93 59.44 23.41 49.36 21.63 42.05 

ลูกหน้ีการค้าท่ีเกินกาํหนดชาํระ         

น้อยกว่า 3 เดอืน 9.44 14.58 17.75 28.57 17.45 36.79 25.79 50.13 

มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 0.06 0.09 0.92 1.48 0.15 0.32 0.54 1.05 

มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 0.48 0.74 2.21 3.56 5.73 12.08 0.04 0.08 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 8.77 13.55 4.32 6.95 0.69 1.45 3.44 6.69 

รวม 64.74 100.00 62.13 100.00 47.43 100.00 51.44 100.00 

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุลูกหน้ีคงค้าง (Aging) ขา้งต้น พบว่า บรษิัทมสีดัส่วนลูกหน้ี

การคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 45.99 ล้าน

บาท 36.93 ล้านบาท 23.41 ล้านบาท และ 21.63 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 71.04 รอ้ยละ 59.44 รอ้ยละ 

49.36 และรอ้ยละ 42.05 ตามลําดบั  

ในปี 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมลูีกหน้ีการคา้ทีเ่กนิกําหนดชาํระน้อยกว่า 3 เดอืน 

คิดเป็นร้อยละ 14.58 ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 36.79 และร้อยละ 50.13 ตามลําดบั โดยในปี 2562 บริษัทมลูีกหน้ีที่เกิน

กําหนดชาํระน้อยกว่า 3 เดอืนเพิม่ขึน้จากปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของยอดฝากขายรอเรยีกเกบ็ของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) 

สําหรับลูกหน้ีการค้าที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือนเพิ่มขึ้นในปี 2562 และ 2563 เมื่อ

เปรยีบเทยีบปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั เน่ืองจากลูกหน้ีรายหน่ึงทีจ่ําหน่ายผลติภณัฑ ์OEM ประเภทยาแผนโบราณ

ไดร้บัผลกระทบจากกลุ่มลูกคา้หลกัของลูกหน้ีรายดงักล่าวไดแ้ก่ นักท่องเทีย่วชาวจนีในประเทศไทยมจีาํนวนลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง ตัง้แต่ปลายปี 2562 และไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมี

ลูกหน้ีการคา้ทีเ่กนิกําหนดชาํระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืนลดลง 5.69 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สาเหตุหลกั
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มาจาก การเลื่อนระดบัชัน้ลูกหน้ีเป็นลูกหน้ีค้างชําระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไปของลูกหน้ีค้างชําระที่จําหน่ายผลติภณัฑ ์

OEM ประเภทยาแผนโบราณรายเดยีวกบัทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ในกลุ่มลูกหน้ีที่ค้างชําระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป บรษิัทได้ตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ร้อยละ 100 

โดยลูกหน้ีค้างชําระในกลุ่มน้ีส่วนมากเป็นลูกหน้ีที่คา้งชําระมานาน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งบางส่วนอยู่ในกระบวนการดําเนินคดี

ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีลุ่มลูกหน้ีทีค่า้งชาํระมากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป จํานวน 

0.69 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัดําเนินการตดัจําหน่ายหน้ีสูญจํานวน 3.47 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัมกีลุ่มลูกหน้ีทีค่้างชําระมากกว่า 12 เดอืนขึ้นไป จํานวน 3.44 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2563 เท่ากบั 2.75 

ล้านบาท สาเหตุหลกัเกดิจากลูกหน้ีทีจ่าํหน่ายผลติภณัฑ ์OEM ประเภทยาแผนโบราณรายเดยีวกบัทีก่ล่าวขา้งตน้ เลื่อน

ระดบัชัน้ลูกหน้ีมาจากลูกหน้ีทีเ่กนิกําหนดชําระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน ซึ่งส่งผลใหบ้รษิทัมกีารบนัทกึค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัระดบัชัน้ลูกหน้ีเพิม่ขึน้จาํนวน 1.47 ลา้นบาท  

ในปี 2561 – 2562 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยวิเคราะห์ประวตัิการชําระหน้ี และคาดการณ์

เกีย่วกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ บรษิทักําหนดอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนด

ชําระ ลูกหน้ีการคา้คา้งชําระน้อยกว่า 3 เดอืน ลูกหน้ีการคา้คา้งชําระ 3 – 6 เดอืน ลูกหน้ีการคา้คา้งชําระ 6 - 12 เดอืน 

และ ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 30.00 และรอ้ยละ 

50.00 – 100.00 ตามลําดบั สาํหรบัปี 2563 และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัจะบนัทกึค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยพจิารณาการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกจิว่ามผีลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อย่างไร และพจิารณาค่าความน่าจะเป็นถ่วงน้ําหนักเพื่อประเมนิผลขาดทุนดา้นเครดติสะสมของลูกหน้ี

การคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชําระ ซึ่ง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 พจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา้สําหรบัลูกหน้ี

การคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระ ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระน้อยกว่า 3 เดอืน  ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระ 3 – 6 เดอืน ลูกหน้ีการคา้

คา้งชาํระ 6 - 12 เดอืน และ ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 0.07 รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 7.02 รอ้ย

ละ 30.57 และรอ้ยละ 100.00 ตามลําดบั ซึ่งบรษิทัอ้างองิขอ้มูลในการคํานวณค่าเผื่อหน้ีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาก

บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัวธิกีารประเมนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติ  

ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีอื่นประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ต้นทุนขายรอการตดับญัช ีเงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้า เงนิทดรองจ่าย

พนักงาน ลูกหน้ีกรมสรรพากร ดอกเบี้ยค้างรบั ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าโฆษณา และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจ่าย

ล่วงหน้าค่าโฆษณา หมายถงึบรษิทัไดม้กีารว่าจา้งใหบ้รษิทัโฆษณาทําการโฆษณาตามสถานทีแ่ละระยะเวลาทีกํ่าหนด 

เช่นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นต้น และบริษัทได้จ่ายบริการการโฆษณาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนสาํหรบัการบรกิารดงักล่าว  

ลูกหน้ีอื่นของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 12.25  ล้าน

บาท 10.98 ล้านบาท 7.33 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท ตามลําดบั ลูกหน้ีอื่นปรบัตวัลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2561 ซึง่เป็นผลจากการทีบ่รษิทัไดช้าํระเงนิมดัจาํค่าเครื่องจกัรและทะเบยีนผลติภณัฑใ์นระหว่างปี 2561 และไดร้บั

สนิค้าในระหว่างปี 2562 จงึทําให้เงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้าลดลง ในปี 2563 ลูกหน้ีอื่นลดลง 3.65 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

ลดลงอตัราร้อยละ 33.24 เมื่อเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการตดัจําหน่ายค่า

โฆษณาตามสญัญาแลกเปลีย่นสนิคา้จาํนวน 5.97 ลา้นบาท และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ลูกหน้ีอื่นปรบัตวัลดลง 1.42 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.40 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมเีงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการขอเงนิมดัจําคนืจาก

ผูค้า้วตัถุดบิ  
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สินค้าคงเหลือ 

 31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 30 มิ.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถุดบิ 13.47 38.52 11.64 30.13 20.20 25.93 24.83 30.73 

บรรจุภณัฑ ์ 13.73 39.26 12.31 31.87 17.47 22.43 20.52 25.39 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 9.81 28.05 18.42 47.68 39.48 50.69 39.73 49.17 

สนิคา้ระหว่างผลติ 2.15 6.15 1.57 4.06 7.87 10.10 8.78 10.87 

หกั ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (4.19) (11.98) (5.31) (13.74) (7.13) (9.15) (13.06) (16.16) 

รวม 34.97 100.00 38.63 100.00 77.89 100.00 80.80 100.00 

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 34.97 ลา้นบาท 

38.63 ลา้นบาท 77.89 ลา้นบาท และ 80.80 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 8.02 รอ้ยละ 8.74 รอ้ยละ 16.09 

และรอ้ยละ 14.58 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยสนิคา้คงเหลอืจะประกอบดว้ยวตัถุดบิ บรรจภุณัฑ ์ สนิคา้

สาํเรจ็รปู และสนิคา้ระหว่างผลติ  

ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัยอดขายสมํ่าเสมอ จงึมกีารทยอยส่งสนิคา้ไปก่อนและเตรยีมผลติสนิคา้สาํหรบังวดถดัไป 

จงึส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 เพื่อรองรบั

การจําหน่ายสินค้าในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบริษัทที่มุ่งเน้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Own Brand ผ่าน

ช่องทางจาํหน่ายผูจ้ดัจาํหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้ประเภทแอลกอฮอลค์งเหลอื

ประมาณ 6.65 ล้านบาท และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 3.74 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัซือ้วตัถุดบิและบรรจุภณัฑ์ทีใ่ชใ้นการผลติเพิม่ขึน้ 4.63 ล้านบาท 

