
      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและของบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค                  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐาน
เร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 7  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 
เน่ืองจาก ตลาดยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนั
สูง มีการออกสินคา้ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ของ
บริษทัจึงขึ้นอยู่กบัภาวะการณ์แข่งขนัของตลาด ซ่ึงส่งผลให้
สินคา้คงเหลือของบริษทับางรายการลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 
ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีสินคา้คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 
เน่ืองจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือมีจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงิน และการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้ามีความเก่ียวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าความ
เพียงพอของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลา้สมยัและ
เคล่ือนไหวชา้ เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 

 
การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- การสอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจเก่ียวกับ

นโยบายของบริษทัในการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ และ
พิจารณาการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวของบริษทั  

- ประเมินการออกแบบและการน าไปปฎิบัติส าหรับการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมาณการค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 

- เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับของสินคา้คงเหลือและ
สุ่มทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือ  

- สุ่มทดสอบความถูกต้องของการค านวณอายุของสินค้า
คงเหลือในรายงานอายุสินค้าคงเหลือ กับเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งว่าสินคา้คงเหลือถูกจดัประเภทไวใ้นช่วงอายุท่ี
เหมาะสม  

- ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหารใช้ใน
การก าหนดอตัราร้อยละส าหรับการประมาณการค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินคา้ท่ีลา้สมยัและเคล่ือนไหวช้า โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ตลอดจนสุ่มทดสอบกับ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และทดสอบการค านวณ  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 10  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 
ในระหว่างปี 2565 ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ซ่ึงน าไปสู่การ
ทดสอบการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงงานท่ี
สาขาล าพูน โดยผูบ้ริหารไดป้ระเมินมูลค่าท่ีไดรั้บคืนดว้ย
วิธีมูลค่าจากการใช้ซ่ึงประมาณการจากการคิดลดกระแส
เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ของ
โรงงานดงักล่าว 
 
เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก าหนด
ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน ตลอดจนรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน ขา้พเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าว
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 
 

 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ี

ก่อใหเ้กิดเงินสด 
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีคิดลดกระแสเงินสดท่ี

จดัท าโดยบริษทั และขอ้สมมติท่ีบริษทัใชใ้นการค านวณ
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยก์บัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งภายนอก รวมถึงประเมินความ
เหมาะสมของค่าตวัแปรทางการเงินท่ีเป็นตวัก าหนดอตัรา
คิดลด 

- วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อสนับสนุนความแม่นย  าใน
กระบวนการการคาดการณ์ของบริษทั 

- พิจารณาความเหมาะสมของหลกัการและการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดและประเมินการ
จดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีส าคญั 

- ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูล
อ่ืนตามท่ีระบุขา้งต้นเม่ือจัดท าแล้ว และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้มีการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน า เสนอ
ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของ
ขา้พเจา้ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(สุเมธ แจง้สามสี) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9362 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ์ 2566 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 95,800,339       91,336,087       623,904,837     

ลูกหนีการคา้ 6, 18 71,647,535       71,647,535       30,910,891       

ลูกหนีอืน 26,195,083       25,661,426       32,137,077       

เงินให้กูย้มืระยะสนัและดอกเบียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 4 -                   13,557,329       -                   

สินคา้คงเหลือ 7 99,120,825       99,120,825       109,476,917     

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - หมุนเวียน 18 716,677            716,677            716,677            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 23 209,811,711     209,811,711     26,999,592       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 503,292,170     511,851,590     824,145,991     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 8,946,278         8,946,278         8,904,131         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   29,999,500       -                   

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10 669,080,004     633,315,535     396,539,568     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 5,380,166         5,318,067         4,514,371         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 20,062,298       19,779,128       15,878,411       

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา - ไม่หมุนเวียน 18 209,385            209,385            209,385            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15,426,477       13,138,226       10,444,957       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 719,104,608     710,706,119     436,490,823     

รวมสินทรัพย์ 1,222,396,778  1,222,557,709  1,260,636,814  

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2565 2564

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 46,161,257       46,161,257       40,271,877       

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 18 28,463,517       28,463,517       29,517,955       

เจา้หนีอืน 4 24,375,458       23,404,206       29,087,579       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13, 23 6,592,166         6,592,166         12,870,421       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12, 13 6,454,311         6,454,311         2,857,630         

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 112,046,709     111,075,457     114,605,462     

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13, 23 37,621,918       37,621,918       69,634,603       

หนีสินตามสญัญาเช่า 12, 13 109,425,876     109,425,876     98,086,392       

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 18 8,269,572         8,269,572         1,291,535         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 13,008,189       13,008,189       10,593,410       

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 168,325,555     168,325,555     179,605,940     

รวมหนสิีน 280,372,264     279,401,012     294,211,402     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 15 227,500,000     227,500,000     227,500,000     

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 227,500,000     227,500,000     227,500,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 733,462,520     733,462,520     733,462,520     

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 17 (11,539,171)      (11,539,171)      (11,539,171)      

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 3,861,848         3,861,848         3,861,848         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (11,261,164)      (10,128,500)      13,140,215       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 942,024,033     943,156,697     966,425,412     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 481                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 942,024,514     943,156,697     966,425,412     

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,222,396,778  1,222,557,709  1,260,636,814  

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม

สาํหรับปี

สินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 18 428,457,519    428,457,519    422,341,641    

รายไดอื้น 18 7,995,761        8,164,409        6,784,718        

รวมรายได้ 436,453,280    436,621,928    429,126,359    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 7, 19 305,842,896    305,842,896    277,973,109    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19 73,262,508      73,262,508      46,411,634      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19 72,403,865      71,156,659      56,443,891      

รวมค่าใช้จ่าย 451,509,269    450,262,063    380,828,634    

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (15,055,989)     (13,640,135)     48,297,725      

ตน้ทุนทางการเงิน (7,301,997)       (7,301,997)       (10,400,807)     

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 311,711           311,711           -                   

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 6 607,778           607,778           (466,845)          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (21,438,497)     (20,022,643)     37,430,073      

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 3,955,706        3,672,535        (7,738,957)       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (17,482,791)     (16,350,108)     29,691,116      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานทีกาํหนดไว้ 14 (1,140,908)       (1,140,908)       (71,111)            

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 20 228,182           228,182           14,222             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (912,726)          (912,726)          (56,889)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (18,395,517)     (17,262,834)     29,634,227      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม

สาํหรับปี

สินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (17,482,772)     (16,350,108)     29,691,116      

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (19)                   -                   -                   

(17,482,791)     (16,350,108)     29,691,116      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

     ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,395,498)     (17,262,834)     29,634,227      

     ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (19)                   -                   -                   

(18,395,517)     (17,262,834)     29,634,227      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 21 (0.04)                (0.04)                0.08                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 21 (0.04)                (0.03)                0.08                 

สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 227,500,000         733,462,520         (11,539,171)          3,861,848             13,140,215           966,425,412         -                        966,425,412         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                        -                        -                        (6,005,881)            (6,005,881)            -                        (6,005,881)            

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ -                        -                        -                        -                        (6,005,881)            (6,005,881)            -                        (6,005,881)            

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        -                        500                       500                       

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        500                       500                       

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (6,005,881)            (6,005,881)            500                       (6,005,381)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (17,482,772)          (17,482,772)          (19)                        (17,482,791)          

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        (912,726)               (912,726)               -                        (912,726)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        -                        (18,395,498)          (18,395,498)          (19)                        (18,395,517)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 227,500,000         733,462,520         (11,539,171)          3,861,848             (11,261,164)          942,024,033         481                       942,024,514         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ผลตา่งจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 227,500,000          733,462,520          (11,539,171)          3,861,848              13,140,215            966,425,412          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                        -                        -                        (6,005,881)            (6,005,881)            

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        (6,005,881)            (6,005,881)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

   ขาดทุน -                        -                        -                        -                        (16,350,108)          (16,350,108)          

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        (912,726)               (912,726)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        -                        (17,262,834)          (17,262,834)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 227,500,000          733,462,520          (11,539,171)          3,861,848              (10,128,500)          943,156,697          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ผลตา่งจากการ

ทีออกและ ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 170,000,000          22,085,822            (11,539,171)          2,377,292              12,990,544            195,914,487          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพมิหุน้สามญั 15 57,500,000            711,376,698          -                        -                        -                        768,876,698          

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 22 -                        -                        -                        -                        (28,000,000)          (28,000,000)          

รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 57,500,000            711,376,698          -                        -                        (28,000,000)          740,876,698          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                        -                        -                        -                        29,691,116            29,691,116            

   กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        (56,889)                 (56,889)                 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        -                        29,634,227            29,634,227            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        1,484,556              (1,484,556)            -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 227,500,000          733,462,520          (11,539,171)          3,861,848              13,140,215            966,425,412          

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สาํหรับปี

สินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (17,482,791)     (16,350,108)     29,691,116      

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 (3,955,706)       (3,672,535)       7,738,957        

ตน้ทุนทางการเงิน 7,301,997        7,301,997        10,400,807      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10, 11 26,045,170      25,838,850      22,224,910      

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินอืน (1,857,500)       (1,857,500)       -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (311,711)          (311,711)          408                  

กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนซึง

     เป็นไปตาม TFRS9 6 (607,778)          (607,778)          466,845           

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของพนกังานทีเกียวขอ้งกบั

   โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 14 1,273,871        1,273,871        1,249,732        

ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 7 8,962,339        8,962,339        1,924,963        

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (714,108)          (714,108)          (2,091,248)       

ดอกเบียรับ (1,037,885)       (1,206,533)       (204,570)          

17,615,898      18,656,784      71,401,920      

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (40,128,866)     (40,128,866)     12,359,098      

ลูกหนีอืน 5,941,994        6,475,651        (18,811,249)     

สินคา้คงเหลือ 1,393,753        1,393,753        (33,516,865)     

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา -                   -                   (385,011)          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (42,147)            (42,147)            77,808             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (231,022)          (231,022)          (233,743)          

เจา้หนีการคา้ 5,889,380        5,889,380        10,381,317      

หนีสินทีเกิดจากสญัญา 5,923,599        5,923,599        15,945,099      

เจา้หนีอืน (1,516,248)       (1,958,158)       4,245,833        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                   -                   (52,617)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (5,153,659)       (4,021,026)       61,411,590      

จ่ายผลประโยชน์ของพนกังานทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 14 -                   -                   (540,000)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก -                   -                   (9,149,952)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (5,153,659)       (4,021,026)       51,721,638      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

(บาท)

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

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สาํหรับปี

สินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (29,999,500)     -                   

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 756,084           756,084           5,613,666        

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (288,541,323)   (250,812,527)   (36,546,696)     

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,825,479)       (1,762,479)       (535,307)          

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย -                   (13,500,000)     -                   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 568,857,092    568,857,092    -                   

เงินสดจ่ายเพือซิอสินทรัพยท์างการเงินอืน (749,500,000)   (749,500,000)   (27,000,000)     

ดอกเบียรับ 1,037,885        1,149,204        204,570           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (469,215,741)   (474,812,126)   (58,263,767)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 15 -                   -                   759,843,952    

เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 500                  -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ -                   -                   (82,870,135)     

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   -                   51,058,463      

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (38,191,084)     (38,191,084)     (52,431,947)     

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,529,798)       (2,529,798)       (7,327,173)       

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (6,003,506)       (6,003,506)       (28,000,000)     

ดอกเบียจ่าย (7,011,210)       (7,011,210)       (10,318,641)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (53,735,098)     (53,735,598)     629,954,519    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (528,104,498)   (532,568,750)   623,412,390    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 623,904,837    623,904,837    492,447           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 95,800,339      91,336,087      623,904,837    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

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

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

สาํหรับปี

สินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2565 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายละเอียดประกอบการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี มีดังนี

รวมทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีซือในระหวา่งปี 10 301,811,361    265,841,474    33,805,524      

บวก จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ตน้ปี 4,149,132        4,149,132        343,667           

         เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายปี 14,574,684      12,286,433      9,431,620        

หกั เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ปลายปี (952,807)          (423,465)          (4,149,132)       

       เงินมดัจาํค่าอาคารและอุปกรณ์ตน้ปี (9,431,620)       (9,431,620)       (825,881)          

       ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดม้าจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (21,609,427)     (21,609,427)     (2,059,102)       

ยอดซือทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ทีชําระเป็นเงินสด 288,541,323    250,812,527    36,546,696      

รายการทีไม่ใช่เงินสด

(ก) การเปลียนแปลงสญัญาเช่า ซึงปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      และหนีสินตามสญัญาเช่า 4,143,464        4,143,464        -                   

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

17 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12  สัญญาเช่า 
13  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
15  ทุนเรือนหุน้ 
16  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
17  ส ารอง 
18  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
19  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20  ภาษีเงินได ้
21  ก าไรต่อหุน้ 
22  เงินปันผล 
23  เคร่ืองมือทางการเงิน 
24  การบริหารจดัการทุน 
25  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
26  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
27  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   
   
