
      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)  
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565              
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี         
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน 2565 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

30 กนัยายน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,281             49,925             623,905           

ลูกหนีการคา้ 39,814             39,814             30,911             

ลูกหนีอืน 3 33,018             32,870             32,137             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 3 -                   13,502             -                   

สินคา้คงเหลือ 96,787             96,786             109,477           

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - หมุนเวียน 717                  717                  717                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11 321,089           321,089           27,000             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 552,706           554,703           824,147           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8,925               8,925               8,904               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                   30,000             -                   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 573,295           541,501           396,540           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,635               4,635               4,514               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,333             22,285             15,878             

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - ไม่หมุนเวียน 209                  209                  209                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 33,469             33,462             10,445             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 642,866           641,017           436,490           

รวมสินทรัพย์ 1,195,572        1,195,720        1,260,637        

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

30 กนัยายน 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 37,579             37,579             40,272             

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 22,317             22,317             29,518             

เจา้หนีอืน 3 36,576             36,534             29,087             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 6,957               6,957               12,870             

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 6 4,463               4,463               2,858               

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 107,892           107,850           114,605           

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 38,973             38,973             69,635             

หนีสินตามสญัญาเช่า 3, 6 101,140           101,140           98,086             

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 3,741               3,741               1,292               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,549             11,549             10,593             

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 155,403           155,403           179,606           

รวมหนสิีน 263,295           263,253           294,211           

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 7 341,250           341,250           227,500           

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 227,500           227,500           227,500           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 733,463           733,463           733,463           

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (11,539)            (11,539)            (11,539)            

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 3,862               3,862               3,862               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (21,010)            (20,819)            13,140             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 932,276           932,467           966,426           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                      -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 932,277           932,467           966,426           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,195,572        1,195,720        1,260,637        

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 104,834           104,834           103,556           

รายไดอื้น 1,441               1,443               3,682               

รวมรายได้ 106,275           106,277           107,238           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 73,506             73,506             71,862             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 16,225             16,225             11,364             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,378             21,142             13,122             

รวมค่าใช้จ่าย 111,109           110,873           96,348             

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (4,834)              (4,596)              10,890             

ตน้ทุนทางการเงิน (1,804)              (1,804)              (2,947)              

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 732                  732                  -                   

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 38                    38                    94                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (5,868)              (5,630)              8,037               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 1,159               1,112               (1,715)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (4,709)              (4,518)              6,322               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (4,709)              (4,518)              6,322               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (4,709)              (4,518)              6,322               

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   

(4,709)              (4,518)              6,322               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (4,709)              (4,518)              6,322               

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   

(4,709)              (4,518)              6,322               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 9 (0.01)                (0.01)                0.02                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 9 (0.01)                (0.01)                0.02                 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 287,169           287,169           310,920           

รายไดอื้น 4,240               4,242               5,857               

รวมรายได้ 291,409           291,411           316,777           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 212,411           212,411           206,585           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 58,072             58,072             33,221             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,888             51,652             37,098             

รวมค่าใช้จ่าย 322,371           322,135           276,904           

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (30,962)            (30,724)            39,873             

ตน้ทุนทางการเงิน (5,438)              (5,438)              (7,723)              

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 1,089               1,089               -                   

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 713                  713                  29                    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (34,598)            (34,360)            32,179             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 6,454               6,407               (6,490)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (28,144)            (27,953)            25,689             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ -                   -                   (1,168)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                   -                   234                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   -                   (934)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (28,144)            (27,953)            24,755             

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

หมายเหตุ 2565 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,144)            (27,953)            25,689             

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   

(28,144)            (27,953)            25,689             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,144)            (27,953)            24,755             

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   

(28,144)            (27,953)            24,755             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 9 (0.06)                (0.06)                0.08                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 9 (0.06)                (0.06)                0.08                 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 8 -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   -                        (6,006)                   

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   -                        (6,006)                   

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        1                           1                           

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        1                           1                           

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   1                           (6,005)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (28,144)                 (28,144)                 -                        (28,144)                 

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (28,144)                 (28,144)                 -                        (28,144)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 227,500                733,463                (11,539)                 3,862                    (21,010)                 932,276                1                           932,277                