และ 3.05 ล้านบาท ตามลําดับ เพื่อรองรับการจําหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Own Brand และรองรับแผนการขาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่จําหน่ายสินค้าผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) ในขณะที่มคี่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

เพิม่ขึน้ 5.93 ลา้นบาท 

บรษิัทได้เริม่นํานโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลงมาใช้เป็นครัง้แรกในปี 2559 โดยพจิารณาจาก

รายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้และมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั ซึง่วตัถุดบิ งานระหว่างทาํ และสนิคา้สาํเรจ็รปูจะพจิารณาอายุ

คงเหลือของสินค้า และสําหรับบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาจากอายุของบรรจุภัณฑ์ ต่อมาในปี 2562 – 2563 บริษัท

เปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อมูลค่าสนิค้าลดลง เพื่อให้สะทอ้นถงึมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิค้าคงเหลอืมากขึน้ 

โดยพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิค้าคงเหลอืและการใชป้ระโยชน์ของสนิค้าคงเหลอื จากรายงานวเิคราะห์อายุสนิค้า

คงเหลอืและมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 

ซึง่การพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอืจะวเิคราะหจ์ากรายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอื บรษิทัจะ

พจิารณาโดยเปรยีบเทยีบมลูค่าสงูสุดของค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงระหว่างรายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัที่

ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 
การเสื่อมสภาพ 

รายงานวเิคราะหอ์ายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัทีผ่ลติหรอืวนัที่

รบัเขา้ (Days Passed) 

รายงานวเิคราะหอ์ายุคงเหลอืของสนิคา้นับจากวนัทีห่มดอาย ุ

(Remaining Age) 

การสรา้งประโยชน์ มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 
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ผลิตหรือวนัที่รบัเข้า (Days Passed)  กับรายงานวิเคราะห์อายุคงเหลอืของสินค้านับจากวนัที่หมดอายุ (Remaining 

Age) โดยมอีตัราค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้ลดลงดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

ร้อยละของต้นทุนสินค้าคงเหลือ Days Passed Remaining Age 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 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 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่าสิ้นงวด 

เท่ากบั 4.19 ล้านบาท 5.31 ล้านบาท 7.13 ล้านบาท และ 13.06 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อ

การลดลงของมลูค่าสนิคา้เพิม่ขีน้ 1.12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ค่าเผื่อการลดลงของบรรจุภณัฑเ์พิม่ขึน้ เน่ืองจากใน

ปี 2562 บรษิทัพจิารณานําปัจจยัอตัราการใชใ้นอดตีเขา้มาประกอบการคาํนวณประมาณการค่าเผื่อการลดลง ในขณะทีปี่ 

2561 นัน้พจิารณาจากอายุสนิคา้คงเหลอืเท่านัน้ และในปี 2563 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้เพิม่ขึน้ 

1.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง เพื่อใหส้ะทอ้นถงึมลูค่า

คงเหลอืทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้คงเหลอืมากขึน้ และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สนิคา้เพิม่ขึน้ 5.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตัง้ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้สําเรจ็รูปกลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและผลติภณัฑ์

แอลกอฮอล์ เพิม่ขึ้น 4.41 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าตามอายุของสนิค้า และสําหรบักลุ่ม

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร บรษิทัยงัไดต้ัง้ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าตามการเสื่อมสภาพของสนิคา้ดว้ยเช่นกนั 

บรษิทัมรีะยะเวลาในการจําหน่ายสนิค้าเฉลี่ย เท่ากบั 57 วนั 53 วนั 68 วนั และ 106 วนั ในปี 2561 – 2563 

และงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามลําดบั โดยระยะเวลาในการจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัประมาณ 1 – 4 

เดอืน เน่ืองจากสนิคา้ของบรษิทัเป็นยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ซึ่งมรีะยะเวลาการเก็บ

รกัษาจํากดั สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมรีะยะเวลาในการจาํหน่ายสนิคา้เฉลี่ยเพิม่ขึน้เป็น 

106 วนั เน่ืองจากสนิคา้คงเหลอืมกีารเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2563 ในขณะทีต่น้ทุนสนิคา้ขายสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที ่30 มถิุนายน 2564 มมีูลค่าลดลงตามการลดลงของรายไดจ้ากการขาย จงึส่งผลใหร้ะยะเวลาในการจําหน่ายสนิคา้

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีระยะเวลาในการจําหน่ายสินค้าเฉลี่ยปรบัตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง เน่ืองจาก บริษัท

จําหน่ายผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand เพิม่ขึน้ ซึ่งบรษิทัจําเป็นต้องจดัเกบ็วตัถุดบิเพื่อรอการผลติและสนิคา้สําเรจ็รปู

เพื่อรอจําหน่ายตามปรมิาณทีส่อดคล้องกบัแผนการตลาดและการขายทีบ่รษิทัตกลงกบัลูกคา้ทีเ่ป็นช่องทางจาํหน่ายของ

บรษิทัในแต่ละราย ในขณะที ่การจําหน่ายผลติภณัฑป์ระเภท OEM บรษิทัจะตอ้งไดร้บัคาํสัง่ซื้อจากลูกคา้ก่อน บรษิทัจงึ

จะจดัหาวตัถุดบิและดําเนินการผลติตามคําสัง่ซื้อดงักล่าว ดงันัน้การเพิม่การจําหน่ายผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand 

ของบรษิทัจะเป็นผลใหร้ะยะเวลาในการจาํหน่ายสนิคา้เฉลี่ยของบรษิทัปรบัตวัสูงขึน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัการความเสีย่งจาก

สนิค้าหมดอายุ บรษิัทมขี ัน้ตอนในการตดิตามสถานะของสนิค้าคงเหลอืเป็นประจํา และให้มรีะยะเวลาในการจําหน่าย

สนิคา้ของบรษิทัใหส้ัน้ทีสุ่ด  

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพือ่ขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั

ประเภทเป็นสินทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขายเท่ากบั -0.00- ล้านบาท -0.00- ล้านบาท -0.00- ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 0.63 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 

2564 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายเพิม่ขึน้ 3.50 ล้านบาท เน่ืองจากในเดอืน
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พฤษภาคม 2564 บรษิทัได้ทําสญัญาจะซื้อจะขายที่ดนิกบัผู้บรหิารคนสําคญั และบรษิทัได้รบัมดัจําจากการขายที่ดิน

ดงักล่าวรวม 0.59 ลา้นบาท บรษิทัคาดว่าจะดาํเนินการเสรจ็สิน้ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2564  

 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จํากดัในการใช ้ซึ่งหมายถงึ

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกู้ยมืต่อสถาบนัการเงนิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ 

วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้ท่ากบั 8.86 ลา้นบาท 8.94 ลา้นบาท 8.98 

ลา้นบาท และ 8.90 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 2.03 รอ้ยละ 2.02 รอ้ยละ 1.86 และรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่า

สนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยเงนิฝากสถาบนัการเงินที่มขีอ้จํากดัในการใช้มกีารเติบโตเพยีงเล็กน้อยในแต่ละปี จาก

ดอกเบี้ยเงนิฝากทีบ่รษิทัไดร้บัจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลงเท่ากบั 0.08 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารถอนเงนิออกจาก

บญัชเีงนิฝากประจาํจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงจาํนวน 0.10 ลา้นบาท  

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่

เกี่ยวขอ้งกนัเท่ากบั -0.00- ล้านบาท 5.77 ล้านบาท -0.00- ล้านบาท และ -0.00- ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น รอ้ย

ละ -0.00- รอ้ยละ 1.31 รอ้ยละ -0.00- และรอ้ยละ -0.00- ของมูลค่าสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั โดยในปี 2562 เงนิใหกู้ย้มื

ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึน้จาํนวน 5.77 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัใหเ้งนิกู้ยมืแก่บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) ดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.00 – 6.25 โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บับรษิทั 

ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวบรษิทัไดร้บัชาํระแลว้ทัง้จาํนวนในเดอืนมถิุนายน 2563 

 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยทีด่นิทีบ่รษิทัถอืครองบรเิวณอําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซึ่ง

ปัจจุบนัยงัไม่ได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเท่ากบั 150.09 ล้านบาท 150.09 ล้านบาท 108.77 ล้านบาท และ 

26.84 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.42 รอ้ยละ 33.97 รอ้ยละ 22.47 และรอ้ยละ 4.84 ของมูลค่าสนิทรพัย์

รวม ตามลําดบั โดยในปี 2563 บรษิทัไดโ้อนทีด่นิบางส่วนจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

