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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis) 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2565 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4     
งบกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“4Q22”) (“3Q22”) (“4Q21”) %QoQ %YoY (“FY22”) (“FY21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 141,288  104,834  111,422  34.8%  26.8%  428,458  422,342  1.4%  
ก าไรขัน้ตน้ 47,856  31,328  40,034  52.8%  19.5%  122,615  144,369  (15.1%) 
EBITDA 23,847  1,923  14,107  1,140.0%  69.0%  10,988  70,523  (84.4%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 10,661  (4,708) 4,002  326.4% 166.3%  (17,483) 29,691  (158.9%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำร 
ด ำเนินงำนปกติ(1)  10,661  (4,708) 7,582  326.4% 40.6% (17,483) 33,271  (152.5%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 33.9%  29.9%  35.9%  4.0%  (2.1%) 28.6%  34.2%  (5.6%) 
อตัรา EBITDA 16.4%  1.8%  12.6%  14.6%  3.9%  2.5%  16.4%  (13.9%) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 7.4%  (4.4%) 3.6%  11.8%  3.8%  (4.0%) 6.9%  (10.9%) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติ(1)  7.4%  (4.4%) 6.7%  11.8%  0.6%  (4.0%) 7.8%  (11.8%) 

ที่มา : งบการเงินปี 2565 (ตรวจสอบแลว้) ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 
หมายเหต ุ: (1) ค่าใชจ้่ายที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (“IPO”) 
 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัท โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท” หรือ “JSP”) พบสถานการณค์วามไม่แน่นอน   
ต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก สถานการณด์งักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท เช่น ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบสงูขึน้ เป็น
ตน้ ฝ่ายจัดการไดด้ าเนินหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบทางลบจากสถานการณด์งักล่าว เช่น การขยายช่องทางการตลาดทัง้ทางโทรทศันแ์ละออนไลน ์การควบคุมตน้ทนุ
วตัถดุิบและค่าก่อสรา้ง เป็นตน้ แต่แนวโนม้สถานการณต์่าง ๆ ในครึง่ปีหลงัของปี 2565 ปรบัตวัดีขึน้ ผลการด าเนินการของกลุ่มบริษัทงวด 4Q22 จึงมีแนวโนม้พลิกฟ้ืนจาก
งวดที่ผ่านมา 
ไตรมำส 4 QoQ (4Q22 vs 3Q22) 
o ในงวด 4Q22 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 34.8 จากงวด 3Q22 สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากผลิตภัณฑย์าแผนปัจจุบนัประเภท OEM เพิ่มสูงขึน้ 

จากการขยายสถานที่ผลิตในโรงงานกรุงเทพฯ 
o กลุ่มบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้งวด 4Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 3Q22 รอ้ยละ 4.0 เนื่องจากรายไดจ้ากผลิตภณัฑป์ระเภท OEM และ Own Brand เพ่ิมสงูขึน้  
o ในงวด 4Q22 กลุ่มบริษัทมี EBITDA และก าไรสทุธิสงูกว่างวด 3Q22 จ านวน 21.9 ลา้นบาทและ 15.4 ลา้นบาท ตามล าดบั เพราะมีก าไรขัน้ตน้ที่สงูขึน้  
ไตรมำส 4 YoY (4Q22 vs 4Q21) 
o กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายงวด 4Q22 เม่ือเทียบกบังวด 4Q21 เพ่ิมขึน้ 29.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.8 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายก าลงัการผลิตของ

ยาแผนปัจจบุนัเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ 
o กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิในงวด 4Q22 เพราะกลุ่มบริษัทมีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากการขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและยาแผนปัจจบุนั แต่กลุ่มบริษัทก็มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ในส่วน

ของค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าบริการที่ปรกึษาและวิชาชีพ 
งวดปี YoY (FY22 vs FY21) 
o ถึงแมว้่าผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ตามสถานการณค์วามไม่แน่นอนหลายประการทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก  รายไดจ้ากการขายงวด 

FY22 เพ่ิมขึน้จากงวด FY21 รอ้ยละ 1.4 มีสาเหตหุลกัจากความรว่มมือกบัลกูคา้รายหนึ่งในการส่งเสริมการขายและการขยายสถานที่ผลิตเพื่อเพ่ิมก าลงัการผลิต 
o อตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบริษัทงวด FY22 ลดลงจากงวด FY21 รอ้ยละ 5.6 เนื่องจากการส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้เพิ่มขึน้รวม 7.0 ลา้นบาท ฝ่ายจัดการไดต้ิดตาม

สถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพ่ือสรา้งความภกัดีในตรายี่หอ้และเพ่ิมอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือใหม้ากขึน้ 
o ถึงแมว้่ากลุ่มบริษัทจะมีค่าบริการจากการกระจายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ในงวด FY22 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินลดลงเพราะการช าระเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินอย่างต่อเนื่อง 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินงวดปี YoY (FY22 vs FY21) 
o กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผู้ถือหุ้นลดลงในงวด FY22 เนื่องจาก

ขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2565 

  FY22 FY21 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (1.4%) 2.4% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (1.9%) 3.1% 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (เท่า) 0.30 0.30  

ก 

 

เหตุกำรณส์ ำคัญในไตรมำส 4 ปี 2565 
 

 ผลประกอบกำรงวด 4Q22 พลิกฟ้ืนเป็นก ำไรสุทธิ 
ถึงแมว้่ากลุ่มบริษัทจะไดร้บัผลกระทบเชิงลบหลายประการในระหว่างปี 2565 ฝ่ายจดัการมีการบริหารจัดการ
เพื่อรกัษาระดบัผลการด าเนินงาน อีกทัง้ความร่วมมือในการส่งเสริมการขายกับลูกคา้รายหนึ่งมีประสิทธิผล 
ตลอดจนการขยายสถานที่ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิในงวด 
4Q22 จ านวน 10.7 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้จากงวด 3Q22 รอ้ยละ 4.0 
 

 กำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชยข์องสำยกำรผลิตใหม่ ประเภทยำแผนปัจจุบัน 
ในเดือนธันวาคม 2565 บริษัทด าเนินการขยายสายการผลิตยาแผนปัจจบุนั ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทเสร็จ
สิน้แลว้ และพรอ้มที่จะด าเนินการเชิงพาณิชย ์ทั้งนี ้สายการผลิตดังกล่าวสามารถรองรบัการผลิตยาแผน
ปัจจบุนัไดปี้ละประมาณ 20 - 25 ลา้นขวดต่อปี 
 

 กำรขยำยสถำนทีผ่ลิตโรงงำนกรุงเทพฯ 
ในงวด 4Q22 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทขยายสถานที่ผลิตโรงงานกรุงเทพฯ ดว้ยการ
ไดม้าซึ่งที่ดินและก่อสรา้งคลงัสินคา้เพิ่มเติม โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิน้ 93.0 ลา้นบาท ทั้งนี ้โครงการ
ดงักล่าวจะด าเนินเสรจ็สิน้ในปี 2566 
 

 รำงวัล SET AWARDS 2022 
บริษัทได้รับรางวัล SET AWARDS 2022 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาขา Outstanding 
Innovative Company Awards ในพฒันาผลิตภณัฑ ์Wolffia Cap  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

1. โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 
 

  

ผลิตภัณฑภ์ำยใต้ตรำยี่ห้อของลูกค้ำ (OEM) 
o กลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑห์ลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ 
o กลุ่มบริษัทยงัคงมีรายไดส้่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑแ์บบ 

OEM 
ผลิตภัณฑภ์ำยใต้ตรำยี่ห้อของกลุ่มบริษัท (Own Brand) 
o ตรายี่ห้อของกลุ่มบริษัท ได้แก่ COXTM, JSPTM, สุภาพโอสถTM, EVITONTM ซึ่ง

ครอบคลมุหลายช่องการจ าหน่าย 
o กลุ่มบริษัทมีแผนพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการตลาดที่จะขยายรายไดจ้ากผลิตภัณฑ์

กลุ่ม Own Brand ใหเ้พ่ิมขึน้ 
ผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ (Others) 
o กลุ่มบริษัทมีการจ าหน่ายสินคา้แบบซือ้มาขายไป เช่น ชุดตรวจ COVID-19 ชุด

ตรวจสารเสพติด เป็นตน้ 

 
1.1 รำยได้แบ่งตำมประเภทสินค้ำ 

 

 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4     
งบกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“4Q22”) (“3Q22”) (“4Q21”) %QoQ %YoY (“FY22”) (“FY21”) %YoY 
OEM 79,406  59,622  83,276  33.2%  (4.6%) 249,379  274,198  (9.1%) 
Own Brand 59,292  41,759  26,170  42.0%  126.6%  168,914  139,952  20.7%  
Others 2,590  3,453  1,976  (25.0%) 31.1%  10,165  8,192  24.1%  
รวม 141,288  104,834  111,422  34.8%  26.8%  428,458  422,342  1.4%  
ที่มา : งบการเงินปี 2565 (ตรวจสอบแลว้) ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 

 

 
 

 

 