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

8



บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลตา่งจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                        -                        -                        -                        (28,000)                 (28,000)                 

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (28,000)                 (28,000)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

   กาํไร -                        -                        -                        -                        25,689                   25,689                   

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        (934)                      (934)                      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        24,755                   24,755                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 170,000                 22,086                   (11,539)                 2,377                     9,746                     192,670                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

9



บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ผลตา่งจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 8 -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (6,006)                   (6,006)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (27,953)                 (27,953)                 

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        (27,953)                 (27,953)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 227,500                 733,463                 (11,539)                 3,862                     (20,819)                 932,467                 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

10



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

2565 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (28,144)            (27,953)            25,689             

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (6,454)              (6,407)              6,490               

ตน้ทุนทางการเงิน 5,438               5,438               7,723               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,103             18,042             16,543             

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน (407)                 (407)                 -                   

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (1,089)              (1,089)              -                   

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซึง

     เป็นไปตาม TFRS9 (713)                 (713)                 (29)                   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

   โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 956                  956                  947                  

ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 7,053               7,053               4,420               

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (714)                 (714)                 (2,095)              

ดอกเบียรับ (860)                 (862)                 (22)                   

(6,831)              (6,656)              59,666             

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (8,190)              (8,190)              10,453             

ลูกหนีอืน (882)                 (733)                 (3,482)              

สินคา้คงเหลือ 5,638               5,638               (26,275)            

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา -                   -                   82                    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (21)                   (21)                   99                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (392)                 (392)                 (4,694)              

เจา้หนีการคา้ (2,693)              (2,693)              12,342             

หนีสินทีเกิดจากสัญญา (4,752)              (4,752)              23,244             

เจา้หนีอืน 9,352               9,317               (2,805)              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                   -                   (53)                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (8,771)              (8,482)              68,577             

จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ -                   -                   (540)                 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                   -                   (8,643)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (8,771)              (8,482)              59,394             

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

11



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

2565 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (30,000)            -                   

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 737                  737                  5,613               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (210,369)          (178,514)          (16,250)            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (762)                 (762)                 (416)                 

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -                   (13,500)            -                   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 267,407           267,407           -                   

เงินสดจ่ายเพือซิอสินทรัพยท์างการเงินอืน (560,000)          (560,000)          -                   

ดอกเบียรับ 860                  860                  22                    

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (502,127)          (513,772)          (11,031)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                   -                   (33,870)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   -                   51,058             

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,431)            (36,431)            (18,348)            

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (4,092)              (4,092)              (6,158)              

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (6,004)              (6,004)              (28,000)            

ดอกเบียจ่าย (5,199)              (5,199)              (7,646)              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (51,726)            (51,726)            (42,964)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (562,624)          (573,980)          5,399               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 623,905           623,905           492                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 61,281             49,925             5,891               

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที

30 กนัยายน

2565 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายละเอียดประกอบการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด มีดังนี

รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งงวด 194,240           162,385           18,161             

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ตน้งวด 4,149               4,149               344                  

         เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายงวด 32,454             32,447             -                   

หัก เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ปลายงวด (2,291)              (2,284)              (2,255)              

       เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ตน้งวด (9,432)              (9,432)              -                   

       อาคารและอุปกรณ์ไดม้าจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (8,751)              (8,751)              -                   

ยอดซือทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ทีชําระเป็นเงินสด 210,369           178,514           16,250             

รายละเอียดประกอบการซือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด มีดังนี

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีซือในระหวา่งงวด 762                  762                  459                  

หัก เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนปลายงวด -                   -                   (43)                   

ยอดซือสินทรัพย์ไม่มตีัวตนทีชําระเป็นเงินสด 762                  762                  416                  

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

13
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2  นโยบายการบญัชีส าหรับรายการคา้และเหตุการณ์ใหม่ 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
5  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
6  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
7  ทุนเรือนหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
8  เงินปันผล 
9  ก าไรต่อหุน้ 
10  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11  เคร่ืองมือทางการเงิน 
12  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
 

