
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)  

จํากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด            

หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษัท 

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(สุเมธ แจง้สามสี) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9362 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม 2565 

 

 



บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137,558            623,905            
ลูกหน้ีการคา้ 41,532              30,911              
ลูกหน้ีอ่ืน 26,128              32,137              
สินคา้คงเหลือ 98,807              109,477            
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - หมุนเวียน 717                   717                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 350,357            27,000              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 655,099            824,147            

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,925                8,904                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 478,432            396,540            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,790                4,514                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,173              15,878              
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - ไม่หมุนเวียน 209                   209                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,048              10,445              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 542,577            436,490            

รวมสินทรัพย์ 1,197,676        1,260,637        

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 37,899              40,272              
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 20,662              29,518              
เจา้หน้ีอ่ืน 2 23,539              29,087              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 10,999              12,870              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2, 4 5,485                2,858                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 98,584              114,605            

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4 46,694              69,635              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2, 4 102,891            98,086              
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 1,292                1,292                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,230              10,593              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 162,107            179,606            

รวมหนีสิ้น 260,691            294,211            

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 227,500            227,500            

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 227,500            227,500            
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 733,463            733,463            
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (11,539)            (11,539)            
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 3,862                3,862                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (16,301)            13,140              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 936,985            966,426            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,197,676        1,260,637        

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 98,932             112,552           
รายไดอ่ื้น 3,571               1,232               
รวมรายได้ 102,503           113,784           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 78,799             73,957             
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19,474             10,494             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 17,369             11,920             
รวมค่าใช้จ่าย 115,642           96,371             

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (13,139)            17,413             

ตน้ทุนทางการเงิน (1,843)              (2,318)              

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยคา่)

     ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 166                  (239)                 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (14,816)            14,856             

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 2,963               (2,967)              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (11,853)            11,889             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (11,853)            11,889             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02)                0.03                 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7 182,335           207,364           
รายไดอ่ื้น 5,639               2,175               
รวมรายได้ 187,974           209,539           

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 138,905           134,723           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 41,847             21,857             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 33,350             23,976             
รวมค่าใช้จ่าย 214,102           180,556           

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (26,128)            28,983             

ตน้ทุนทางการเงิน (3,634)              (4,776)              
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน 357                  -                   

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยคา่)

     ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 675                  (65)                   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (28,730)            24,142             

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 5,295               (4,775)              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (23,435)            19,367             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                   (1,168)              

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                   234                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   (934)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (23,435)            18,433             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.05)                0.06                 

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ ผลต่างจากการ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทนุส ารอง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 170,000                 22,086                   (11,539)                 2,377                     12,991                   195,915                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                        -                        -                        -                        (10,000)                 (10,000)                 
รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (10,000)                 (10,000)                 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -                        -                        -                        -                        19,367                   19,367                   
   ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        (934)                      (934)                      
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        18,433                   18,433                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 170,000                 22,086                   (11,539)                 2,377                     21,424                   204,348                 

(พันบาท)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ ผลต่างจากการ
ท่ีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 227,500                 733,463                 (11,539)                 3,862                     13,140                   966,426                 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 6 -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   
รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ขาดทนุ -                        -                        -                        -                        (23,435)                 (23,435)                 
   ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        (23,435)                 (23,435)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 227,500                 733,463                 (11,539)                 3,862                     (16,301)                 936,985                 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (23,435)            19,367             
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (5,295)              4,775               
ตน้ทุนทางการเงิน 3,634               4,776               
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,347             10,934             
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (3)                     -                   
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (357)                 -                   
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนซ่ึง
     เป็นไปตาม TFRS9 (675)                 65                    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
   โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 637                  638                  
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9,059               5,930               
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (791)                 5                      
ดอกเบ้ียรับ (1,593)              (22)                   

(7,472)              46,468             
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (9,946)              (4,007)              
ลูกหน้ีอ่ืน 6,432               1,422               
สินคา้คงเหลือ 1,611               (8,846)              
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา -                   69                    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (21)                   81                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (477)                 (817)                 
เจา้หน้ีการคา้ (2,373)              5,040               
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (8,856)              13,459             
เจา้หน้ีอ่ืน (7,118)              (6,082)              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                   (53)                   
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (28,220)            46,734             
จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ -                   (540)                 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                   (3,145)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (28,220)            43,049             

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 814                  13                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (99,733)            (7,541)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (695)                 (205)                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 217,002           -                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ิอสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน (540,000)          -                   
เงินสดรับจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                   590                  
ดอกเบ้ียรับ 1,171               22                    
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (421,441)          (7,121)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                   (54,870)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   49,558             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (24,668)            (12,603)            
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,640)              (3,575)              
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (5,991)              (10,000)            
ดอกเบ้ียจ่าย (3,387)              (4,702)              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (36,686)            (36,192)            