OEM, 58.2%

Own Brand, 39.4%

Others, 2.4%

74.7% 56.9% 56.2% 

64.9% 58.2% 
23.5% 39.8% 

42.0% 

33.1% 39.4% 

111,422 104,834 
141,288 

422,342 428,458 

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

4Q21 3Q22 4Q22 FY21 FY22

งบกำรเงนิรวม
หนว่ย : พนับาท

Others

Own Brand

OEM

รายไดปี้ 2565 
428.5 ล้ำนบำท 



กลุ่มบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 4 จาก 9 

 

ไตรมำส 4 QoQ (4Q22 vs 3Q22) รายไดจ้ากการขายงวด 4Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 3Q22 รอ้ยละ 34.8 มีสาเหตหุลกัจาก 
o ผลิตภัณฑ ์OEM : กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากผลิตภัณฑย์าแผนปัจจุบนัเพิ่มขึน้เนื่องจากการขยายก าลงัการผลิตที่โรงงานกรุงเทพฯ ท าใหมี้สินคา้รองรบัต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
o ผลิตภัณฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลิตภณัฑ ์Own Brand โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ิมสงูขึน้จากประสิทธิผลในการสง่เสริมการขายจากความรว่มมือ

กบัลกูคา้รายหนึ่ง  
ไตรมำส 4 YoY (4Q22 vs 4Q21) รายไดจ้ากการขายงวด 4Q22 เพ่ิมขึน้จากงวด 4Q21 รอ้ยละ 26.8 เพราะ 
o ผลิตภัณฑ ์OEM : เนื่องจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้ กลุ่มบริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้

จากลกูคา้ในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดลง นอกจากนัน้ ความตอ้งการยาฟ้าทะลายโจรส าหรบัป้องกันและรกัษาโรค COVID-19 ลดลง ท าใหร้ายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
สมนุไพรลดลง  

o ผลิตภัณฑ์ Own Brand : ผลิตภัณฑ์ประเภทนีมี้รายได้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 126.6 จึงท าให้สัดส่วนรายไดใ้น 4Q22 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 42.0 รายได้เพิ่มขึน้จาก
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ิมขึน้มีสาเหตหุลกัจากการความรว่มมือส่งเสริมการขายกบัลกูคา้รายหนึ่งและการขยายช่องทางการขายแบบออนไลน ์

งวดปี YoY (FY22 vs FY21) รายไดง้วด FY22 เพ่ิมขึน้จากงวด FY21 รอ้ยละ 1.4 เพราะ 
o ผลิตภัณฑ์ OEM : กลุ่มบริษัทมีรายไดล้ดลงเนื่องจากมีค าสั่งซือ้ของลูกคา้ลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร แต่ก็มีการชดเชยดว้ยค าสั่งซือ้

ผลิตภณัฑย์าแผนปัจจบุนัที่เพ่ิมสงูขึน้ ดงันัน้ สดัส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑ ์OEM ลดลงไปรอ้ยละ 5.7 เม่ือเทียบกบั FY21 
o ผลิตภัณฑ ์Own Brand : รายไดจ้ากผลิตภัณฑ ์Own Brand เพิ่มสูงขึน้เนื่องจากประสิทธิผลในการส่งเสริมการขายตามความร่วมมือที่กลุ่มบริษัทท ากับลกูคา้

รายหนึ่ง 
 
1.2 รำยได้แบ่งตำมกลุ่มสินค้ำ 

 

 
 

งวดปี YoY (FY22 vs FY21)  
o ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร : กลุ่มบริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี 2565 จ านวน 217.8 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2564 จ านวน 21.9 ล้านบาท 

เนื่องจากมีค าสั่งซือ้ของลกูคา้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจหดตวั แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยงัคงมีการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือน าเสนอต่อลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 
o ยำแผนปัจจุบัน : รายไดจ้ากยาแผนปัจจบุนัปี 2565 มีจ านวนรวม 172.6 ลา้นบาท เพ่ิมสงูขึน้จากปี 2564 จ านวน 43.3 ลา้นบาท เนื่องจากการขยายสถานที่ผลติ

ที่โรงงานกรุงเทพฯ โดยการเช่าพืน้ที่จดัเก็บสินคา้เพิ่มเติม 
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2. ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 
 

 
 

ไตรมำส 4 QoQ (4Q22 vs 3Q22)  
o ก าไรขัน้ตน้งวด 4Q22 สงูกว่างวด 3Q22 จ านวน 16.5 ลา้นบาท เพราะกลุ่มบริษัทมีรายไดเ้พ่ิมขึน้ทัง้จากจากผลิตภณัฑป์ระเภท OEM และ Own Brand 
ไตรมำส 4 YoY (4Q22 vs 4Q21)  
o ในงวด 4Q22 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 47.9 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่างวด 4Q21 จ านวน 7.8 ลา้นบาท มีสาเหตหุลกัจากก าไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑ ์Own Brand 