1 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล  
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี    
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 นโยบายการบัญชีส าหรับรายการค้าและเหตุการณ์ใหม่ 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เวน้แต่ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีส าหรับรายการคา้และเหตุการณ์ใหม่ ดงัน้ี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดั
รายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงิน
ลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารส าคัญและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 906  906  567 
      
บริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ -  2  - 
      
ผู้บริหารส าคัญ      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,366  2,366  1,480 
ก าไรจากการขายท่ีดิน -  -  2,099 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั      
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 16,705  16,705  12,877 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 219  219  206 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 16,924  16,924  13,083 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      
ขายสินคา้ 9  9  17 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  157 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 115  115  - 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย -  13,500  - 
รวม -  13,500  - 

      
ดอกเบี้ยค้างรับ      
บริษทัยอ่ย -  2  - 
รวม -  2  - 

      
ลูกหน้ีอื่น      
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  29  - 
รวม 29  29  - 

      
เจ้าหนี้อื่น      
ผูบ้ริหารส าคญั 1,167  1,167  2,360 
รวม 1,167  1,167  2,360 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า      
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 27,042  27,042  27,437 
ผูบ้ริหารส าคญั 70,632  70,632  71,661 
รวม 97,674  97,674  99,098 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีสัญญาท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้นใหม่กบับุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาให้กู้ยืมเงินระยะส้ัน 
 
บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2565 บริษทัในฐานะผูใ้ห้กู้ไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้น ประเภทตัว๋สัญญาใช้เงินกบั
บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการด าเนินงานในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 40.0 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี    
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัยอ่ยเบิกรับเงินกูจ้ากสัญญาให้กูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวจ านวน 13.5 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2566 

 
4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด - 
เพิ่มขึ้น 30,000 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด 30,000 

 
รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
บริษทั แคร์ซูติก จ ากดั 30,000 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้จัดตั้งบริษทั แคร์ซูติก จ ากดั เพื่อประกอบ
กิจการวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ์ และผลิตผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน               
5.0 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) และให้เรียกช าระค่าหุน้
ในอตัราร้อยละ 100 คิดเป็นจ านวนเงิน 5.0 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช าระแลว้ การด าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ละช าระค่าหุ้นไดแ้ลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.0 ลา้นบาท เป็น 
30.0 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่จ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 คิด
เป็นจ านวนเงิน 25.0 ล้านบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช าระแล้ว การ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็จกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2565 
 

5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -  
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก 
- ราคาตามบญัชี

สุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -  
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอนออก 
- ราคาตามบญัชี

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 22,430  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 17,140  -  8,128  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 25,877  (4)  25,847  (4) 
ยานพาหนะ 532  -  532  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 4,033 

 
- 

 
3,760 

 
- 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ
ติดตั้ง 124,010 

 
(8,553) 

 
123,900 

 
(8,553) 

รวม 194,022  (8,557)  162,167  (8,557) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 

และอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
  

ยานพาหนะ 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  96,903  6,334  2,038  105,275 
เพิ่มขึ้น 10,410  -  2,485  12,895 
ลดลง -  (6,136)  -  (6,136) 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (4,144)  -  -  (4,144) 
ค่าเส่ือมราคา (4,858)  (198)  (567)  (5,623) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 98,311  -  3,956  102,267 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส้ินสุดในปี 2568 โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายุสัญญา ต่อมาบริษทัไดค้ืนพื้นท่ีเช่าบางส่วนจึงท าให้สินทรัพยสิ์ทธิ
การใชล้ดลงจ านวน 4.1 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ส้ินสุดในปี 2568 บริษทัมีสิทธิต่ออายุสัญญาไดอี้กสองคร้ังคราวละ 3 ปี และ 1 ปีตามล าดับนับจากวนัส้ินสุด
สัญญาแต่ละคร้ัง โดยค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส าหรับการต่ออายสุัญญาเช่าแต่ละคร้ัง 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะเป็นระยะเวลา 4 ปี 
ส้ินสุดในปี 2569 โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา  

