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หนา้ 1 จาก 9 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยำยน 2565 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3   งวด 9 เดือน  
งบกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“3Q22”) (“2Q22”) (“3Q21”) %QoQ %YoY (“9m22”) (“9m21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 104,834  98,932  103,556  6.0%  1.2%  287,169  310,920  (7.6%) 
ก าไรขัน้ตน้ 31,328  20,133  31,694  55.6%  (1.2%) 74,758  104,335  (28.3%) 
EBITDA 1,923  (7,838) 16,499  (124.5%) (88.3%) (12,859) 56,416  (122.8%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (4,708) (11,853) 6,322  (60.3%) (174.5%) (28,144) 25,689  (209.6%) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 29.9%  20.4%  30.6%  9.5%  (0.7%) 26.0%  33.6%  (7.5%) 
อตัรา EBITDA 1.8%  (7.6%) 15.4%  9.4%  (13.6%) (4.4%) 17.8%  (22.2%) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (4.4%) (11.5%) 5.9%  7.1%  (10.3%) (9.6%) 8.1%  (17.7%) 
ที่มา : ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 6 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 
 

ในปี 2565 บริษัท โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JSP”) พบสถานการณค์วามไม่แน่นอนต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัโลก สถานการณด์งักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท เช่น ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง ตน้ทนุวตัถดุิบสงูขึน้ เป็นตน้ ฝ่ายจดัการไดด้ าเนินหลายอย่าง
เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากสถานการณด์งักล่าว เช่น การขยายช่องทางการตลาดแบบออนไลน ์การควบคมุตน้ทนุวตัถดุิบและค่าก่อสรา้ง เป็นตน้ 
ไตรมำส 3 QoQ (3Q22 vs 2Q22) 
o ในงวด 3Q22 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 จากงวด 2Q22 สาเหตุหลกัเกิดจากผลิตภัณฑเ์สริมอาหารประเภท Own Brand ซึ่งมาจากการโฆษณา

ประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นที่รูจ้กัในลกูคา้วงกวา้ง 
o บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้งวด 3Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 2Q22 รอ้ยละ 9.5 เนื่องจากบริษัทเรง่ขายสินคา้ที่คา้งนาน จึงท าใหค้่าเผื่อมลูสินคา้คงเหลือลดลง 
o ในงวด 3Q22 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงไปจากงวด 2Q22 จ านวน 7.1 ลา้นบาท เพราะมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายลดลง แต่ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจตามแผนงาน นอกจากนัน้ ก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ในงวด 3Q22 ส่งผลให ้EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึน้จ านวน 
9.8 ลา้นบาท 

ไตรมำส 3 YoY (3Q22 vs 3Q21) 
o บริษัทมีรายไดจ้ากการขายงวด 3Q22 เม่ือเทียบกบังวด 3Q21 เพ่ิมขึน้ 1.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายก าลงัการผลิตของยาแผน

ปัจจบุนัเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ 
o บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงวด 3Q22 เพราะบริษัทมีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์ค่าใชจ้่ายพนักงาน และบริการที่ปรกึษา

และวิชาชีพ 
งวด 9 เดือน YoY (9m22 vs 9m21) 
o รายไดจ้ากการขาย 9m22 ลดลงไปจาก 9m21 รอ้ยละ 7.6 มีสาเหตุหลกัจากผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ตามสถานการณค์วามไม่แน่นอนหลาย

ประการทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก บริษัทจึงมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายไดเ้พ่ิมจากผลิตภณัฑย์าแผนปัจจบุนัเนื่องจาก
ค าสั่งซือ้ของลกูคา้เพิ่มขึน้และการขยายก าลงัการผลิต 

o นอกจากการลดลงของรายได้จากการขาย อัตราก าไรขั้นต้นของบริษัท 9m22 ลดลงจาก 9m21 ร้อยละ 7.5 เนื่องจากการส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและค่า
สาธารณปูโภคเพ่ิมขึน้รวม 3.9 ลา้นบาท ฝ่ายจดัการไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพ่ือขยายฐานรายไดแ้ละเพ่ิมอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือใหม้ากขึน้ 

o ถึงแมว้่าบริษัทจะมีค่าใชจ้่ายโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิ่มมากขึน้ในงวด 9m22 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินลดลงเพราะการช าระหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินงวด 9 เดือน YoY (9m22 vs FY21) 
o บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ลดลงใน 9m22 เนื่องจากขาดทุนสุทธิ