เน่ืองจากบรษิทัไดนํ้าทีด่นิจาํนวน 15-0-68.60 ไร่ หรอืคดิเป็นมลูค่า 41.32 ลา้นบาทมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑใ์นอนาคตของ

บรษิทั จงึส่งผลใหอ้สงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนลดลงจาํนวน 41.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.53 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2562 สาํหรบั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนลดลงเท่ากบั 81.93 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 75.32 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดนิ 

อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดําเนินการตามโครงการวจิยั พฒันา และแปรรูปพชืไข่น้ําเพื่อการผลิตเชงิพาณิชย์ 

(โปรดดรูายละเอยีดโครงการในส่วนที ่2.2 การประกอบธุรกจิ ขอ้ 6. โครงการในอนาคต) 
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ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

เท่ากบั 151.14 ลา้นบาท 147.30 ลา้นบาท 214.95 ลา้นบาท และ 357.24 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 

34.66 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 44.40 และร้อยละ 64.45 ของสนิทรพัย์รวมตามลําดบั โดยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ส่วน

ใหญ่ได้แก่ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และเครื่องจกัร ในปี 2562 ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ลดลง 3.84 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 2.54 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาในปี 

2562 นอกจากน้ีในปี 2562 บรษิทัมอีาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเพิม่ขึน้จาํนวน 19.03 ลา้นบาท เน่ืองจากการโอนงาน

ก่อสร้างของอาคารคลงัสนิค้าบรรจุภณัฑ์และสาธารณูปโภค และมงีานระหว่างก่อสร้างอาคารคลงัสนิคา้สําหรบัจดัเกบ็

วตัถุดิบ อีกทัง้บรษิัทมีเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจํานวน 11.40 ล้านบาทจากการที่บริษัทจดัซื้อเครื่องวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ HPLC และเครื่องจกัรสําหรับสายการผลิตยาน้ําและแคปซูลน่ิม (Soft Gel) เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี บริษัทมี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น 7.83 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการปรับปรุงระบบปรับอากาศ

สายการผลติแคปซูลน่ิม (Soft Gel) และการก่อสรา้งสาธารณูปโภครอบโรงงานกรุงเทพ ทัง้น้ีบรษิทัไดโ้อนเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างเหล่าน้ีเพื่อคํานวณค่าเสื่อมราคาแล้วในปี 2562 สําหรับปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ออก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึง่ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2563 และ

บรษิทัไดนํ้า TFRS 16 มาปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้แรกสําหรบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่

17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูร้ายจ่าย

ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานในกําไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็น

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของต้นทุนและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าว

เปลี่ยนไป โดยบรษิัทปรบัเปลี่ยนวธิีการรบัรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าเสื่อมราคาของ

สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบีย้จ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า จงึส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 67.65 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.93 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 จากสทิธกิารเช่าทีด่นิ

และอาคาร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และจากการโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

การลงทุนเป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากบรษิัทได้นําที่ดนิบางส่วนมาใช้พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ตามที่กล่าวใน

หวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ขา้งต้น ในขณะที ่บรษิทัไดป้ระเมนิมูลค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

โรงงานลําพูน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และไดบ้นัทกึค่าเผื่อจากการด้อยค่าเพิม่ขึน้จํานวน 2.00 ล้านบาทสําหรบังบ

การเงินปี 2563 (โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงนิ” 

ขา้งต้น) โดยค่าเผื่อจากการด้อยค่าน้ีอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลง ซึ่งจะผนัแปรตาม ผลประกอบการทีจ่ะ

เกดิขึน้จรงิในอนาคต ประมาณการผลประกอบการ และสมมตฐิานในการประมาณการในแต่ละช่วงเวลาทีท่าํการประเมนิ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืสําหรบัโรงงานลําพูนในอนาคต และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมทีี่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 142.29 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.20 สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวดบรษิทัไดท้ําสญัญาเช่าซื้อ

ยานพาหนะมลูค่า 2.06 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี สิน้สุดในปี 2568 โดยมคี่าเช่าซื้อคงทีต่ลอดอายุสญัญา รวมทัง้โอน

ทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการดําเนินการตามโครงการวจิยั พฒันา 

และแปรรูปพชืไข่น้ําเพื่อการผลติเชงิพาณิชย์ นอกจากน้ีในระหว่างงวดบรษิัทได้ปรบัปรุงมูลค่าสทิธกิารเช่าที่ดินและ

อาคารกบับรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดและผูบ้รหิารทีเ่ป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทําใหมู้ลค่าสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารเพิม่ขึน้

รวม 63.97 ล้านบาท เน่ืองจากการแก้ไขระยะเวลาเช่า (โปรดดูรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 การ

จดัการและการกํากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั)  
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสุทธเิท่ากบั 

1.24 ล้านบาท 4.83 ล้านบาท 4.77 ล้านบาท และ 4.59 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท

ประกอบดว้ย ค่าทะเบยีนผลติภณัฑ ์และค่าลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดล้งทุนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทะเบยีน

ยาแผนปัจจุบนัจาํนวน 12 ทะเบยีนเพื่อรองรบัแผนการจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้ของบรษิทั และลงทุนในโปรแกรม

ไมโครซอฟท์ เพื่อรองรบัระบบปฏิบตัิการ Windows และ Office เพิม่เติมทําให้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัทเพิม่ขึ้น

จาํนวน 3.59 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 289.52 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561  สาํหรบัปี 2563 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนลดลง

เท่ากับ 0.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ ณ วนัที่ 30 

มถิุนายน 2564 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนลดลงเท่ากบั 0.18 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมค่ีาตดัจําหน่าย

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ 0.39 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัมโีปรแกรมควบคุมคลงัสนิคา้ระหว่างพฒันาเพิม่ขึน้ 0.08 

ลา้นบาท  

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย เงนิคํ้าประกนั เงนิประกนัค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหน้า โดย ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 4.62 ล้าน

บาท 1.74 ล้านบาท 2.12 ล้านบาท และ 2.42 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.06 รอ้ยละ 0.39 รอ้ยละ 0.44 และ

รอ้ยละ 0.44 ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั ในปี 2561 บรษิทัมแีผนการตลาดเพื่อเพิม่การรบัรูข้องลูกคา้ใหรู้จ้กักลุ่มตรา

สนิคา้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ จงึไดม้กีารนําผลติภณัฑ์ของบรษิทัไปแลกเปลี่ยนกบัค่าโฆษณาประชาสมัพนัธล่์วงหน้า โดยค่า

โฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่ายล่วงหน้าดงักล่าวจะทยอยตดัจําหน่ายไปเมื่องานโฆษณาทีเ่กดิขึน้จรงิตามเงื่อนไขทีต่กลงกนั 

ซึ่งบรษิทัไดท้ยอยตดัจําหน่ายในปี 2562 จงึส่งผลใหส้นิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นปรบัตวัลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2561 สําหรบัปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 0.38 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.63 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินมดัจําค่าอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และ ณ วันที่ 30 

มถิุนายน 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 0.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.15 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 

2563 สาเหตุหลกัมาจากเงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ 

 

2.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 โครงสร้างเงนิทุนของบรษิัทประกอบด้วยหน้ีสนิรวมเท่ากบั 324.67 ล้านบาท 276.99 ล้านบาท 288.18 ล้าน

บาท และ 349.94 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 รอ้ยละ 59.53 และรอ้ยละ 63.13 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผู้

ถอืหุน้รวมเท่ากบั 111.36 ลา้นบาท 164.92 ลา้นบาท 195.91 ลา้นบาท และ 204.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 

รอ้ยละ 37.32 รอ้ยละ 40.47 และรอ้ยละ 36.87 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามลําดบั 

 หน้ีสนิรวมของบรษิทัประกอบดว้ย หน้ีสนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25 - 52 ของหน้ีสนิและ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20 - 43 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิเท่ากบั 210.68 ล้านบาท 192.77 ล้านบาท 166.76 ล้านบาท และ 148.84 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

48.32 รอ้ยละ 43.62 รอ้ยละ 34.45 และรอ้ยละ 26.85 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัมี

กระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมดําเนินงานเพิม่ขึน้จากปี 2561 รวมทัง้ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั จงึนํา

เงินดงักล่าวไปชําระหน้ีเงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท จึงทําให้เงินกู้ยมืจาก

สถาบนัการเงนิลดลงจาํนวน 17.91 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 8.50 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ในปี 2563 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 26.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 13.49 จากปี 2562 

เน่ืองจากบรษิทัมกํีาไรจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ ไดร้บัชําระหน้ีจากลูกหน้ี รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต์ และ 

HEP4 รวม 32.2 ลา้นบาทในเดอืนมนีาคม 2563 ส่งผลใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานและจาก

กิจกรรมจดัหาเงนิ จงึทําใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการชําระคนืเงนิกู้ยมืบางส่วนได้ และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้ลดลง 54.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.21 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทั

ได้รบัวงเงนิสนิเชื่อระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งจํานวน 49.56 ล้านบาท จงึได้นําเงนิดงักล่าวมาชําระคนืเงนิ

กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้สงูกว่าเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทั 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564 

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

รายการหมุนเวียน         

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 125.28 28.73 96.64 21.87 82.87 17.12 28.00 5.05 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี 

    22.92        5.26      33.87     7.66  22.42 4.63 21.62 3.90 

รายการไม่หมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะยาว 62.48 14.33 62.26 14.09 61.47 12.70 99.22 17.90 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 210.68 48.32 192.77 43.62 166.76 34.45 148.84 26.85 
1/ รอ้ยละ เมื่อเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

 

เจ้าหน้ีการค้า 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 28.82 ล้าน

บาท 29.46 ล้านบาท 29.89 ล้านบาท และ 34.93 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็น ร้อยละ 6.61 ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 

6.17 และร้อยละ 6.30 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลําดบั โดยเจ้าหน้ีการค้าส่วนใหญ่เกิดจากการสัง่ซื้อ

วตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์และสนิค้าสําเร็จรูปซื้อมาขายไป บรษิทัได้รบัระยะเวลาในการชําระหน้ี (Credit term) จากเจ้าหน้ี

การคา้ประมาณ 7-120 วนั ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ และสนิคา้แต่ละประเภท โดยมรีะยะเวลาชาํระหน้ีในปี 2561 – 

2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 51 วนั 42 วนั 34 วนั และ 43 วนั ตามลําดบั ซึ่งบรษิัทสามารถชําระได้

ตามเงื่อนไขทางการคา้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้เลก็น้อย 0.43 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.46 จากปี 2562 เน่ืองจาก ในปี 2563 บรษิัทมกีารซื้อวตัถุดบิและบรรจุภณัฑ์เพื่อเตรยีมใชส้ําหรบัการ

ผลิตสินค้าในงวดถัดไป จึงส่งผลให้เจ้าหน้ีการค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์เป็นเงนิสดตามเงื่อนไขของผู้จดัจําหน่ายจงึทําให้ระยะเวลาการชําระหน้ีลดลง และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
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2564 บรษิทัมเีจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ 5.04 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.86 ซึ่งเป็นผลจากบรษิทัสัง่ซื้อวตัถุดบิเพิม่ขึน้

เพื่อรองรบัแผนการผลติตามแผนการขายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีเ่พิม่ขึน้ 

  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเป็นภาระผูกพนัทีเ่กดิจากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงนิมดัจาํรบัล่วงหน้า

จากลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่องรายได้จากสญัญาที่ทํากบัลูกค้า มา

ปฏบิตัใิชใ้นรอบบญัชปีี 2562 และบรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในปี 2561  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมหีน้ีสนิที่เกิดจากสญัญาเท่ากับ 

10.54 ล้านบาท 14.39 ล้านบาท 14.87 ล้านบาท และ 28.32 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.42 รอ้ยละ 3.26 

รอ้ยละ 3.07 และรอ้ยละ 5.11 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมตามลําดบั ในปี 2562 หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 

3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.53 เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2561 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขาย OEM 

เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จงึทําให้บรษิัทมเีงนิมดัจําจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าจากลูกค้าเพิม่สูงขึ้น ในปี 2563 หน้ีสนิที่เกิดจาก

สญัญาเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่ากบั 0.48 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.34 จากปี 2562 บรษิทัสามารถส่ง

มอบสินค้าครบถ้วนตามสญัญาสําหรบัลูกค้า OEM บางส่วนในปี 2563 และมีสญัญาว่าจ้างจากลูกค้า OEM เพิ่มขึ้น

ระหว่างปีทีย่งัส่งมอบไมเ่สรจ็สิน้ และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 13.44 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 90.38 เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้ากลุ่ม

ผลติภณัฑ์ OEM และเงนิรบัล่วงหน้าค่าทะเบยีนผลติภัณฑ์รอการตดับญัชเีพิม่ขึ้น นอกจากน้ีบรษิัทมกีารจดัประเภท

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเป็นหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนจาํนวน 1.80 ล้านบาท เน่ืองจากเงนิรบัล่วงหน้าจากการจาํหน่ายทะเบยีน

ผลติภณัฑซ์ึง่คาดว่าจะดาํเนินการเสรจ็สิน้นานกว่าหน่ึงปี 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีอื่นประกอบด้วย โบนัสค้างจ่าย ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหน้ี

กรมสรรพากร เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมเีจ้าหน้ีอื่นเท่ากบั 

35.11 ล้านบาท 23.41 ล้านบาท 20.95 ล้านบาท และ 16.52 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.05 รอ้ยละ 5.30 

รอ้ยละ 4.33 และรอ้ยละ 2.98 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัมเีจา้หน้ีอื่นลดลง 11.70 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.32 เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2561 เน่ืองจากบรษิทัไดช้ําระค่าเครื่องจกัรสําหรบัสายการผลติ

แคปซูลน่ิมและฮอรโ์มนในปี 2562 ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้บัล่วงหน้า เจา้หน้ีกรมสรรมพากรและรายไดร้อการตดับญัชี

จากรายการค่าโฆษณาตามสญัญาแลกเปลีย่นสนิคา้ลดลง ส่งผลใหเ้จา้หน้ีอื่นลดลง 2.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลง

รอ้ยละ 10.51 จากปี 2562 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีจา้หน้ีอื่นลดลงเท่ากบั 4.43 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 21.15 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมโีบนัสคา้งจ่าย เงนิคํ้าประกนัคา้งจ่ายและค่าสอบบญัชคีา้ง

จ่ายลดลง   
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เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกนั 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 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 

บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 26.98 ล้าน

บาท โดยคดิอตัราดอกเบี้ยสําหรบัเงินกู้ยืมร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งอตัราดอกเบี้ยนัน้เป็นอตัราที่อยู่ระหว่างต้นทุนทาง

การเงนิของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิ ทัง้น้ี บรษิทัไดช้าํระคนืเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยในปี 2562 นอกจากน้ี บรษิทั

จะดาํเนินการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการประกอบธุรกจิจากเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิและการออกและเสนอ

ขายหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยจะพจิารณาถงึตน้ทุนทางการเงนิเป็นปัจจยัสาํคญั 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย.2564 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 22.92 33.87 22.42 21.62 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62.48 62.26 61.47 99.22 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85.40 96.13 83.89 120.84 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิจํานวน 85.40 ล้านบาท 96.13 ล้านบาท 83.89 ล้านบาท และ 120.84 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 

19.59 ร้อยละ 21.75 ร้อยละ 17.33 และร้อยละ 21.80 ของหน้ีสนิและส่วนของผู้ถอืหุน้รวมตามลําดบั โดยในปี 2561 – 

2562 บรษิทักู้เงนิดงักล่าวเพื่อก่อสรา้งอาคารคลงัวสัดุบรรจุภณัฑ ์คลงัวตัถุดบิ และสาธารณูปโภคโดยรอบ โดยเงนิกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทยอยลดลง เน่ืองจากบรษิทัมกีารทยอยชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามเงือ่นไขสญัญากู้ยมื 

และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 36.95 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบปี 

2563 เน่ืองจากระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทเขา้ทําสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิสองแห่งในวงเงนิ 

49.90 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 4.00 เพื่อนําไปชาํระเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ และนํา

ส่วนทีเ่หลอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการของบรษิทั  

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย.2564 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 0.38 2.34 6.95 5.40 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 99.30 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.44 5.44 42.76 104.70 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิตามสญัญาเท่าเทา่กบั 0.44 

ลา้นบาท 5.44 ลา้นบาท 42.76 ลา้นบาท และ 104.70 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.10 รอ้ยละ 1.23 รอ้ยละ 

8.83 และร้อยละ 18.89 ของหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลําดบั โดยในปี 2562 บรษิทัมหีน้ีสนิตามสญัญาเช่า

เพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทมีการทําสญัญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องวิเคราะห์

ผลติภณัฑ์ HPLC และเครื่องจกัรสําหรบัสายการผลติยาน้ําและแคปซูลน่ิม (Soft Gel) เพื่อใชด้ําเนินงานของบรษิทั และ

สําหรบัปี 2563 บรษิัทมหีน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 37.32 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2562 เน่ืองจากบรษิัทได้นํา 

TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรกสําหรบัสญัญาที่เคยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตาม TAS17 และ TFRIC 4 ซึ่งเดมิบรษิทั

รบัรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานในกําไรหรือขาดทุนโดยวธิีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 