 
6 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

                                                   
ส่วนท่ี

หมุนเวียน  
ส่วนท่ีไม่
หมุนเวียน  รวม 

 
ส่วนท่ี

หมุนเวียน  
ส่วนท่ีไม่
หมุนเวียน  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนที่มีหลักประกัน            
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
     สถาบนัการเงิน (ก) 6,957  38,973  45,930  12,870  69,635  82,505 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ข) 4,463  101,140  105,603  2,858  98,086  100,944 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้ 11,420  140,113  151,533  15,728  167,721  183,449 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัดงัน้ี 
 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,925  8,904 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 70,087  70,087 
รวม 79,012  78,991 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี   
30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  6,957  12,870 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 29,696  60,943 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 9,277  8,692 
รวม 45,930  82,505 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 108.0 ล้านบาท และ                  
108.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: บริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 108.0 ล้านบาท) 

 
(ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งจ านวน                
45.9 ลา้นบาท และ 45.9 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หลายแห่งจ านวน 82.5 ล้านบาท) โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนใน
ระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีแตกต่างกนัส้ินสุดปี 2573 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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   งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ระยะเวลาครบ
ก าหนดของ 

 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย ค ้าประกนั (พันบาท) 
ปีท่ี 1 :  
   MLR-4.1% 
ปีท่ี 2 - 3 : 

MLR-3.1% 
ปีท่ี 4 - 5 : 

MLR-2.1% 
ปีท่ี 6 จนครบ
ก าหนด :  
MLR-1.6% 

2573 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 25,794  27,877   

ปีท่ี 1 - 2 :     
MLR-2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบ
ก าหนด :  
MLR-1.0% 

2570 ผูบ้ริหารส าคญั และบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

18,580  19,849 

ปีท่ี 1 - 2 :   
2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบ
ก าหนด : 
7.0% 

2569 บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
(บสย.) 

1,278  1,500 

ร้อยละ 2.0  
ต่อปี 

2566 หนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง 

278  656 

ปีท่ี 1 :  
MLR-1.47% 

ปีท่ี 2 จนครบ
ก าหนด :  
MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารส าคญั และบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

 

-  19,926   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ระยะเวลาครบ
ก าหนดของ 

 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย ค ้าประกนั (พันบาท) 
MLR-1.775% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั

และผูบ้ริหารส าคญั 
-  8,375 

ปีท่ี 1 - 2 : 
2.0% 

ปีท่ี 3 จนครบ
ก าหนด  : 
MRR 

2568 ผูบ้ริหารส าคญั และบรรษทั
ประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม (บสย.) 

-  3,760 

MLR 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 
ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผูบ้ริหารส าคญั ผูบ้ริหารส าคญั 
และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

-  416 

MLR-1.0% 2565 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั และบริษทั
ใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

-  146 

  รวม 45,930  82,505 
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(ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 จ านวน 
ค่าเช่าตาม
ระยะเวลาท่ี
เหลือของ
สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม
บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา
เช่า  

จ านวน 
ค่าเช่าตาม
ระยะเวลาท่ี
เหลือของ
สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าตาม
บญัชีของ

หน้ีสินสัญญา
เช่า 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 9,033  (4,570)  4,463  7,271  (4,413)  2,858 

ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 33,145  (16,382)  16,763  27,843  (16,467)  11,376 

ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหา้ปี 111,424  (27,047)  84,377  116,573  (29,863)  86,710 

รวม 153,602  (47,999)  105,603  151,687  (50,743)  100,944 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  3,418  2,201 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมี
มูลค่าต ่า 

 
792 

  
145 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 4.1 ล้านบาทและ 4.1 ล้านบาท ตามล าดับ                   
(2564: งบการเงินเฉพาะกิจการ 6.2 ล้านบาท) 
 
บริษทัท าสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่ายานพาหนะ และ
อุปกรณ์ และสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร ตามล าดบั  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
เก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
7 ทุนเรือนหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 ผูถื้อหุน้มีมติดงัน้ี 
 
- อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1 ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือ

ย่อหลกัทรัพยเ์ป็น JSP-W1 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2565) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 
ไม่เกิน 227.5 ลา้นหน่วย ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 2.5 บาท 

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 227.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 455.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 
เป็น 341.3 ล้านบาท (แบ่งเป็น 682.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน                
227.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงิน 113.8 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 227.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1 ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือย่อ
หลกัทรัพยเ์ป็น JSP-W1 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2565) จ านวน 227.5 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 
8 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผลต่อ
หุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 5 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.0132  6,006 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ก าไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) (4,709) 