ระหว่างงวด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทน าเงินที่ไดร้บัการเสนอขายหุน้ไปช าระหนีเ้งินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินท าใหอ้ตัราหนีส้ินต่อทนุดีขึน้ 

  

  9m22 FY21 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (3.1%) 2.4% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (4.0%) 3.1% 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (เท่า) 0.28 0.30  

ก 
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เหตุกำรณส์ ำคัญในไตรมำส 3 ปี 2565 
 

 กำรเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ำรใช้เพิ่มทุน IPO 
เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมวิสามญัของผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (“IPO”) 
จ านวน 230.0 ลา้นบาท ซึ่งวตัถปุระสงคท์ี่เปลี่ยนแปลง คือ (1) การลงทนุขยายกิจการในลกัษณะการลงทนุใน
กิจการที่มีศกัยภาพจ านวนเงินไม่เกิน 170.0 ลา้นบาท และ (2) การลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อเป็น Innovation 
Centre และโรงงานผลิตขนาดเล็ก จ านวนเงินรวมไม่เกิน 60.0 ลา้นบาท 
 

 กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท คร้ังที ่1 (“JSP-W1”) 
เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชมุวิสามญัของผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ไดมี้มติอนมุตัิใหบ้ริษัทออกใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 (“JSP-W1”) จ านวนไม่เกิน 227.5 ลา้นหุน้ จัดสรรใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า พรอ้มกันนี ้ที่
ประชุมไดมี้มติอนุมัติใหบ้ริษัทออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 227.5 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
 
ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ JSP-W1 มีอายุ 2 ปี และใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้หุน้สามญัใหม่ได ้
1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.5 บาท หลกัทรพัย ์JSP-W1 ไดท้ าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
ตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน 2565 
 

 กำรเปิดและเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ไดแ้ก่ บริษัท แครซ์ูติก จ ากัด (“CST”) โดย
บริษัทเป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของ CST ทัง้นี ้บริษัทไดช้ าระเงินค่าหุน้รวม 
30.0 ลา้นบาท ใหแ้ก่ CST 
 
CST จะด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบับริการ Innovation Centre เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกบัผูป้ระกอบการ และ
จะด าเนินการผลิตผลิตภัณฑเ์สริมอาหารและเครื่องส าอางขนาดเล็ก ในปัจจุบนั CST ก าลงัก่อสรา้งสถานที่
ผลิตอยู่ และคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3   งวด 9 เดือน  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“3Q22”) (“2Q22”) (“3Q21”) %QoQ %YoY (“9m22”) (“9m21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 104,834  98,932  103,556  6.0%  1.2%  287,169  310,920  (7.6%) 
ตน้ทนุขาย (73,506) (78,799) (71,862) (6.7%) 2.3%  (212,411) (206,585) 2.8%  
ก ำไรข้ันต้น 31,328  20,133  31,694  55.6%  (1.2%) 74,758  104,335  (28.3%) 
รายไดอ่ื้น 1,439  3,571  3,682  (59.7%) (60.9%) 4,240  5,857  (27.6%) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (16,225) (19,474) (11,364) (16.7%) 42.8%  (58,073) (33,221) 74.8%  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (21,375) (17,369) (13,122) 23.1%  62.9%  (51,887) (37,098) 39.9%  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำน (4,833) (13,139) 10,890  (63.2%) (144.4%) (30,962) 39,873  (177.7%) 

ตน้ทนุทางการเงิน (1,804) (1,843) (2,947) (2.1%) (38.8%) (5,438) (7,723) (29.6%) 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่  
สินทรพัยท์างการเงิน 732  -  -  100.0%  100.0%  1,089  -  100.0%  

กลบัรายการผลขาดทนุจากการ
ดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 38  166  94  (77.1%) (59.6%) 713  29  2,358.6%  

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (5,867) (14,816) 8,037  (60.4%) (173.0%) (34,598) 32,179  (207.5%) 
ภาษีเงินได ้ 1,159  2,963  (1,715) (60.9%) (167.6%) 6,454  (6,490) (199.4%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (4,708) (11,853) 6,322  (60.3%) (174.5%) (28,144) 25,689  (209.6%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท)         
ขัน้พืน้ฐาน (0.01) (0.02) 0.02    (0.06) 0.08   
ปรบัลด (0.01) (0.02) 0.02    (0.05) 0.08   

ที่มา : ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 6 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 

 

1. โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 
 

 