บริษัทได้รบัรู้เป็นสินทรพัย์สิทธกิารใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบั

สญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนไป โดยบรษิทัปรบัเปลี่ยนวธิกีารรบัรูต้้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่า

ตดัจําหน่ายของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า จงึส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้นจากสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของสํานักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุ้นใหญ่ของ

บริษัท และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมหีน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 61.94 ล้านลาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 

2563 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัไดม้กีารแก้ไขระยะเวลาสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารดงักล่าวเมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2564  

ดงันัน้งบการเงนิในไตรมาส 2 ปี 2564 จะแสดงมูลค่าสทิธกิารเช่าที่ดนิและอาคารในหวัขอ้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – 

สุทธ ิเพิม่ขึน้ และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิเพิม่ขึน้ (โปรดดูรายละเอยีดการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าในส่วนที ่2.3 

การจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) นอกจากน้ีบรษิทัมสีญัญาเช่าซื้อรถยนตเ์พิม่ขึน้จํานวน 

2.06 ลา้นบาท 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมภีาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่ายเท่า

เท่ากบั 3.91 ล้านบาท 3.01 ล้านบาท 3.09 ล้านบาท และ 5.56 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.90 ร้อยละ 

0.68 รอ้ยละ 0.64 และรอ้ยละ 1.00 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามลําดบั โดยปี 2562 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้ง

จ่ายลดลง 0.90 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.02 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ปี 2563 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคา้งจ่าย

เพิม่ขึน้ 0.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ภาษเีงนิได้

นิตบิุคคลคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 2.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.94 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีนท่ีออกและชาํระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 130.00 

ล้านบาท 170.00 ล้านบาท 213.00 ล้านบาท และ 213.00 ล้านบาท ตามลําดบั ทุนที่ออกและชําระแล้วเท่ากบั 130.00 

ลา้นบาท 160.00 ลา้นบาท 170.00 ลา้นบาท และ 170.00 ลา้นบาท ตามลําดบั และส่วนเกนิมลูค่าหุน้เท่ากบั -0.00- ลา้น

บาท -0.00- ล้านบาท 22.08 ล้านบาท และ 22.08 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่

18 เมษายน 2562  ไดม้มีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาํนวน 40.00 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิทัมทีุนจดทะเบยีนจํานวน 

170.00 ล้านบาท และมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระแล้ว 160.00 ล้านบาท บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว

ในเดอืนมถิุนายน 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระแลว้ 170.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
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10.00 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึ้นร้อยละ 6.25 จากปี 2562 เน่ืองจากในเดอืนมนีาคม 2563 บรษิทัมกีารจดัสรร

และเสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 20.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 1.61 บาท ใหแ้ก่ กองทรสัต ์

และ HEP4 จาํนวน 19.00 ลา้นหุน้และ 1.00 ลา้นหุน้ ตามลําดบั บรษิทัมค่ีาใชจ้่ายสุทธหิลงัจากภาษเีงนิไดใ้นการออกหุน้

สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจาํนวน 0.12 ลา้นบาท จงึส่งผลใหบ้รษิทัมส่ีวนเกนิมลูค่าหุน้เท่ากบั 22.08 ลา้นบาท 

 

การรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมผีลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั เท่ากบั 11.54 ลา้นบาท 11.54 ลา้นบาท 11.54 ลา้นบาท และ 11.54 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่มทีีม่า

จากในปี 2560 บรษิัททําการปรบัโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมตัวขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่

ประชาชนเป็นครัง้แรกและนําหุ้นเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ บริษัทไดซ้ื้ออาคารและ

อุปกรณ์ รวมทัง้หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิกบัห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรมค็อกซ์ (“COX”) ซึ่งเป็น

กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยรายการน้ีเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สนิทรพัย์สุทธทิีไ่ด้รบัโอนมามมีูลค่า

ตามบญัชเีท่ากบั 9.23 ล้านบาท บรษิทัไดห้กักลบลบหน้ีกบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้จํานวน 23.65 ล้านบาท เพื่อเป็นสิง่ตอบ

แทน และมภีาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีากสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ด้รบัโอนมา 2.88 ล้านบาท จงึทําใหเ้กิดผลต่างจากการรวม

ธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัจาํนวน 11.54 ลา้นบาทตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา 

 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บรษิัทมกํีาไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากบั 

(7.10) ล้านบาท 16.46 ล้านบาท 15.37 ล้านบาท และ 23.81 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบด้วย ทุนสํารองตาม

กฎหมายเท่ากบั -0.00- ลา้นบาท 0.82 ลา้นบาท 2.38 ลา้นบาท และ 2.38 ลา้นบาท ตามลําดบั และกําไรสะสมทีย่งัไม่ได้

จดัสรรเท่ากบั (7.10) ล้านบาท 15.64 ล้านบาท 12.99 ล้านบาท และ 21.43 ล้านบาท ตามลําดบั บรษิัทมกํีาไรสะสม

เพิม่ขึ้นตามกําไรสุทธขิองบรษิทัที่เพิม่ขึน้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา และในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 

2563 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 จํานวน 14.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิ

ปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0454 บาท และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

เท่ากบั 9.95 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0293 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่

4/2563 มมีติอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเท่ากบั 7.70 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0226 

บาท รวมเป็นเงนิปันผลสําหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ 32.18 ล้านบาท และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกํีาไรสะสม

เพิม่ขึน้จากกําไรสุทธขิองบรษิทัสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2564 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลประจาํปี 2563 จาํนวน 10.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิ

ปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0294 บาท 

 

2.5 กระแสเงินสด 

ตารางแสดงงบกระแสเงินสดของปี 2561 -2563 และสาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 

2564 

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

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 9.61 54.88 45.98 27.54 43.05 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 ม.ค.- มิ.ย. 2563  ม.ค.- มิ.ย. 2564 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (48.46) (24.58) (1.53) 2.06 (7.12) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 36.02 (30.38) (44.10) (26.51) (36.19) 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.83) (0.08) 0.35 3.08 (0.26) 

 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน ในปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 เท่ากบั 9.61 ล้านบาท 54.88 ล้านบาท 45.98 ล้านบาท และ 43.05 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรบัปี 2562 บรษิทัมี

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานสูงกว่าปี 2561 เป็นจํานวน 45.27 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัสามารถเก็บเงนิจาก

ลูกหน้ีการค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับเงินมดัจําค่าสินค้าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

ดาํเนินงานลดลง 8.90 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการซื้อสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เพื่อรองรบั

แผนการขายและการตลาดของบรษิทัทีจ่ะเพิม่การจําหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัและเพิม่การจําหน่าย

ผ่านช่องทางผูจ้ดัจาํหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ ในขณะทีลู่กหน้ีการคา้ลดลง และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 บรษิทัมกีระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงานเพิม่ขึน้ 15.51 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2563 เน่ืองจากไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จากปี 2562 จํานวน 34.44 ล้านบาท เพื่อรองรบั

อุปทานเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์แอลกอฮอล ์ในขณะทีไ่ตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จากปี 2563 จํานวน 

8.85 ล้านบาท นอกจากน้ีในปี 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาจากการบัจา้งผลติ OEM เพิม่ขึน้จาํนวน 13.46 ล้าน

บาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เท่ากบั 48.46 ล้านบาท 24.58 ล้านบาท 1.53 ล้านบาท และ 7.12 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2562 บรษิทัไดด้ําเนินการ

ปรบัปรุงสถานทีแ่ละเครื่องจกัรสําหรบัสายการผลติยาน้ํา และฮอรโ์มนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP PIC/S เสรจ็สิน้

ในปี 2562 จงึทําใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เป็นจํานวน 23.88 ล้านบาท 

และกระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมลงทุนในปี 2563 ลดลง 23.05 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิ

จากการรบัชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัครบถ้วนแล้ว รวมถึงบรษิทัมกีารลงทุนในส่วนปรบัปรุง

อาคารและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมกีระแสเงนิ

สดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเพิม่ขึน้ 9.18 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2563 สาเหตุหลกัเกิดจากบรษิัทมกีารลงทุน

เพิม่เตมิในสนิทรพัยถ์าวร เพื่อรองรบัการยา้ยสายการผลติของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารไปยงัโรงงานลําพนู 

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ ในปี 2561 – 2563 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 

มถิุนายน 2564 เท่ากบั 36.02 ล้านบาท (30.38) ล้านบาท (44.10) ล้านบาท และ (36.19) ล้านบาท ตามลําดบั กระแส

เงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 บรษิทัไดร้บัเงนิ

กู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และมกีารทยอยชําระคนืในระหว่างปี 2561 - ปี 2562 