   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน
ดงัน้ี  
 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
สาขาท่ี 1 : เลขท่ี 260 หมู่ 4 ต าบลศรีบวับาน อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน 
สาขาท่ี 2 : เลขท่ี 88, 88/1-3 หมู่ 11 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
สาขาท่ี 3 : เลขท่ี 88/5-6 หมู่ 11 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ตระกูลแดงประเสริฐ และบริษทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั ถือหุ้นของบริษทัร้อยละ 
37.56 และร้อยละ 34.73 ตามล าดบั (2564: ตระกูลแดงประเสริฐ และบริษัท สุภาพ กรุ๊ป จ ากัด ถือหุ้นของบริษัท   
ร้อยละ 35.56 และร้อยละ 32.97 ตามล าดับ) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเวชภณัฑ์ท่ีใชรั้กษาโรค ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลิตภณัฑ์ยา
แผนโบราณ และผลิตภณัฑ์สมุนไพร บริษทัย่อย (รวมกันกับบริษทัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบกิจการวิจยั
พฒันาผลิตภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9  

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง            
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั และมีการปัดเศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็น
ผลมาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทัถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวในงบการเงิน
รวมของบริษทั ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบั
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ 
รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขาย
ธุรกิจดงักล่าวออกไป 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(จ)) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหกัตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่ม
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไว้
ซ่ึงการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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(ค.3) อนุพันธ์ 
 

มูลค่าตามอนุพนัธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไร
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด กรณีดงักล่าวการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง 
 

(ค.4) การตัดจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(ค.5) ดอกเบีย้ 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบ
กระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ค านวณ
โดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ช) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วนตน้ทุนเงินลงทุน
ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
การรับรู้และวัดมูลค่า 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็น
ประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย ์
และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและติดตั้ง 
 
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 10  ปี 
ยานพาหนะ       5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5  ปี 
 

(ฌ) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 
 
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีเกิดขึ้นจากการท าสัญญากับลูกคา้ โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
สามารถเรียกเก็บตน้ทุนดงักล่าวได ้ 
 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าตดัจ าหน่าย
บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดข้องสัญญานั้น  
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการ
รับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าทะเบียนผลิตภณัฑ ์   5 - 9  ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10  ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมระหวา่งพฒันา 
 

(ฎ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น
ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับ
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงเป็น
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก และประมาณ
การตน้ทุนในการบูรณะ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง
วนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญา
เช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุใน
สัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 
(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนใน
การขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ              
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว         
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบัน
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 

(ณ) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน 
 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ีกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ 

 
(ต) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ 
และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืน
สินคา้ กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และ
ตน้ทุนขายจากการขายสินคา้ส าหรับรายการดงักล่าว รวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้ งน้ี สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ท) ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญัค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของ
ตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด 
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(ธ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั  หรือ
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 
(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจาก
ส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปี ส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชาติ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ถือหุ้นร้อยละ 34.73

และมีผูบ้ริหารส าคญัร่วมกนั  
บริษทั แคร์ซูติก จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ

ร่วมกนั 
บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไทย มีผูบ้ริหารส าคญัร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ 
(ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่)  
ของบริษทั 

 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดด้งัน้ี  
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,208  1,208  875 
      
บริษัทย่อย      
ดอกเบ้ียรับ -  172  - 
      
ผู้บริหารส าคัญ      
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,156  3,156  2,285 
ก าไรจากการขายท่ีดิน -  -  2,099 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั      

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 22,334  22,334  18,299 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 293  293  275 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 22,627  22,627  18,574 

      
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      
ขายสินคา้ 19  19  17 
ซ้ืออุปกรณ์ -  -  157 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 331  331  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

33 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน      
บริษทัยอ่ย -  13,500  - 
รวม -  13,500  - 
      

ดอกเบี้ยค้างรับ      
บริษทัยอ่ย -  57  - 
รวม -  57  - 

      
เจ้าหนี้อื่น      
ผูบ้ริหารส าคญั 1,556  1,556  2,360 
รวม 1,556  1,556  2,360 

      
หนี้สินตามสัญญาเช่า      
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 26,911  26,911  27,437 
ผูบ้ริหารส าคญั 70,290  70,290  71,661 
รวม 97,201  97,201  99,098 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเช่า 
 
บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการของ
ส านกังานใหญ่กบับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2566 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท โดยบริษทัสามารถต่ออายุสัญญาเช่าไดอี้กสองคร้ังคราวละ 3 ปี และ 1 ปี 
ตามล าดบันบัจากวนัส้ินสุดสัญญาแต่ละคร้ัง โดยอตัราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 ส าหรับการต่ออายุสัญญา
เช่าแต่ละคร้ัง 
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบั
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด เพื่อแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาเช่า 19 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2582 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจ าทุก 3 ปี 
และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหว่างท่ีสัญญาเช่าดังกล่าวยงัมีผลบงัคบัใช้ หากผูใ้ห้เช่ามีความ
ประสงคจ์ะขายหรือโอนสินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเพื่อให้บริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่า
ก่อนผูอ่ื้น 
 
ผู้บริหารส าคัญ 

 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้
เป็นสถานท่ีประกอบกิจการของส านกังานใหญ่กบัผูบ้ริหารส าคญั เพื่อแกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 
10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2570 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท และอตัราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจ าทุก 3 ปี เป็นระยะเวลาเช่า 22 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2582 โดยอตัราค่าเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจ าทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าก่อนผูอ่ื้น และในระหวา่งท่ีสัญญาเช่าดงักล่าวยงั
มีผลบงัคบัใช ้หากผูใ้หเ้ช่ามีความประสงคจ์ะขายหรือโอนสินทรัพยท่ี์เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบเพื่อให้
บริษทัพิจารณาซ้ือสินทรัพยท่ี์เช่าก่อนผูอ่ื้น 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่ากบับริษทัใหญ่ใน
ล าดบัสูงสุด และผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 1.7 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาท 
ตามล าดับ (2564: บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด และผู้บริหารส าคัญ  มีจ านวน 1.7 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