ผลิตภัณฑภ์ำยใต้ตรำยี่ห้อของลูกค้ำ (OEM) 
o บริษัทมีผลิตภณัฑห์ลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
o บริษัทยงัคงมีรายไดส้่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์บบ OEM 
ผลิตภัณฑภ์ำยใต้ตรำยี่ห้อของบริษัท (Own Brand) 
o ตรายี่ ห้อของบริษั ท  ได้แก่  COXTM, JSPTM, สุภาพโอสถ TM, EVITONTM ซึ่ ง

ครอบคลมุหลายช่องการจ าหน่าย 
o บริษัทมีแผนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการตลาดที่จะขยายรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์ลุ่ม 

Own Brand ใหเ้พ่ิมขึน้ 
ผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ (Others) 
o บริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้แบบซือ้มาขายไป เช่น ชุดตรวจ COVID-19 ชุดตรวจ

สารเสพติด เป็นตน้ 
 

 

 

OEM, 59.2%

Own Brand, 38.2%

Others, 2.6%

รายไดง้วด 9 

เดือนปี 2565 
287.2 ล้ำนบำท 
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 ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3   งวด 9 เดือน  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“3Q22”) (“2Q22”) (“3Q21”) %QoQ %YoY (“9m22”) (“9m21”) %YoY 
OEM 59,622  61,211  67,890  (2.6%) (12.2%) 169,972  190,922  (11.0%) 
Own Brand 41,759  36,423  32,784  14.7%  27.4%  109,622  113,782  (3.7%) 
Others 3,453  1,298  2,882  166.0%  19.8%  7,575  6,216  21.9%  
รวม 104,834  98,932  103,556  6.0%  1.2%  287,169  310,920  (7.6%) 
ที่มา : ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) งวด 6 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 

 

 
 

ไตรมำส 3 QoQ (3Q22 vs 2Q22) รายไดจ้ากการขายงวด 3Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 2Q22 รอ้ยละ 6.0 มีสาเหตหุลกัจาก 
o ผลิตภัณฑ ์OEM : บริษัทมีรายไดล้ดลงส าหรบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและสมนุไพรลดลง แต่บริษัทก็มีรายไดจ้ากผลิตภณัฑย์าแผนปัจจบุนัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง 
o ผลิตภัณฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลิตภัณฑ ์Own Brand โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพิ่มสงูขึน้จากประสิทธิผลในการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พิ่มเติม

ในวงกวา้ง  
ไตรมำส 3 YoY (3Q22 vs 3Q21) รายไดจ้ากการขายงวด 3Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 3Q21 รอ้ยละ 1.2 เพราะ 
o ผลิตภัณฑ ์OEM : เนื่องจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง  บริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้จากลูกคา้ในผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดลงเนื่องจาก

ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ แต่บริษัทผลิตภณัฑย์าแผนปัจจบุนัมีรายไดเ้พ่ิมสงูขึน้จากการขยายก าลงัการผลิต 
o ผลิตภัณฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ิมขึน้มีสาเหตหุลกัจากการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการขยายช่องทางการขายแบบออนไลน ์
งวด 9 เดือน YoY (9m22 vs 9m21) รายไดง้วด 9m22 ลดลงไปจากงวด 9m21 รอ้ยละ 7.6 เพราะ 
o ผลิตภัณฑ ์OEM : บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑ ์OEM ลดลงเล็กนอ้ยเนื่องจากมีค าสั่งซือ้ของลกูคา้ลดลงในกลุ่มผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและสมนุไพร แตก่็

มีการชดเชยดว้ยค าสั่งซือ้ผลิตภณัฑย์าแผนปัจจบุนัที่เพ่ิมสงูขึน้ 
o ผลิตภัณฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลิตภัณฑ ์Own Brand ลดลงเนื่องจากความตอ้งการผลิตภัณฑเ์สริมอาหารลดลง นอกจากนั้น ในช่วงตน้ปีหน่วยงาน

ราชการมีความเขม้งวดในการแพรส่ื่อโฆษณามากขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถโฆษณาไดต้ามแผนที่ก าหนดไว ้แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อการดแูลรกัษาสขุภาพและขยายช่องทางการขายเพ่ือขยายฐานรายไดใ้นอนาคต 
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2. ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 

 
 

ไตรมำส 3 QoQ (3Q22 vs 2Q22)  
o ก าไรขัน้ตน้งวด 3Q22 สูงกว่างวด 2Q22 จ านวน 11.2 ลา้นบาท เพราะบริษัทจะมีรายไดเ้พิ่มขึน้ และการเร่งระบายสินคา้ที่มีอายุคงคา้งนานท าใหค้่าเผื่อมลูค่า