ประกอบกบัปี 2562 บรษิทัไดม้กีารจ่ายชาํระคนืหน้ีเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ บรษิทัจงีมี

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเป็นจํานวนสุทธ ิ30.38 ล้านบาท และสําหรบัปี 2563 กระแสเงนิสดใชไ้ปจาก

กิจกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 13.72 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัเงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั

เพิม่ทุนจาํนวน 32.06 ล้านบาท ในขณะทีบ่รษิทัมเีงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลงและชําระคนื

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 พรอ้มกนัน้ี บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้

ของบรษิทัจาํนวน 32.18 ล้านบาท  และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัไดร้บัวงเงนิกู้ยมืระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินสองแห่งรวม 49.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทนําเงินกู้ยืมดงักล่าวไปชําระหน้ีเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
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สถาบนัการเงนิซึ่งมอีตัราดอกเบีย้ทีสู่งกว่าเพื่อลดต้นทุนทางการเงนิของบรษิัท จงึทําใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปใน

กจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั (36.19) ลา้นบาท 

 

2.6   อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 - 2563 และ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย.2564 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.53 0.72 1.00 

วงจรเงนิสด (วนั) 63.85 74.37 76.47 105.62 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 28.91 30.90 31.96 35.03 

อตัรากําไรสุทธ ิ (รอ้ยละ) 3.52 6.45 6.72 9.24 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 13.64 17.06 17.23 19.36 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 3.02 5.37 6.71 7.46 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.92 1.68 1.47 1.71 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 

0.45 เท่า 0.53 เท่า 0.72 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลําดบั โดยบรษิัทหน้ีสนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนเท่ากบั 

123.75 ล้านบาท 95.89 ล้านบาท 51.05 ล้านบาท และ 0.24 ลา้นบาท ตามลําดบั อย่างไรกต็ามบรษิทัมผีลประกอบการ

ที่พฒันาอย่างต่อเน่ืองในงวดที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันบริษัททยอยชําระเงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิทาํใหบ้รษิทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิม่สูงขึน้ตลอดในช่วงปี 2561 – 2563 และสําหรบังวดหก

เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 อีกทัง้บริษัทมวีงเงินสินเชื่อที่เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ีผู้บรหิารมี

วสิยัทศัน์มองเหน็โอกาสในช่วงวกิฤต COVID-19 ในการนําผลติภณัฑแ์อลกอฮอล์มาจาํหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกํีาไรสุทธิ

ในปี 2563 เตบิโตขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 7.51 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.90 นอกจากน้ีระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทั

เสรมิสภาพคล่องและลดตน้ทุนทางการเงนิ โดยเขา้ทาํสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแห่ง เพื่อชาํระเงนิ

กู้ยืมระยะสัน้ จึงมีแนวโน้มที่บริษัทจะไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

รวมถงึหากบรษิทัสามารถดาํเนินการขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนแล้วเสรจ็ บรษิทัจะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชนเป็นครัง้แรกบางส่วนนําไปชาํระหน้ีสนิระยะสัน้จากการกูย้มืเงนิ ซึ่งจะช่วยลดหน้ีสนิหมุนเวยีนของบรษิทัลงทาํ

ใหบ้รษิทัมสีภาพคล่องทางการเงนิทีด่ขี ึน้ 

ทัง้น้ีบริษัทดําเนินขอยกเลิกเงื่อนไขการรกัษาอตัราส่วน DSCR และ D/E Ratio ต่อสถาบนัการเงินและทาง

สถาบนัการเงนิไดด้าํเนินการยกเลกิการรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว จงึทาํใหบ้รษิทัไม่มหีน้าทีใ่นการรกัษาอตัราส่วนดงักล่าว

ต่อไป 

วงจรเงินสด 

วงจรเงินสด  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย.2564 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 57.94 63.31 43.28 42.91 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 57.28 53.15 67.65 106.01 
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วงจรเงินสด  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย.2564 

ระยะเวลาชําระหนี้ วนั 51.37 42.09 34.46 43.30 

วงจรเงนิสด วนั 63.85 74.37 76.47 105.62 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัมวีงจรเงนิสดเท่ากบั 63.85 วนั 74.37 วนั 76.47 วนั และ 105.62 วนั ตามลําดบั แสดงถงึบรษิทัใชเ้วลาตัง้แต่เริม่

ดาํเนินงานไปประมาณ 2 – 3.5 เดอืนถงึจะไดเ้งนิทุนหมุนเวยีนกลบัคนืมาจากการทาํงานหน่ึงรอบกระบวนการดาํเนินงาน 

ซึ่งถอืว่าบรษิทัมสีภาพคล่องการหมุนเวยีนเงนิอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยบรษิทัใหเ้ครดติลูกคา้เฉลี่ยปี 2561 – 2563 

และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน เท่ากบั 1 – 1.5 เดอืน และมรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่ประมาณ 2 – 

3.5 เดอืน และบรษิทัไดร้บัเครดติจากเจา้หน้ีการคา้ประมาณ 1 – 1.5 เดอืน โดยบรษิทัมวีงจรเงนิสดทยอยปรบัตวัเพิม่ขึน้

ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลจากลูกหน้ีค้างชําระรายหน่ึงได้รบัผลกระทบจากปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจนีใน

ประเทศไทยลดลงอย่างมนัียสําคญัจงึทําใหร้ะยะเวลาการเก็บหน้ีปรบัตวัเพิม่ขึ้น ในขณะทีบ่รษิทัยงัคงกําหนดเวลาการ

จ่ายชาํระหน้ีการคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ของบรษิทัเหมอืนเดมิ ประกอบกบับรษิทัมกีารเจรจากบัลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพสําหรบั

แผนการขายและแผนการตลาดของบรษิทัที่จะเพิม่การจําหน่ายผลติภณัฑ์ประเภท Own Brand และเพิม่การจําหน่าย

ผลติภณัฑ ์OEM และ Own Brand ผ่านช่องทางผูจ้ดัจาํหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ บรษิทัจงึตอ้งผลติสนิคา้สาํหรบัเป็นสนิคา้คง

คลงัเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัแผนการขายและแผนการตลาดดงักล่าว สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทั

มรีะยะเวลาในการจําหน่ายสนิคา้เฉลี่ยเพิม่ขึน้เป็น 106 วนั เน่ืองจากสนิคา้คงเหลอืมกีารเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2563 

ในขณะทีต่้นทุนสนิคา้ขายสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 มมีูลค่าลดลงตามการลดลงของรายไดจ้าก

การขาย จงึส่งผลใหบ้รษิทัมรีะยะเวลาในการจาํหน่ายสนิคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัมรีะยะเวลาในการจาํหน่าย

สนิคา้เฉลีย่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง เน่ืองจากสาเหตุของการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์Own Brand ตามทีก่ล่าวขา้งตน้  อย่างไร

ก็ตาม ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัเกี่ยวกับการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเป็นอย่างด ีจึงพิจารณา

คดัเลอืกลูกคา้ทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงและเหมาะสมเป็นคู่คา้ รวมถงึมมีาตรการตดิตามหน้ีตามงวดการชําระจากลูกหน้ี

การคา้เพื่อใหช้าํระหน้ีตรงตามกําหนดชาํระอย่างใกล้ชดิขึน้ รวมทัง้วางแผนการสัง่ซื้อสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัแผนการผลติ

และการขายของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 28.91 รอ้ยละ 30.90 รอ้ยละ 31.96 และรอ้ยละ 35.03 ตามลําดบั โดยอตัรากําไร

ขัน้ต้นเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของยอดขาย และการบรหิารต้นทุนของบรษิทั โดย

บรษิทัมนีโยบายในการผลติสนิคา้ทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้ทีอ่ยู่ในระดบัเป้าหมาย รวมทัง้นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ในการบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติ ทาํใหบ้รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติไดด้ขี ึน้  

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564  

บรษิทัมอีตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 3.52 ร้อยละ 6.45 ร้อยละ 6.71 และร้อยละ 9.24 ตามลําดบั ทัง้น้ี ปี 2562 และ 

2563 อตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากรายไดจ้ากการขาย และกําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากรายได้จากการจําหน่ายสินค้าประเภท Own Brand มากขึ้น และรายได้จากการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ รวมทัง้

ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทั และสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมุ่งเน้น

การจําหน่ายสนิค้าประเภท Own Brand มากขึ้น และบรษิัทร่วมมอืกบัลูกคา้ในการจําหน่ายสนิคา้ผ่านสื่อโทรทศัน์เพื่อ

การเสนอขายผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เน่ืองจาก เป็นช่องทางการจาํหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-



  

บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่2.4 ขอ้ 2 หน้า 30 

19 หลงัผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการสัง่ซื้อสนิคา้ ทาํใหบ้รษิทัสามารถสรา้งรายไดม้ากขึน้ ตลอดจน

การบรหิารจดัการตน้ทุนขายไดด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง  

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.64 ร้อยละ 17.06 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 19.36 

ตามลําดบั เน่ืองจากบรษิทัมผีลการดําเนินงานทีด่ขี ึน้ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา ดงัทีอ่ธบิายไปขา้งต้น นอกจากน้ีบรษิทัมี

ความสามารถในการบรหิารและจดัการต้นทุนการเงนิและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลใหกํ้าไรของ

บรษิทัเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี  

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

สําหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัรอ้ยละ 3.02 รอ้ยละ 5.37 รอ้ยละ 6.71 และรอ้ยละ 7.46 ตามลําดบั ทัง้น้ี 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 

นอกจากน้ีบรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารและจดัการต้นทุนการเงนิและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึ

ส่งผลใหกํ้าไรของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี อย่างไรกต็าม ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมี

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 7.46 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2563 ทีม่อีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ย

ละ 6.71 สาเหตุหลกัมาจากผลการดําเนินงานปรบัตวัดขีึ้นจากบรษิัทเน้นการจําหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารประเภท 

Own Brand ภายใต้ตราสนิคา้ “สุภาพโอสถ” มากขึน้ ซึ่งมกํีาไรขัน้ต้นทีด่กีว่า รวมทัง้บรษิทัระมดัระวงัในการลงทุนและ

รกัษาสนิทรพัยใ์หม้กีารเตบิโตสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

  

อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.92 เท่า 1.68 เท่า 1.47 เท่า และ 1.71 เท่า ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามลําดบั ในปี 2562 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง

เหลอื 1.68 เท่า ซึง่เป็นผลจากบรษิทัมสีภาพคล่องเพิม่ขึน้จากการดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ในปี 2562 จงึนําเงนิไปชาํระคนืหน้ีเงนิ

กูย้มื ทาํใหห้น้ีสนิรวมของบรษิทัลดลง นอกจากน้ี บรษิทัจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุและไดร้บัชาํระเงนิค่าหุน้

จาํนวน 30.00 ลา้นบาท ทาํใหม้ทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและชาํระแลว้จาํนวน 160.00 ลา้นบาท และตัง้แตปี่ 2563 บรษิทัมี

หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง ซึง่สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการรบัชาํระค่าหุน้ 20.00 ลา้น

หุน้ คดิเป็นมลูค่า 32.08 ลา้นบาท (สุทธจิากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้และภาษเีงนิได)้ นอกจากน้ีในปี 2563 บรษิทัมกีาร

จ่ายเงนิปันผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ และสามารถบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัไดอ้ย่างดขีึน้ และสาํหรบัวนัที ่ 30 

มถิุนายน 2564 บรษิทัมหีน้ีสนิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการทีบ่รษิทั

มกีารแกไ้ขระยะเวลาสญัญาทีด่นิและอาคารเมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2564  (โปรดดรูายละเอยีดการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า

ในส่วนที ่2.3 การจดัการและการกํากบัดแูลกจิการ ขอ้ 14. รายการระหว่างกนั) 

 

2.7 ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน และการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีภาระผูกพันฝ่ายทุนในส่วน

ปรบัปรุงอาคารและเครื่องจกัร เท่ากบั 7.19 ล้านบาท -0.00- ล้านบาท -0.00- และ 1.12 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2561 

บรษิทัมกีารปรบัปรุงอาคารคลงัสนิค้าบรรจุภณัฑ์และสาธารณูปโภค ซึ่งได้มกีารดําเนินการแล้วเสร็จและชําระแล้วเตม็
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จํานวนในปี 2562 จงึทําใหภ้าระผูกพนัดา้นหน้ีสนิลดลงในปี 2562 ส่วนภาระผูกพนัฝ่ายทุน ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

ประกอบดว้ยการก่อสรา้งอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงานลําพนู และการปรบัปรุงทีด่นิของบรษิทัในอําเภอลําลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานีสําหรบัเพาะเลี้ยงไข่น้ํา นอกจากน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

บรษิทัยงัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานสําหรบัสญัญาเช่าคลงัสนิคา้และอุปกรณ์สํานักงาน มรีะยะเวลาสญัญา

ตัง้แต่ 1 - 3 ปี ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ เท่ากับ 0.25 ล้านบาท 0.29 ล้านบาท 0.17 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท

ตามลําดบั  

นอกจากน้ี ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีส่ถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงออกใหแ้ก่การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคเพื่อการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.80 ลา้นบาท รวมทัง้ออกใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 0.59 

ล้านบาท และออกใหก้องทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อคํ้าประกนัเงนิกู้ยมืเป็น

จาํนวน 0.40 ลา้นบาท  

 

2.8 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  

 ปี 2562 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งในคดทีีเ่กี่ยวกบัละเมดิใชส้ทิธเิครื่องหมายการคา้โดยไม่สุจรติ โดยมทีุนทรพับ์ทีถู่ก

ฟ้องร้องเป็นจํานวน 50.00 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลทรพัย์สนิทางปัญญา และการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง ศาลไดนั้ดสบืพยานโจทก์และพยานจาํเลยในเดอืนตุลาคม 2564 ทัง้น้ีผลทีสุ่ดของคดยีงัไม่สามารถสรุปได ้

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 บรษิทัไม่ไดต้ัง้ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัค่าเสยีหายคดคีวาม เน่ืองจากผูบ้รหิารเชื่อว่าบรษิทั

ไม่ไดก้ระทําความผดิตามคําฟ้อง (โปรดดูรายละเอยีดการถูกฟ้องรอ้งในส่วนที ่2.2 การประกอบกจิการ ขอ้ 7. ขอ้พพิาท

ทางกฎหมาย) 

 

2.9 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน     

เมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม 2564 บรษิทัไดท้าํสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงจาํนวน 1.50 ลา้น

บาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ต่อปี สาํหรบัปีที ่1-2 และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.00 ต่อปี สาํหรบัปีที ่3-5 ซึง่ไดร้บัการ

คํ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2564 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใน

อตัราหุน้ละ 0.0529 บาท เป็นจาํนวนเงนิรวม 18.00 ลา้นบาท โดยจะจา่ยเงนิปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในเดอืนสงิหาคม 2564  

  ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564  ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

  ก่อนจ่ายเงนิปันผล  เสมอืนจ่ายเงนิปันผล 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 204.35  186.35 

กําไรสะสม – ยงัไมจ่ดัสรร ลา้นบาท 21.43  3.43 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.71  1.88 

 

หากพจิารณาถงึผลกระทบต่องบการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 จากการอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะ

ทาํใหบ้รษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็น 186.35 ลา้นบาท กําไรสะสม-ยงัไมจ่ดัสรรเท่ากบั 3.43 ลา้นบาท และในขณะที่

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1.88 เท่า จาก 1.71 เท่า 
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2.10 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้น้ี จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ของบรษิทัจะเพิม่ขึน้จาก 340 

ลา้นหุน้ เป็น 455 ลา้นหุน้ เพิม่ขึน้จาํนวน 115 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.82 ของทุน

ชําระแล้วก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบใหกํ้าไรสุทธติ่อหุน้ลดลง ดงันัน้ หากบรษิทัไม่

สามารถประกอบธุรกจิใหม้ผีลกําไรเพิม่ขึน้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนต่าง ๆ ที่

เปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืจํานวนหุน้ของบรษิทัอาจจะลดลง เน่ืองจากจํานวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคํานวณ

เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น กําไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per share) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return 

on Equity) เป็นตน้ 

กาํไรต่อหุ้น 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

2561 2562 2563 30 มิ.ย.2564 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน       

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท**       

กําไรสาํหรบังวด (ลา้นบาท) 12.39 23.57 31.08 19.37 

กําไรสาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  0.06 0.08 0.09 0.06 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จํานวนหุน้สามญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (ลา้นหุน้)        220.6         288.9         335.3         340.0 

กาํไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนครัง้แรก 
    

  

กําไรสาํหรบังวด (ลา้นบาท) 12.39 23.57 31.08 19.37 

กําไรสาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  0.03 0.05 0.07 0.04 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 0.50 0.50 0.50 0.50 

จํานวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 455.00 455.00 455.00 455.00 

 

2.11  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่างไตรมาสที ่1 ปี 2563 ถงึปัจจุบนั บรษิทัไดด้าํเนินการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจ และได้ดําเนินการปรบัปรุงแผนการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต สําหรบักลยุทธ์ระยะยาว บรษิทัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนแผนธุรกจิใหต้อบสนองการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ เช่น การปรบักลยุทธ์เพื่อเพิม่การขายผ่านช่องทาง E-Commerce และ

การพฒันาและออกจําหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ทีต่อบสนองกบัความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

เช่น การจําหน่ายผลติภณัฑแ์อลกอฮอลส์ําหรบัทาํความสะอาด และสําหรบัสถานการณ์ COVID-19 ทีก่ารระบาดเกดิขึน้

ระลอกใหม่อกีครัง้ตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2564 นัน้ ทางฝ่ายบรหิารประเมนิว่าสถานการณ์ดงักล่าวมผีลกระทบเชงิบวกต่อ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร โดยเฉพาะผลติภณัฑ์สมุนไพรและผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทีม่ี

แนวโน้มรายไดเ้พิม่ขึน้ตามความต้องการในการป้องกนัและรกัษาโรคจากความกงัวลการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 จาก

จํานวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เดอืนมถิุนายน - กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาครฐัจงึได้มกีารออก

มาตรการควบคุม เพื่อจาํกดัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การจาํกดัการเดนิทางระหว่างจงัหวดั การหา้มการรวมกลุ่มในที่

สาธารณะ คาํสัง่ของทอ้งถิน่หรอืคําสัง่ทีอ่อกเป็นการทัว่ไปเพื่อใหป้ระชาชนอยู่ในเคหะสถาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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แผนการในการยา้ยสายการผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจากโรงงานทีก่รุงเทพฯ ไปยงัโรงงานทีลํ่าพูน โดยปัจจุบนับรษิทั

ได้ทําการย้ายเครื่องจกัรการผลติไปทีลํ่าพูนเรยีบร้อยแล้ว แต่ในการติดตัง้และทดสอบเครื่องจกัรทีย่้ายไป จําเป็นต้อง

ดาํเนินการโดยวศิวกรจากบรษิทั Supplier ของเครื่องจกัรทีข่นยา้ยไปดงักล่าว ซึง่วศิวกรนัน้ทาํงานและพาํนักอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ทําให้แผนการยา้ยสายการผลติล่าชา้ประมาณ 3 เดอืน อย่างไรกด็ ีบรษิัทได้มเีครื่องจกัรในการผลติ

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสํารองไวท้ีโ่รงงานกรุงเทพ และมกีารจดเลขสารบบอาหารสําหรบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารโดยมกีาร

ขออนุญาตไวท้ัง้ทีโ่รงงานกรุงเทพฯ และโรงงานทีลํ่าพนู ทาํใหส้ามารถรองรบัการผลติผลติภณัฑเ์สรมิอาหารได ้

นอกจากน้ีในเดอืนกรกฎคมา 2564 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบหลกัการส่งเสรมิการใชย้าฟ้าทะลายโจรในการรกัษา

ผูป่้วย COVID-19 ทีย่งัไม่มอีาการ เพื่อเป็นทางเลอืกในการรกัษาและลดภาระระบบสาธารณสุข จงึทาํใหค้วามตอ้งการยา

รกัษาโรคและผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร โดยเฉพาะยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ได้รบัการยอมรบัว่ามฤีทธิใ์นการรกัษาและ

บรรเทาอาการการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 จงึทาํใหบ้รษิทัไดร้บัคาํสัง่ซื้อเขา้มาเป็นจาํนวนมาก แต่บรษิทัไม่สามารถผลติ

สนิคา้ไดต้ามความตอ้งการทัง้หมด เน่ืองจากการขาดแคลนวตัถุดบิฟ้าทะลายโจร อย่างไรกต็าม บรษิทัไดแ้จง้ใหก้บัลูกคา้

ทราบถงึผลกระทบดงักล่าวและลูกคา้เขา้ใจเป็นอย่างด ีพรอ้มกนัน้ี ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัทาํแผนและงบประมาณสาํรองสาํหรบั

การจดัหาวตัถุดบิทีส่ําคญัในกระบวนการผลติเพิม่เตมิ เพื่อรองรบักบัการผลติยารกัษาโรคและผลติภณัฑ์เสรมิอาหารที่

สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคต นอกจากน้ี บรษิทัมแีนวทางและมาตรการในการบรหิารจดัการบุคลากร

ในทีท่ํางานเพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงงานและสํานักงานของบรษิทั เช่น การตรวจหา

เชือ้เพื่อคดักรองพนักงาน การแนะนําการปฏบิตัติวัเมื่ออยู่ทีท่ํางานและทีบ่า้น การเขม้งวดในการใส่ชุดป้องกนัส่วนบุคคล

อย่างถูกตอ้ง และการเวน้ระยะห่างโดยเฉพาะช่วงพกัรบัประทานอาหาร รวมถงึมกีารวางแผนเพื่อจะจดัเตรยีมทําสถานที่

กกัตวัภายในโรงงานของบรษิัท (Factory Quarantine) ซึ่งช่วยใหบ้รษิทัสามารถดําเนินการผลติสนิค้าได้อย่างต่อเน่ือง

และไม่มกีารหยุดการผลติ เป็นตน้  

ถึงแม้ว่า บริษัทจะได้พิจารณาการดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง ความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 และหากในอนาคตสถานการณ์มกีารทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น จนทําให้รฐับาลมมีาตรการใดๆ 

ออกมาอกีครัง้ ทางฝ่ายบรหิารประเมนิว่าจะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อบรษิทัมากนัก เน่ืองจากบรษิทัไดใ้หค้วามสําคญั

เกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว อกีทัง้บรษิทัมแีผนพฒันาสนิคา้ใหม ่ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการแปรรปูพชืไขน้ํ่าเพื่อการ

ผลติเชงิพาณิชย์ และผลติภณัฑ์จากกญัชง / กญัชา เป็นต้น เพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการของผูบ้รโิภค

เรื่องสุขภาพทีม่มีากขึน้ในช่วงระหว่างและภายหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสรา้งการเตบิโตของผลประกอบ

การอย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกบัทีบ่รษิทัไดท้าํมาในอดตี รวมทัง้ไดม้กีารเจรจากบัลูกคา้มากกว่าหน่ึงรายเพื่อออกผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ ในการขายผ่านสื่อโทรทศัน์ (TV Shopping) เพิม่ขึน้ และปรบัแผนช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือ E-Commerce เช่น ช้อปปี (Shopee) และ ลาซาด้า (Lazada) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค และต้องอยู่บ้านเพิม่ขึน้ หากรฐับาลมกีารประกาศหรอืออกมาตรการใด ๆ เพื่อจํากดั

การแพร่ระบาดของ COVID-19   นอกจากน้ี บรษิทัไดใ้หค้วามสําคญักบัการเกบ็หน้ีโดยมมีาตรการในการตดิตามหน้ีกบั

ลูกหน้ีอย่างใกลช้ดิเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัในการผดินัดชาํระหน้ีในอนาคตอกีดว้ย 

 

2.12 การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในช่วงเวลาใกล้กบัการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินระหว่างกาลสาํหรบังวด 9 เดือน

แรกปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

อน่ึง จากการทีบ่รษิทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในช่วงเวลาใกล้กบั

การเปิดเผยขอ้มลูงบการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวด 9 เดอืนแรกปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัและที่

ปรกึษาทางการเงนิได้พจิารณางบการเงนิภายในซึ่งจดัทําโดยบรษิัท ก่อนการสอบทานของผู้สอบบญัชขีองบรษิทัโดย

เบื้องต้นแล้ว ขอรบัรองว่าบรษิัทมไิด้มกีารขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นใด โดยผลประกอบการที่
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เกดิขึน้ในงวดไตรมาสที ่3 ปี 2564 เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

ของ ฐานะทางการเงนิ รายได ้หรอืผลกําไร อย่างมนัียสาํคญัทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้ลงทุน 

และมไิด้มกีารทํารายการระหว่างกนัใดๆ ที่มนัียสําคญักบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง นอกเหนือจากที่เปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์ตลอดจนไม่มขีอ้มลูสําคญัใดๆ ซึ่งเกดิขึน้ในงวดไตรมาสที ่3 ปี 2564 ทีนั่ก

ลงทุนควรรบัทราบเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงนิระหว่างกาลงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 

กันยายน 2564 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www. jsppharma.com หรือการแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลกัทรพัย์ฯ โดยบรษิัท ภายหลงัการนําหุ้นสามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นที่เรยีบร้อย ซึ่ง

บรษิทัจะทาํการเผยแพร่ขอ้มลูงบการเงนิและฐานะการเงนิดงักล่าวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ เรื่อง การจดัทําและส่ง

งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

นอกจากน้ี ที่ปรึกษาทางการเงนิพจิารณาจากผลประกอบการที่เกิดขึ้นในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมี

คุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน การเปิดเผย

สารสนเทศ และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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