 
สัญญาให้กู้ยืมเงินระยะส้ัน 
 
บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2565 บริษทัในฐานะผูใ้ห้กู้ได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้น ประเภทตัว๋สัญญาใช้เงินกับ
บริษทัย่อยเพื่อใช้ในการด าเนินงานในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 40.0 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อยเบิกรับเงินกูจ้ากสัญญาให้กู้ยืมระยะสั้นดงักล่าวจ านวน 13.5 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนภายในวนัท่ี 27 มกราคม 2566 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 79  55  25 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 4,545  4,523  8,833 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 91,176  86,758  615,047 
รวม 95,800  91,336  623,905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 43,580  18,784 
เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 26,882  11,109 
3 - 6 เดือน 1,118  450 
6 - 12 เดือน 72  1,289 
มากกวา่ 12 เดือน 3,539  3,441 

รวม 75,191  35,073 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,543)  (4,162) 
สุทธ ิ 71,648  30,911 

    
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,162  3,695 
เพิ่มขึ้น -  467 
กลบัรายการ (608)  - 
ตดับญัชี (11)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,543  4,162 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 23 (ข.1)  

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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7 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 57,593  57,481 
สินคา้ระหวา่งผลิต 6,459  4,662 
วตัถุดิบ  32,533  32,720 
บรรจุภณัฑ ์ 20,551  23,667 
รวม 117,136  118,530 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (18,015)  (9,053) 
สุทธ ิ 99,121  109,477 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    

- ตน้ทุนขาย 296,881  276,048 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 8,962  1,925 

รวม 305,843  277,973 
 
8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  108,769 
เพิ่มขึ้น  - 
โอน  (108,769) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 - 
 
 
 
 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565  - 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัโอนท่ีดินทั้งหมดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 
108.8 ลา้นบาท เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากบริษทัน าท่ีดินแปลงดงักล่าวมาใชเ้พื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์
ในอนาคต 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  - 
เพิ่มขึ้น 30,000  - 
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,000  - 

 
รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทั แคร์ซูติก จ ากดั  30,000  - 
รวม 30,000  - 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 และเงินปันผลส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 
 

 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 

เงินปันผล 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
 บริษัทย่อยทางตรง                  
 บริษทั แคร์ซูติก จ ากดั วิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
และเคร่ืองส าอาง 

ไทย 99.99  -  30,000  -  30,000  -  -  - 

 รวม       30,000  -  30,000  -  -  - 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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การเพิม่เงินลงทุนในระหว่างปีในบริษัทย่อยทางตรง  
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้จัดตั้งบริษัท แคร์ซูติก จ ากัด เพื่อประกอบ
กิจการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์และผลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5.0 ลา้น
บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) และให้เรียกช าระค่าหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 100 คิดเป็นจ านวนเงิน 5.0 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 
99.99 ของทุนท่ีช าระแล้ว การด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแ์ละช าระค่าหุ้นไดแ้ล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี          
26 กรกฎาคม 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.0 ลา้นบาท เป็น 
30.0 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนใหม่จ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และให้เรียกช าระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 100 คิดเป็น
จ านวนเงิน 25.0 ลา้นบาท บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช าระแลว้ การด าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนและช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2565 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 

 งบการเงินรวม 
   อาคารและ        เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  สิทธิการเช่าท่ีดิน  เคร่ืองจกัรและ    ติดตั้งและ  ระหว่างก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอาคาร  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 165,085  177,779  107,810  102,687  9,667  7,399  7,664  578,091 
เพ่ิมขึ้น  22,430  9,398  17,118  57,893  3,087  4,599  187,286  301,811 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า                   -  -  (4,143)                    -  -  -  -  (4,143) 
โอน                   -  32,624  -  2,540  -  583  (35,747)  - 
จ าหน่าย                    -  -  -  (374)  (1,399)  (166)  (38)  (1,977) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 187,515  219,801  120,785  162,746  11,355  12,415  159,165  873,782 
                
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565                   -  87,728  10,907  71,596  7,187  4,133  -  181,551 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี                   -  5,918  6,917  9,105  1,030  2,116  -  25,086 
จ าหน่าย                   -  -  -  (371)  (1,399)  (166)  -  (1,936) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565                   -  93,646  17,824  80,330  6,818  6,083  -  204,701 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม 
   อาคารและ        เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  สิทธิการเช่าท่ีดิน  เคร่ืองจกัรและ    ติดตั้งและ  ระหว่างก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  และอาคาร  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 187,515  126,155  -  76,532  853  6,332  159,165  556,552 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -                   -  102,960  5,884  3,684  -  -  112,528 
 187,515  126,155  102,960  82,416  4,537  6,332  159,165  669,080 

 
 
  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ        เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  สิทธิการเช่าท่ีดิน  เคร่ืองจกัรและ    ติดตั้งและ  ระหว่างก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอาคาร  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 59,816  163,984  43,840  93,513  7,356  4,908  2,645  376,062 
เพ่ิมขึ้น         -  1,148  -  6,873  2,311  2,152  21,321  33,805 
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้             -  -  63,970                -  -  -  -  63,970 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 108,769  -   - 

 
             -  -  -  -  108,769 

โอน              -  12,647  -  3,213  -  442  (16,302)  - 
จ าหน่าย (3,500)  -  -  (912)  -  (103)  -  (4,515) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
    และ 1 มกราคม 2565 

 
165,085 

  
177,779 

  
107,810 

  
102,687 

  
9,667 

  
7,399 

  
7,664 

  
578,091 

เพ่ิมขึ้น                -  385  17,118  57,570  3,087  4,151  183,530  265,841 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า               -  -  (4,143)               -  -  -  -  (4,143) 
โอน               -  32,404  -  2,540  -  443  (35,387)  - 
จ าหน่าย                -  -  -  (374)  (1,399)  (166)  (38)  (1,977) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 165,085  210,568  120,785  162,423  11,355  11,827  155,769  837,812 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคารและ        เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  สิทธิการเช่าท่ีดิน  เคร่ืองจกัรและ    ติดตั้งและ  ระหว่างก่อสร้าง   

 ท่ีดิน  อาคาร  และอาคาร  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก            
การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  82,782  5,480  63,264  6,438  3,144  -  161,108 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,946  5,427  9,221  749  1,092  -  21,435 
จ าหน่าย -  -  -  (889)  -  (103) ` -  (992) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
    และ 1 มกราคม 2565 

 
- 

  
87,728 

  
10,907 

  
71,596 

  
7,187 

  
4,133 

  
- 

  
181,551 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  5,749  6,917  9,101  1,031  2,083  -  24,881 
จ าหน่าย -  -  -  (371)  (1,399)  (166) ` -  (1,936) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 -  93,477  17,824  80,326  6,819  6,050  -  204,496 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อาคารและ        เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   
   ส่วนปรับปรุง  สิทธิการเช่าท่ีดิน  เคร่ืองจกัรและ    ติดตั้งและ  ระหว่างก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  อาคาร  และอาคาร  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชส้ านกังาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 165,085  90,051  -  24,757  442  3,266  7,664  291,265 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -             -    96,903  6,334  2,038  -  -  105,275 
 165,085  90,051  96,903  31,091  2,480  3,266  7,664  396,540 