ลดลงของสินคา้คงเหลือลดลง 
ไตรมำส 3 YoY (3Q22 vs 3Q21)  
o ในงวด 3Q22 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 31.3 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขัน้ตน้ใกลเ้คียงกบังวด 3Q21 
งวด 9 เดือน YoY (9m22 vs 9m21)  
o บริษัทมีก าไรขัน้ตน้งวด 9m22 ลดลงไปจากงวด 9m21 จ านวน 29.6 ลา้นบาท เนื่องจากมีรายไดจ้ากการขายรวมลดลง นอกจากนัน้ บริษัทรายงานค่าใชจ้่ายจาก

การส่งเสริมการขายกบับริษัท ทีวี ไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 18.8 ลา้นบาท เป็นส่วนส่วนหกัรายไดต้ามขอ้ก าหนดของ TFRS15 จึงท าใหบ้ริษัทจะมีอตัราก าไร
ขัน้ตน้ภายหลงัยกเวน้ผลกระทบนีอ้ยู่ที่รอ้ยละ 30.6 
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3. ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 
 

ไตรมำส 3 QoQ (3Q22 vs 2Q22)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : บริษัทมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายงวด 3Q22 และงวด 2Q22 รวม 16.2 ลา้นบาท และ 19.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ตน้ทุนในการจดั

จ าหน่ายงวด 3Q22 ลดลงมีสาเหตหุลกัจากค่าบริการกระจายสินคา้ส าหรบัช่องทางออนไลนล์ดลงเพราะบริษัทไดด้  าเนินการกระจายสินคา้เองแลว้ 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 3Q22 และงวด 2Q22 รวม 21.4 ลา้นบาท และ 17.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบริหาร

สงูขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัที่ปรกึษาและบริการวิชาชีพเพ่ิมขึน้ 
ไตรมำส 3 YoY (3Q22 vs 3Q21)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 3Q22 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.8 เม่ือเทียบกับงวด 3Q21 เนื่องจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพื่อรองรบัการขยาย

ธุรกิจ และค่าบริการกระจายสินคา้เพิ่มขึน้จากการขยายช่องทางการขายแบบออนไลน ์
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 3Q22 เพิ่มขึน้จากงวด 3Q21 รอ้ยละ 62.9 มีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้ และค่าที่ปรกึษา

และบริการวิชาชีพทางดา้นการเงินและการบริหารงาน 
งวด 9 เดือน YoY (9m22 vs 9m21)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายงวด 9m22 เพิ่มขึน้จากงวด 9m21 จ านวน 24.9 ลา้นบาท เนื่องจากค่าขนส่งออกและค่าบริการกระจาย

สินคา้เพ่ือรองรบัช่องทางการขายแบบออนไลนแ์ละค่าโฆษณาประชาสมัพนัธต์่อตรายี่หอ้ของบริษัท 

o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 9m22 สูงกว่างวด 9m21 รอ้ยละ 39.9 มีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้ และค่าที่ปรกึษาและ
บริการวิชาชีพทางดา้นการเงินและการบริหารงาน 

o อัตรำส่วนต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม : ในงวด 9m22 บริษัทมีอตัราส่วนนีท้ี่รอ้ยละ 37.5 ของรายไดร้วม ซึ่งปรบัตวั
สงูขึน้จากงวด 9m21 เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลงและตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตวัสงูขึน้ 
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4. EBITDA และก ำไรสุทธิ 
 

 
 

ไตรมำส 3 QoQ (3Q22 vs 2Q22)  
o ในงวด 3Q22 บริษัทมี EBITDA จ านวน 1.9 ลา้นบาท เนื่องจากการขยายตวัของรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ 
o ขาดทุนสุทธิงวด 3Q22 ลดลงไปจากงวด 2Q22 จ านวน 7.1 ลา้นบาท เนื่องจากรายไดมี้แนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่สูงขึน้เพื่อ

รองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 
ไตรมำส 3 YoY (3Q22 vs 3Q21)  
o ในงวด 3Q22 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลงจากงวด 3Q21 รวม 11.0 ลา้นบาท ซึ่งมาจากก าไรขัน้ตน้ที่ลดลงและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่สงูขึน้ 
งวด 9 เดือน YoY (9m22 vs 9m21)  
o อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทลดลง โดยใน 9m22 อยู่ที่รอ้ยละ (9.6) เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลงแต่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เพื่อการขยายตวัของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายจดัการมีการควบคมุอย่างใกลช้ิดเพ่ือขยายรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายเพ่ือสรา้งผลก าไรอย่างยั่งยืน 
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ฐำนะกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรัพย ์
o สินทรัพยห์มุนเวียน : ณ วนัที่ 30 ก.ย. 65 (“Sep22”) สินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ 