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (486,347)          (264)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 623,905           492                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 137,558           228                  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายละเอียดประกอบการซื้ออาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด มีดังนี ้

รวมอาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในระหวา่งงวด 92,842             10,454             
บวก จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ตน้งวด 4,149               344                  
         เงินมดัจ าค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายงวด 27,951             -                   
หัก เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด (5,705)              (1,202)              
       เงินมดัจ าค่าอาคารและอุปกรณ์ตน้งวด (9,432)              -                   
       อาคารและอุปกรณ์ไดม้าจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (10,072)            (2,055)              
ยอดซ้ืออาคารและอุปกรณ์ที่ช าระเป็นเงินสด 99,733             7,541               

รายละเอียดประกอบการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด มีดังนี ้

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีซ้ือในระหวา่งงวด 695                  205                  
บวก จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตน้งวด -                   -                   
หัก เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายงวด -                   -                   
ยอดซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ช าระเป็นเงินสด 695                  205                  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

4  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

5  ทุนเรือนหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6  เงินปันผล 

7  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8  เคร่ืองมือทางการเงิน 

9  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

10  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

11  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล  

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี    

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี

ไดน้าํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี    

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 602  257 

    

    

    

    

    



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  2564 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,573  671 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 11,162  8,582 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 146  138 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 11,308  8,720 
    

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน    

ขายสินคา้ -          17 

ซ้ืออุปกรณ์ -         157 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น     

ผูบ้ริหารสาํคญั 778  2,360 

รวม 778  2,360 

    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 27,172  27,437 

ผูบ้ริหารสาํคญั 70,970  71,661 

รวม 98,142  99,098 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ในระหว่างวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทไม่มีสัญญาสําคัญท่ีทาํกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขระหวา่งงวด 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -  

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอนออก - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,213  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 12,274  (4) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 2,886  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 67,492  (1,114) 

รวม 83,865  (1,118) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และอาคาร 

 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

  

ยานพาหนะ 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   96,903  6,334  2,038  105,275 

เพิ่มขึ้น  8,853  -  1,219  10,072 

ลดลง  -  (6,136)  -  (6,136) 

ค่าเส่ือมราคา  (2,985)  (198)  (358)  (3,541) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  102,771  -  2,899  105,670 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ส้ินสุดในปี 2568 โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ส้ินสุดในปี 2569 โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา  
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4 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 

 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

                                                   

ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 
 

ส่วนท่ี

หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่

หมุนเวียน  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนที่มีหลักประกัน            

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 

     สถาบนัการเงิน (ก) 10,999  46,694  57,693  12,870  69,635  82,505 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ข) 5,485  102,891  108,376  2,858  98,086  100,944 

            

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 16,484  149,585  166,069  15,728  167,721  183,449 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องบริษทัดงัน้ี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,925  8,904 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 70,087  70,087 

รวม 79,012  78,991 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี   

30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีนาคมไดด้งัน้ี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  10,999  12,870 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 36,489  60,943 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 10,205  8,692 

รวม 57,693  82,505 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใช้จาํนวน 108.0 ลา้น

บาท 

 

(ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 57.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 82.5 ล้านบาท) 

จากสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนใน

ระยะเวลาและจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนัส้ินสุดปี 2573 ซ่ึงมีรายละเอียดในหนา้ถดัไปดงัน้ี 
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 ระยะเวลาครบ

กาํหนดของ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย คํ้าประกนั (พันบาท) 

ปีท่ี 1 : MLR-4.1% 

ปีท่ี 2 - 3 : MLR-3.1% 

ปีท่ี 4 - 5 : MLR-2.1% 

ปีท่ี 6 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.6% 

2573 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 26,497  27,877   

ปีท่ี 1 - 2 : MLR-2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.0% 

2570 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

19,384  19,849 

MLR-1.775% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและ

ผูบ้ริหารสาํคญั 

6,791  8,375 

ปีท่ี 1 - 2 : 2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด  : 

MRR 

2568 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

3,256  3,760 

ปีท่ี 1 - 2 : 2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบกาํหนด : 

7.0% 

2569 บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บสย.) 