                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 165,085  117,091  -  76,213  852  5,777  155,769  520,787 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -        -  102,961  5,884  3,684  -  -  112,529 
 165,085  117,091  102,961  82,097  4,536  5,777  155,769  633,316 

 
ในปี 2564 บริษทัปรับปรุงมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารกบับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดและผูบ้ริหารส าคญัเพิ่มขึ้นรวม 64.0 ลา้นบาท เน่ืองจากการท าสัญญาเช่าฉบบัใหม่และการ
แกไ้ขเง่ือนไขในสัญญาเช่าตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
 
ในปี 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในปี 2568 โดยมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายุสัญญา ต่อมาบริษทัไดค้ืนพื้นท่ีเช่าบางส่วนจึงท าให้สินทรัพยสิ์ทธิ
การใชล้ดลงจ านวน 4.1 ลา้นบาท 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
ในปี 2558 บริษทัหยุดการผลิตของโรงงานท่ีสาขาล าพูน ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานท่ีสาขาล าพูน โดยการแต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระในการ
ก าหนดมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารของผูป้ระเมินราคาอิสระต ่ากว่ามูลค่าสุทธิทางบญัชี ดงันั้นบริษทัจึงบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงิน 45.0 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2558  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับโรงงานท่ีสาขาล าพูนดว้ยวิธีมูลค่า
จากการใช ้จากการพิจารณาดงักล่าวผูบ้ริหารบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มเติมอีกจ านวน 2.0 ลา้นบาท ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนส าหรับโรงงานท่ีสาขาล าพูนดว้ยวิธีมูลค่า
จากการใช ้และสรุปวา่ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระส าคญันบัจากวนัท่ีมีการ
ประเมินล่าสุด 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของโรงงานท่ีสาขาล าพูนมาจากมูลค่าจากการใช ้โดยการประมาณการคิดลดกระแสเงิน
สด การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้แสดงในตารางต่อไปน้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจากการ
ประเมินแนวโน้มในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและ
ภายใน 
 
 2565 2564 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 12.43 12.20 
อตัราการเติบโต 0.00 0.00 

 
อัตราคิดลดท่ีใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ท่ีอ้างอิงอตัราถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุนของ 
ธุรกิจ และความสามารถในการก่อหน้ีสินท่ีร้อยละ 5.1 (2564: ร้อยละ 27.5) โดยมีอตัราดอกเบ้ียตลาดท่ีร้อยละ 5.8 
(2564: ร้อยละ 5.3)   



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ประมาณการกระแสเงินสดเป็นการประมาณการส าหรับ 5 ปีขา้งหน้าและอตัราการเติบโตหลงัจากนั้น ซ่ึงอตัราการ
เติบโตก าหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติท่ีวา่ผูร่้วมตลาดจะสามารถท าได ้
 
จากการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 45.0 ลา้นบาท ในปี 2558 และผลขาดทุนเพิ่มเติมจ านวน 2.0 ลา้นบาท 
ในปี 2563 ท าให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ทั้ งน้ี หากสมมติฐานท่ีส าคัญมีการ
เปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้มอาจท าใหมี้การดอ้ยค่าเพิ่มขึ้น 
 

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 งบการเงินรวม 
 ค่าทะเบียน 

ผลิตภณัฑ ์  
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
ระหวา่งพฒันา  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,570  3,560  295  6,425 
เพิ่มขึ้น 1,000  825  -  1,825 
โอน -  295  (295)  - 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 3,570  4,680  -  8,250 
        
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,040  871  -  1,911 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 535  424  -  959 
จ าหน่าย -            -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1,575  1,295  -  2,870 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1,995  3,385  -  5,380 

 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าทะเบียน 

ผลิตภณัฑ ์  
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม
ระหวา่งพฒันา  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,570  3,320  -  5,890 
เพิ่มขึ้น -  20  515  535 
โอน -  220  (220)  - 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,570  3,560  295  6,425 
เพิ่มขึ้น 1,000  762  -  1,762 
โอน -  295  (295)  - 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 3,570  4,617  -  8,187 
        
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 593  528  -  1,121 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 447  343  -  790 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,040  871  -  1,911 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 535  423  -  958 
จ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1,575  1,294  -  2,869 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,530  2,689  295  4,514 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 1,995  3,323  -  5,318 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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12 สัญญาเช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 

 จ านวน 
ค่าเช่าตาม
ระยะเวลา 
ท่ีเหลือของ
สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ตามบญัชีของ
หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า  

จ านวน 
ค่าเช่าตาม
ระยะเวลา 

ท่ีเหลือของ
สัญญาเช่า  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ตามบญัชีของ
หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 11,475  (5,021)  6,454  7,271  (4,413)  2,858 

ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 41,911  (17,135)  24,776  27,843  (16,467)  11,376 

ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหา้ปี 110,784  (26,134)  84,650  116,573  (29,863)  86,710 

รวม 164,170  (48,290)  115,880  151,687  (50,743)  100,944 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
-      สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร 6,917  5,427 
-      เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 266  804 
-      ยานพาหนะ 839  610 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  4,685  3,433 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยร์ะยะสั้นหรือท่ีมี
มูลค่าต ่า 

854  291 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีจ านวน 6.7 ลา้นบาท (2564: งบการเงินเฉพาะกิจการ 7.5 ล้านบาท)  
 
บริษทัท าสัญญาเช่ากบับริษทัในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่าท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
13 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565  2564  

หมาย
เหต ุ

ส่วนท่ี
หมุนเวียน  

ส่วนท่ีไม่
หมุนเวียน  รวม 

 
ส่วนท่ี

หมุนเวียน  
ส่วนท่ีไม่
หมุนเวียน  รวม 

  (พันบาท) 
ส่วนที่มีหลักประกัน             
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 
6,592  37,622  44,214  12,870  69,635  82,505 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12 6,454  109,426  115,880  2,858  98,086  100,944 
             

รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้  13,046  147,048  160,094  15,728  167,721  183,449 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียและวงเงินกูย้มืส่วนท่ีมีหลกัประกนัซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มี
รายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,946  8,904 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน 70,087  70,087 
รวม 79,033  78,991 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  6,592  12,870 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28,884  60,943 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 8,738  8,692 
รวม 44,214  82,505 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 71.5 ล้านบาท และ           
71.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: บริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 108.0 ล้านบาท) 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 44.2 ลา้น
บาท (2564: บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง 82.5 ล้านบาท) โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีแตกต่างกันส้ินสุดปี 2573 ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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   งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ระยะเวลาครบ
ก าหนดของ 

  
2565 

  
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 จนครบก าหนด : 

MLR-1.6% 

2573 ท่ี ดินท่ี เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทั 

25,086  27,877   

ปีท่ี 1 - 2 : MLR-2.0% 
ปีท่ี 3 จนครบก าหนด : 

MLR-1.0% 

2570 ผูบ้ริหารส าคญั และ
บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม (บสย.) 