และสินคา้คงเหลือ รวมคิดเป็นรอ้ยละ 86.7 ของสินทรพัยห์มุนเวียนรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Sep22 ลดลงจาก FY21 เพราะบริษัทน าเงินสด
บางส่วนไปลงทุนระยะสัน้จ านวน 320.0 ลา้นบาท และใชล้งทุนในสินทรพัยถ์าวรเพื่อขยายกิจการตามแผนธุรกิจ  ส่วนสินคา้คงเหลือลดลงเนื่องจากบริษัทเร่ง
กระจายสินคา้หลากหลายช่องทางและประสิทธิผลจากการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ าใหส้ินคา้ขายไดเ้รว็ขึน้ 

o สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : .ณ วนัที่ 30 ก.ย. 65 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 48.0 ของสินทรพัยร์วม โดยบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส าหรบั Sep22 สงูกว่า FY21 เพราะการปรบัปรุงสถานที่ผลิตโรงงานกรุงเทพฯ การก่อสรา้งโรงงานผลิตเพิ่มเติมที่จงัหวดัล าพนู และการก่อสรา้งสถานที่ผลิตใหม่ที่
จงัหวดัปทมุธานี 

หนีสิ้น 
o หนีสิ้นหมุนเวียน : บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนงวด Sep22 ลดลงจากงวด FY21 จ านวน 6.7 ลา้นบาท เพราะบริษัทมีหนีส้ินที่เกิดจากสญัญา (เงินมดัจ ารบัล่วงหนา้

จากลกูคา้) ลดลงจ านวน 7.2 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ 
o หนี้สินไม่หมุนเวียน : บริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนงวด Sep22 ลดลงจากงวด FY21 รอ้ยละ 13.5 เพราะบริษัทช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน

ระหว่างงวด 9m22 แต่บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้จากการเขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวเพิ่มเติมเพ่ือเช่าอาคารและอปุกรณส์ าหรบัการด าเนินงาน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
o ในงวด 9m22 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเนื่องจากขาดทุนสุทธิจ านวน 27.3 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษัทยังจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 

จ านวน 6.0 ลา้นบาท 
 

  

354,100 
195,914 

436,490 

966,425 

642,866 
932,277 129,987 

107,136 

824,146 

179,606 
552,706 

155,403 

181,037 

114,605 
107,892 

FY20 FY21 Sep22

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม
หนว่ย : พนับาท

Series3

Series2

Series1

    Current assets 

    Non-current assets 

    Current liabilities 

    Non-current liabilities 

    Equity 



บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 9 จาก 9 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 

 
 

o จากการเสนอขายหุ้น IPO ใน FY21 บริษัทจึงมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเพิ่มขึน้อย่างมี
สาระส าคญั อย่างไรก็ตามในงวด 9m22 บริษัทไดน้ าเงินทนุที่ไดร้บันีบ้างส่วนไปลงทนุในสินทรพัยถ์าวรแลว้ 

o ระยะเวลาเก็บหนีข้องงวด 9m22 สงูขึน้จาก FY21 เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลง แต่บริษัทยงัคงติดตามการรบัช าระหนีอ้ย่างเครง่ครดัเพื่อลดปัญหาหนีส้ญู 
o อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากการเสนอขายหุน้ IPO ใน FY21 และผลขาดทนุใน 9m22 
o อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุลดลงเนื่องจากการเสนอขายหุน้ IPO ท าใหม้ลูค่าสินทรพัยแ์ละส่วนของผูถ้ือหุน้สงูขึน้ 

 

 

0.72 

7.19 
5.12 

FY20 FY21 9m22

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่)

0.29 

6.24 
4.26 

FY20 FY21 9m22

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเรว็ (เทา่)

35.04 
26.71 

37.85 

FY20 FY21 9m22

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)

6.4% 2.4%
-3.1%

FY20 FY21 9m22

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์(%)

15.9%
3.1% -4.0%

FY20 FY21 9m22

อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ (%)

1.47 

0.30 0.28 

FY20 FY21 9m22

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)