 
(4,518) 

 
6,322 

      

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว      
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 455,000  455,000  340,000 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 455,000  455,000  340,000 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 29,922  29,922  - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ปรับลด) 484,922  484,922  340,000 
      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.01)  (0.01)  0.02 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.01)  (0.01)  0.02 
      

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน      
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) (28,144) 

 
(27,953) 

 
25,689 

      

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว      
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 455,000  455,000  340,000 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 455,000  455,000  340,000 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 10,084  10,084  - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ปรับลด) 465,084  465,084  340,000 
      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.06)  (0.06)  0.08 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.06)  (0.06)  0.08 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั/บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมี
ดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ีรายงาน 1 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 2 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของบริษทั (Own brands) 
 
ส่วนงานอ่ืนรวมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ และบริการอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อ
ก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 
 
ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและ
สอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรจากการ
ด าเนินงานในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 
รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2565  2565  2565  2565 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 169,972  109,622  7,575  287,169 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 12,578  4,655  (547)  16,686 

        

รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้       4,240 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้       (51,888) 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน       1,089 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9    713 

ตน้ทุนทางการเงิน       (5,438) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้       (34,598) 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
   วันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 169,972  190,922  109,622  113,782  7,575  6,216  287,169  310,920 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 12,578  35,308  4,655  34,919  (547)  887  16,686  71,114 

                

รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             4,242  5,857 

ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (51,652)  (37,098) 

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน           1,089  - 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9      713  29 

ตน้ทุนทางการเงิน             (5,438)  (7,723) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้             (34,360)  32,179 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565                 
เงินลงทุนในหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน  -  321,089  -  321,089  -  321,089  -  321,089 

 
 
 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                 
เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี  -  27,000     -  27,000  -  27,000  -  27,000 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2565  2564 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 67,022  66,752  14,236 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 168  168  1,173 
รวม 67,190  66,920  15,409 

      
ภาระผูกพนัอื่น ๆ      
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,756  2,756  1,830 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 1.8 ลา้นบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 0.6 ลา้นบาท และ
ออกให้กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อค ้ าประกันเงินกู้ยืมจ านวน             
0.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: บริษัทมีหนังสือค า้ประกันท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.8 ล้านบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.6 
ล้านบาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือค า้ประกันเงิน
กู้ยืมเป็นจ านวน 0.4 ล้านบาท) 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงกบัลูกคา้รายหน่ึง ในการสนบัสนุนการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ตามท่ีก าหนดโดยมีระยะเวลาตามขอ้ตกลงตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภายใตบ้นัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว บริษทัตกลงจ่ายส่ิงตอบแทนให้กบัลูกคา้มูลค่ารวม 50.0 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในบนัทึกขอ้ตกลง ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ทั้งสองฝ่ายตกลงแกไ้ขมูลค่าส่ิงตอบ
แทนรวมจาก 50.0 ลา้นบาท เป็น 33.3 ลา้นบาท  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทับนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าจากสัญญาจากขอ้ตกลงดงักล่าวจ านวน 11.8 ลา้นบาท 
และบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัลูกคา้รายการดงักล่าวสุทธิจากรายไดจ้ากการขายส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 3.1 ลา้นบาท และ 18.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

13 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดย
มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 50.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาล”) ไดอ้่านค าพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565
โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลและศาลรับเป็นอุทธรณ์ และบริษทัยื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2565 จากนั้นศาลจะรวบรวมส านวนและเอกสารทั้งหมดส่งใหศ้าลอุทธรณ์ช านญัพิเศษพิจารณาพิพากษา และเม่ือ
ศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษท าค าพิพากษาเสร็จแลว้จะส่งค าพิพากษาให้ศาลนดัอ่านค าพิพากษาต่อไป ทั้งน้ี ผลท่ีสุด
ของคดียงัไม่สามารถสรุปได ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าเสียหายคดี
ความเน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัไม่ไดก้ระท าผิดตามฟ้อง 
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