17,782  19,849 

ปีท่ี 1 - 2 :   2.0% 
ปีท่ี 3 จนครบก าหนด : 

7.0% 

2569 บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม (บสย.) 

1,194  1,500 

ร้อยละ 2.0 ต่อปี 2566 หนงัสือค ้าประกนัจาก
สถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง 

152  656 

ปีท่ี 1 : MLR-1.47% 
ปีท่ี 2 จนครบก าหนด : 

MLR-1.1% 

2571 ผูบ้ริหารส าคญั และ
บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม (บสย.) 

-  19,926   

MLR-1.775% 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทัและ
ผูบ้ริหารส าคญั 

-  8,375 

ปีท่ี 1 - 2 : 2.0% 
ปีท่ี 3 จนครบก าหนด  : 

MRR 

2568 ผูบ้ริหารส าคญั และ
บรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอ่ม (บสย.) 

-  3,760 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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   งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ระยะเวลาครบ
ก าหนดของ 

  
2565 

  
2564 

อตัราดอกเบ้ีย เงินงวดสุดทา้ย ค ้าประกนั (พันบาท) 
MLR 2567 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของบริษทั ท่ีดินท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของ
ผูบ้ริหารส าคญั 
ผูบ้ริหารส าคญั และ
บริษทัใหญ่ในล าดบั
สูงสุด 

-  416 

MLR-1.0% 2565 ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทั ผูบ้ริหาร
ส าคญั และบริษทั
ใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

-  146 

  รวม 44,214  82,505 

 
14 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  13,008  10,593 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิตและความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ีย 
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
วนัท่ี 1 มกราคม 10,593  9,813 
    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 987  1,062 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 287  187 
รวม 1,274  1,249 
    
รับรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 496  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (1,016)  (1,260) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,661  1,331 
 1,141  71 
    
ผลประโยชน์จ่าย -  (540) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,008  10,593 
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ข้อสมมติในการประมาณการตาม 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2565  2564 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.44 - 3.45  2.70 - 2.79 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5.73 - 28.65  5.73 - 28.65 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 16 - 17 ปี  
(2564: 16 - 17 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี มีผลกระทบต่อจ านวนหน้ีสินผลประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) ขอ้สมมติเปล่ียนแปลง 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,306)  1,561 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,480  (1,265) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,722)  2,236 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึ้น (ลดลง) ขอ้สมมติเปล่ียนแปลง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,139)  1,363 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,292  (1,104) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,547)  2,062 

 
15 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มูลค่าหุน้  2565  2564 

 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.5  455,000  227,500  426,000  213,000 

-  ลดหุน้ 0.5  -  -  (86,000)  (43,000) 

-  ออกหุน้ใหม่ 0.5  227,500  113,750  115,000  57,500 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามัญ 0.5  682,500  341,250  455,000  227,500 

          
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.5  455,000  227,500  340,000  170,000 

-  ออกหุน้ใหม่ 0.5  -  -  115,000  57,500 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามัญ 0.5  455,000  227,500  455,000  227,500 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั  
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี 
 

การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
227.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 455.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เป็น 341.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 682.5 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุ้นละ 0.5 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 227.5 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงิน 113.8 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 
 
ในวนัเดียวกนัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 227.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1 ซ่ึงต่อมาเปล่ียน
ช่ือยอ่หลกัทรัพยเ์ป็น JSP-W1 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2565) จ านวน 227.5 ลา้นหน่วย ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนเรือนหุน้ ดงัน้ี 
 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 
 
ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 115.0 ลา้น
หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.0 บาท (มูลค่าท่ีตราไว ้0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 6.5 บาท) บริษทัไดรั้บเงินจาก
การขายหุ้นสามญัดงักล่าวจ านวน 805.0 ลา้นบาท โดยบริษทัด าเนินการจดทะเบียนรับช าระค่าหุ้นกบักระทรวง
พาณิชย์เ ม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 และหุ้นของบริษัทเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งน้ี บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเงินได้
จ านวน 36.1 ลา้นบาท บริษทัรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สุทธิจ านวน 711.4 ลา้นบาท 
 
การเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
 
ในเดือนตุลาคม 2564 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัจ านวน
ไม่เกิน 1.25 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ในราคาหุ้นละ 7.0  บาท โดยถือเป็นราคายุติธรรมของหุ้นท่ี
ประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงอา้งอิงตามราคาของหุ้นท่ีบริษทัไดอ้อกจ าหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก การ
เสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
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การลดหุ้นสามัญ 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจ านวน  
43.0 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 86.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) โดยตดัหุน้เพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดรั้บช าระของบริษทั บริษทั
ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 
การออกหุ้นสามัญ 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน  
57.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 115.0 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
บริษทัด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

16 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (JP-W1 ซ่ึงต่อมาเปล่ียนช่ือย่อหลกัทรัพยเ์ป็น JSP-W1 เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 
2565) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 227.5 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม                 
ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
วนัท่ีใหสิ้ทธิ  31 สิงหาคม 2565 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะ 

มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  2.50 บาท ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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รายการ  รายละเอียด 
ระยะเวลาและสัดส่วนการใชสิ้ทธิ  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและกนัยายน ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนั
ท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 2 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงจะตรงกับ
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2567 

 
17 ส ารอง 

 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองตามกฎหมายน้ีมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
ผลต่างท่ีเกิดจากรายการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนเกินระหวา่งตน้ทุนท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี
ของกิจการหรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้า ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าธุรกิจจะถูกขาย
หรือจ าหน่ายออกไป 

  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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18 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญั
น้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของบริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ีรายงาน 1 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 2 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้รายีห่อ้ของบริษทั (Own brands) 
 
ส่วนงานอ่ืนรวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ และบริการอ่ืน ซ่ึงไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อ
ก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 
 

ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรจากการด าเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรจากการด าเนินงานใน
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 

รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาหน่ึง 

 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
 2565  2565  2565  2565 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 249,379  168,914  10,165  428,458 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 28,392  21,331  (371)  49,352 
                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             8,307 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (72,403) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9      608 
ตน้ทุนทางการเงิน             (7,302) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้             (21,438) 

 
  



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนงานที่รายงาน 1  ส่วนงานที่รายงาน 2  ส่วนงานอ่ืน  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 249,379  274,197  168,914  139,953  10,165  8,192  428,458  422,342 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 28,392  54,171  21,331  43,330  (371)  456  49,352  97,957 
                
รายไดท่ี้ปันส่วนไม่ได ้             8,476  6,785 
ค่าใชจ่้ายท่ีปันส่วนไม่ได ้             (71,156)  (56,444) 
กลบัรายการ (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9       608  (467) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (7,302)  (10,401) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้             (20,022)  37,430 

 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น และไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้หลกั 2 รายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินจ านวน 125.5 
ลา้นบาทและ 119.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: รายได้จากลูกค้าหลัก 2 รายของบริษัท เป็นเงินจ านวน 105.2 ล้าน
บาท 83.2 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 75,191  35,073 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,543)  (4,162) 
สุทธ ิ 71,648  30,911 

    
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     

- เงินมดัจ ารับค่าสินคา้ 28,463  29,518 
- เงินรับล่วงหนา้ระยะยาว 8,270  1,292 

 
เงินมดัจ ารับค่าสินคา้และเงินรับล่วงหน้าระยะยาวส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินคา้ท่ีสั่งผลิตซ่ึงบริษทัจะรับรู้เป็น
รายไดจ้ากการขาย ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาของกลุ่มบริษทัและบริษทั
จ านวน 8.3 ลา้นบาท (2564: หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญาของบริษัทจ านวน 1.3 ล้านบาท) มีก าหนดส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 
 
ค่านายหนา้ท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาระยะยาวเป็นตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญา ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงรับรู้
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายตน้ทุนของสัญญาระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 (2564: บริษัท
ตัดจ าหน่ายต้นทุนของสัญญาจ านวน 0.08 ล้านบาท) 
 

19 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า      
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
    งานระหวา่งท า 

 
(1,909) 

  
(1,909) 

  
(14,796) 

วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ใชไ้ป 193,603  193,603  194,520 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 51,350  51,350  50,088 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,809  20,809  18,719 
ตน้ทุนสินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 5,291  5,291  3,851 
อ่ืน ๆ 36,699  36,699  25,591 
รวม 305,843  305,843  277,973 

      
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ าหน่าย      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 25,251  25,251  19,343 
ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 22,714  22,714  17,524 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 830  830  592 
อ่ืน ๆ 24,468  24,468  8,953 
รวม 73,263  73,263  46,412 

      
      
      



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 41,139  40,987  34,018 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 11,841  11,641  5,837 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 4,406  4,200  2,914 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 2,107  2,089  1,584 
อ่ืน ๆ 12,911  12,239  12,091 
รวม 72,404  71,156  56,444 
 

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัเป็นจ านวน 1.3 ลา้นบาท (2564: บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงานของบริษัทเป็น
จ านวน 1.2 ล้านบาท) ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

20 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรับปีปัจจุบนั  -  -  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนของผูถื้อหุ้น
จากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทัว่ไป 
เป็นคร้ังแรก - 

 

- 

 

9,033 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป -  -  56 
 -  -  9,089 
      

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (3,956)  (3,673)  (1,350) 
รวมภาษีเงินได้ (3,956)  (3,673)  7,739 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม 
 2565 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,141) 

 
228 

 
(913) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,141) 

 

228 

 

(913) 

 

(71) 

 

14 

 

(57) 
            
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น            
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น    -     -     -  (45,125)  9,025  (36,100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 
   งบการเงินรวม 
   2565 
     อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้       (21,438) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้     20  (4,288) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี       608 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มทางภาษี       (343) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดใ้ช ้      67 
รวม     18  (3,956) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (20,023)    37,430 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (4,005)  20  7,486 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   608    523 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มทางภาษี   (343)    (326) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดใ้ช ้  67    - 
ภาษีงวดก่อน  ๆท่ีบนัทึกต ่าไป     -    56 
รวม 18  (3,673)  21  7,739 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น  
 ณ วนัท่ี   รายได ้/ (ค่าใชจ้่าย) ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2565  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอื่น  2565 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 3,714  (1,514)  -  2,200 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 832  (123)  -  709 
ลูกหน้ีอ่ืน -  220  -  220 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,817  1,786  -  3,603 
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

 
7,504 

  
(396) 

  
- 

  
7,108 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 510  -  -  510 
เจา้หน้ีอ่ืน 171  77  -  248 
รายไดร้อการตดับญัชี 11  (11)  -  - 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี -  36  -  36 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,119 

  
255 

  
228 

  
2,602 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ 
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
1,524 

  
(169) 

  
- 

  
1,355 

ยอดขาดทุนยกไป 483  3,041  -  3,524 
รวม 18,685  3,202  228  22,115 
        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (1,352)  353  -  (999) 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ -  (62)  -  (62) 
สินทรัพยต์น้ทนุของสัญญา (92)  -  -  (92) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี (13)  13  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,350)  450  -  (900) 
รวม (2,807)  754  -  (2,053) 
        

สุทธ ิ 15,878  3,956  228  20,062 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น  
 ณ วนัท่ี   รายได ้/ (ค่าใชจ้่าย) ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 
 2565  ขาดทนุ  เบด็เสร็จอื่น  2565 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        
ลูกหน้ีการคา้ 3,714  (1,514)  -  2,200 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 832  (123)  -  709 
ลูกหน้ีอ่ืน -  220  -  220 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,817  1,786  -  3,603 
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

 
7,504 

  
(396) 

  
- 

  
7,108 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 510  -  -  510 
เจา้หน้ีอ่ืน 171  77  -  248 
รายไดร้อการตดับญัชี 11  (11)  -  - 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี -  36  -  36 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,119 

  
255 

  
228 

  
2,602 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ 
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
1,524 

  
(169) 

  
- 

  
1,355 

ยอดขาดทุนยกไป 483  2,758  -  3,241 
รวม 18,685  2,919  228  21,832 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (1,352)  353  -  (999) 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ -  (62)  -  (62) 
สินทรัพยต์น้ทนุของสัญญา (92)  -  -  (92) 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี (13)  13  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,350)  450  -  (900) 
รวม (2,807)  754  -  (2,053) 