1,361  1,500 

ร้อยละ 2.0 ต่อปี 2566 หนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึง 

404  656 

ปีท่ี 1 : MLR-1.47% 

ปีท่ี 2 จนครบกาํหนด :  

MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารสาํคญั และบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

 

-  19,926   

MLR 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ท่ีดินท่ี

เป็นกรรมสิทธ์ิของผูบ้ริหารสาํคญั 

ผูบ้ริหารสาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบั

สูงสุด 

-  416 

MLR-1.0% 2565 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผูบ้ริหาร

สาํคญั และบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

-  146 

  รวม 57,693  82,505 
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(ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งัน้ี 

 

 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา

เช่า  

จาํนวน 

ค่าเช่าตาม

ระยะเวลาท่ี

เหลือของ

สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม

บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา

เช่า 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี 10,163  (4,678)  5,485  7,271  (4,413)  2,858 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 34,549  (16,473)  18,076  27,843  (16,467)  11,376 

ครบกาํหนดชาํระ

หลงัจากหา้ปี 112,785  (27,970)  84,815  116,573  (29,863)  86,710 

รวม 157,497  (49,121)  108,376  151,687  (50,743)  100,944 

 

 2565  2564 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน    

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  2,241  1,041 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมีมูลค่าตํ่า 641  70 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                      

30 มิถุนายน 2565 มีจาํนวน 2.6 ลา้นบาท (2564: 3.6 ล้านบาท) 
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บริษทัทาํสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่าท่ีดินและอาคาร 

ยานพาหนะ และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร ตามลาํดบั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

5 ทุนเรือนหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการของบริษทัมีมติดงัน้ี 

 

- อนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวนไม่เกิน 227.5 ลา้นหน่วย ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ   

ท่ีราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 2.5 บาท 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 227.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 455.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 

เป็น 341.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 682.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 227.5 

ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท รวมเป็นเงิน 113.8 ลา้นบาท 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 227.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1) จาํนวน 227.5 ลา้นหน่วย 

ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 

6 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564 5 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.0132  6,006 
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7 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี

สําคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานท่ีรายงาน 1 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) 

ส่วนงานท่ีรายงาน 2 การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของบริษทั (Own brands) 

 

ส่วนงานอ่ืนรวมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ และบริการอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อ

กาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 

 

ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กําไรจากการ

ดาํเนินงานในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

   วันที่ 30 มิถุนายน ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 110,350  123,032  67,863  80,998  4,122  3,334  182,335  207,364 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 7,293  23,540  (5,144)  27,108  (566)  136  1,583  50,784 

                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             5,639  2,175 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (33,350)  (23,976) 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน           357  - 

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9      675  (65) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (3,634)  (4,776) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้             (28,730)  24,142 
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8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอย่าง

สมเหตุสมผล 
 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2565                 

เงินลงทุนในหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน  -  350,357  -  350,357  -  350,357  -  350,357 

                 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564                 

เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี  -  27,000     -  27,000  -  27,000  -  27,000 
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9 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 84,744  14,236 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 168  1,173 

รวม 84,912  15,409 

 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ 

   

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,855  1,830 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 1.6 ล้านบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 0.6 ล้านบาท            

ออกให้กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมจาํนวน 0.4 

ล้านบาท และออกให้กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อคํ้ าประกันสัญญาบริการจํานวน 0.2 ล้านบาท            

(31 ธันวาคม 2564: บริษัทมีหนังสือคํา้ประกันท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการ

ใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.8 ล้านบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจาํนวน 0.6 ล้านบาท และ

ออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเพ่ือคํา้ประกันเงินกู้ยืมเป็นจาํนวน 

0.4 ล้านบาท) 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัลูกคา้รายหน่ึง ในการสนบัสนุนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ตามท่ีกาํหนดโดยมีระยะเวลาตามขอ้ตกลงตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภายใตบ้นัทึก

ขอ้ตกลงดงักล่าว บริษทัตกลงจ่ายส่ิงตอบแทนให้กบัลูกคา้มูลค่ารวม 50.0 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในบนัทึกขอ้ตกลง 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทับนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าจากสัญญาและเจา้หน้ีอ่ืนจากขอ้ตกลงดงักล่าวจาํนวน 

6.6 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้กับลูกคา้รายการดังกล่าวสุทธิจาก

รายไดจ้ากการขายสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 9.4 ลา้นบาท และ 

15.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

10 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดย

มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจาํนวน 50.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

การคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาล”) ไดอ่้านคาํพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565

โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลและศาลรับเป็นอุทธรณ์ และบริษทัยื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 

2565 จากนั้นศาลจะรวบรวมสาํนวนและเอกสารทั้งหมดส่งใหศ้าลอุทธรณ์ชาํนญัพิเศษพิจารณาพิพากษา และเม่ือ

ศาลอุทธรณ์ชาํนญัพิเศษทาํคาํพิพากษาเสร็จแลว้จะส่งคาํพิพากษาให้ศาลนดัอ่านคาํพิพากษาต่อไป ทั้งน้ี ผลท่ีสุด

ของคดียงัไม่สามารถสรุปได ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าเสียหายคดี

ความเน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัไม่ไดก้ระทาํผิดตามฟ้อง 

 

11 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 กรรมการมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั แคร์ซูติก จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5.0 

ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าว                  

จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565   
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