        
สุทธ ิ 15,878  3,673  228  19,779 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น   
 ณ วนัท่ี  รายได ้/ (ค่าใชจ้่าย) ใน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 

2564 
 ก าไรหรือ

ขาดทนุ 
 ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
 ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         
ลูกหน้ีการคา้ 1,668  2,046  -  -  3,714 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 739  93  -  -  832 
ลูกหน้ีอ่ืน 16  (16)  -  -  - 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,425  392  -  -  1,817 
ค่าเผื่อขาดทนุจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงิน 

 
 

7,900 

  
 

(396) 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

7,504 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 607  (97)  -  -  510 
เจา้หน้ีอ่ืน 81  90  -  -  171 
รายไดร้อการตดับญัชี 280  (269)  -  -  11 
ประมาณการหน้ีสินไม่
หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

1,963 

  
 

142 

  
 

14 

  
 

- 

  
 

2,119 
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 
1,906 

  
(382) 

  
- 

  
- 

  
1,524 

ยอดขาดทุนยกไป -  483  -  -  483 
รวม 16,585  2,086  14  -  18,685 
          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
สินคา้คงเหลือ (645)  (707)  -  -  (1,352) 
สินทรัพยต์น้ทนุของ          
สัญญา (108)  16  -  -  (92) 

ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี (94)  74  -  7  (13) 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (1,231)  (119)  -  -  (1,350) 
รวม (2,078)  (736)  -  7  (2,807) 
          
สุทธ ิ 14,507  1,350  14  7  15,878 

 
 
 
 
 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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21 ก าไรต่อหุ้น 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 
(ขั้นพื้นฐานและปรับลด) (17,483) 

 
(16,350) 

 
29,691 

      

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว      
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 455,000  455,000  340,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่ายเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 -  -  20,479 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 455,000  455,000  360,479 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 25,143  25,143  - 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (ปรับลด) 480,143  480,143  360,479 
      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.04)  (0.04)  0.08 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) (0.04)  (0.03)  0.08 

 
22 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2565      
เงินปันผลประจ าปี 2564 5 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.0132  6,006 
      
ปี 2564      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 13 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 0.0529  18,000 
เงินปันผลประจ าปี 2563 18 เมษายน 2564 เมษายน 2564 0.0294  10,000 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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23 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

2565                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน  -  209,812  -  209,812  -  209,812  -  209,812 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี  -  27,000  -  27,000  -  27,000  -  27,000 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้
พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 

 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้  

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละ
ราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงด้าน
เครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและ
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ประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 
ขอ้ 18 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนั
จัดอนัดับความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของ
ธนาคารส าหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกค้าแต่ละรายและจะ
ทบทวนเป็นรายปี ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทจ ากัดฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหน้ีการค้าด้วยการก าหนด
ระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 120 วนั และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่าง
สม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้ง
ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้ง
นับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่าง
สภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัมี
ต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 6 
 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 
 

ความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากัด
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียง
ดา้นเครดิตต ่า 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ีรายงาน              
โดยแสดงจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา  
 
 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 
ปีหรือนอ้ย

กวา่ 

 มากกวา่ 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกวา่ 5 
ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2565          

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เจา้หน้ีการคา้  46,161  46,161  -  -  46,161 
เจา้หน้ีอ่ืน 24,375  24,375  -  -  24,375 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 115,880  11,475  41,911  110,784  164,170 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,214  8,914  34,290  9,328  52,532 
 230,630  90,925  76,201  120,112  287,238 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 
ปีหรือนอ้ย

กวา่ 

 มากกวา่ 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกวา่ 5 
ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2565          

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เจา้หน้ีการคา้  46,161  46,161  -  -  46,161 
เจา้หน้ีอ่ืน 23,404  23,404  -  -  23,404 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 115,880  11,475  41,911  110,784  164,170 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,214  8,914  34,290  9,328  52,532 
 229,659  89,954  76,201  120,112  286,267 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 
ปีหรือนอ้ย

กวา่ 

 มากกวา่ 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกวา่ 5 
ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564          

หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เจา้หน้ีการคา้  40,272  40,272  -  -  40,272 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,088  29,088  -  -  29,088 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 100,944  7,271  27,843  116,573  151,687 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 82,505  16,270  70,391  9,216  95,877 
 252,809  92,901  98,234  125,789  316,924 

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความ
ผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นสาระส าคญั 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจาก
เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียผนัแปร ท าให้บริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย          
(ดูหมายเหตุขอ้ 13)  
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,346  2,156 
    
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 42,868  80,349 

 
24 การบริหารจัดการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาด และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

25 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 34,019  32,264  14,236 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 229  229  1,173 
รวม 34,248  32,493  15,409 

      
ภาระผูกพนัอื่น ๆ      
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,831  2,831  1,830 

 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

79 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 1.8 ลา้นบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 0.6 ลา้นบาท ออกให้
กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมจ านวน 0.4 ลา้นบาท 
และออกให้มหาวิทยาลยัมหิดล (คณะแพทยศาสตร์) จ านวน 0.1 ล้านบาท (2564: บริษัทมีหนังสือค ้าประกันท่ี
สถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.8 ล้านบาท ออกให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวงเพ่ือการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.6 ล้านบาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือค า้ประกันเงินกู้ยืมเป็นจ านวน 0.4 ล้านบาท) 
 

26 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัละเมิดใชสิ้ทธิเคร่ืองหมายการคา้โดยไม่สุจริต โดยมี 
ทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องเป็นจ านวน 50.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศไดอ้่านค าพิพากษายกฟ้อง ต่อมา เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ช านญัพิเศษ  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2566 ศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษไดอ้่านค าพิพากษายกฟ้อง 
 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2566โจทก์ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลายืน่อุทธรณ์ศาลฎีกา ถึง
วนัท่ี 16 มีนาคม 2566 ซ่ึงศาลรับค าร้องดังกล่าว ในขั้นตอนน้ีไม่อาจระบุได้ว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ณ วนัท่ี             
31 ธันวาคม 2565 หรือไม่ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดห้น้ีสินจากกรณีดงักล่าว เน่ืองดว้ยผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัไม่ไดก้าร
ละเมิดการกระท าดงักล่าว  

 
27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้นไม่เกิน 156.0 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 250.0 ลา้นบาท จากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2566 กรรมการมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 250.0 ลา้นบาท 
โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้ งขึ้นเพื่อ
ด าเนินการเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และจะด าเนินการจดทะเบียน
จดัตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 
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