เพ่ิมสงูขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้งวด 4Q22 ต ่ากว่างวด 4Q21 อยู่รอ้ยละ 2.0 มีสาเหตหุลกัจากการบนัทึกค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายกบัลกูคา้รายหนึ่ง
เป็นส่วนหกัจากรายไดต้ามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ซึ่งหากยกเวน้ผลกระทบของรายการนี ้กลุ่มบริษัทจะมีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวด 4Q22 และ 4Q21 รอ้ยละ 
37.5 และรอ้ยละ 39.0 ตามล าดบั 

งวดปี YoY (FY22 vs FY21)  
o กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ตน้งวด FY22 ลดลงไปจากงวด FY21 จ านวน 21.8 ลา้นบาท เนื่องจากมีตน้ทนุขายเพ่ิมสูงขึน้ โดยเฉพาะการปรบัปรุงมลูค่าสินคา้คงเหลือให้

เป็นมูลค่าสทุธิที่คาดว่าจะไดร้บัเพิ่มขึน้จ านวน 7.0 ลา้นบาท นอกจากนัน้ กลุ่มบริษัทรายงานค่าใชจ้่ายจากการส่งเสริมการขายกบัลกูคา้รายหนึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 
27.8 ลา้นบาท เป็นส่วนส่วนหกัรายไดต้ามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 กลุ่มบริษัทจะมีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบังวด FY22 และ FY21 ภายหลงัยกเวน้ผลกระทบนีอ้ยู่
ที่รอ้ยละ 34.6 และรอ้ยละ 33.6 ตามล าดบั 

 

3. ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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ไตรมำส 4 QoQ (4Q22 vs 3Q22)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายงวด 4Q22 และงวด 3Q22 รวม 15.2 ลา้นบาท และ 16.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ตน้ทุนในการ

จดัจ าหน่ายงวด 4Q22 ลดลงมีสาเหตหุลกัจากค่าบริการกระจายสินคา้ส าหรบัช่องทางออนไลนล์ดลงเพราะกลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการกระจายสินคา้เองแลว้ 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 4Q22 และงวด 3Q22 รวม 20.5 ลา้นบาท และ 21.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการ

บริหารเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมลดลง 
ไตรมำส 4 YoY (4Q22 vs 4Q21)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายงวด 4Q22 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.2 เม่ือเทียบกับงวด 4Q21 เนื่องจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพื่อรองรบัการขยาย

ธุรกิจ และค่าบริการกระจายสินคา้เพิ่มขึน้จากการขยายช่องทางการขายแบบออนไลน ์
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 4Q22 เพิ่มขึน้จากงวด 4Q21 รอ้ยละ 6.1 มีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้ และค่าที่ปรกึษา

และบริการวิชาชีพทางดา้นการเงินและการบริหารงาน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด 4Q21 ไดร้วมค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยจ านวน 4.2 ลา้นบาท 

งวดปี YoY (FY22 vs FY21)  
o ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย : ตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายงวด FY22 เพิ่มขึน้จากงวด FY21 จ านวน 26.9 ลา้นบาท เนื่องจากค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าขนส่งออกและ

ค่าบริการกระจายสินคา้เพ่ือรองรบัช่องทางการขายแบบออนไลน ์และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธต์่อตรายี่หอ้ของกลุ่มบริษัท 

o ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร : ค่าใชจ้่ายในการบริหารงวด FY22 สูงกว่างวด FY21 รอ้ยละ 28.1 มีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ่มขึน้ และค่าที่ปรึกษาและ
บริการวิชาชีพทางดา้นการเงินและการบริหารงาน  

o อัตรำส่วนต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม : ในงวด FY22 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนนีท้ี่รอ้ยละ 33.3 ของรายไดร้วม ซึ่ง
ปรบัตวัสงูขึน้จากงวด FY21 เนื่องจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตวัสงูขึน้ตามที่ชีแ้จงขา้งตน้ 

 

4. EBITDA และก ำไรสุทธิ 
 

 
 

ไตรมำส 4 QoQ (4Q22 vs 3Q22)  
o ในงวด 4Q22 กลุ่มบริษัทมี EBITDA และก าไรสทุธิจ านวน 23.8 ลา้นบาท และ 10.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งมีสาเหตหุลกัการขยายตวัของรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ 
ไตรมำส 4 YoY (4Q22 vs 4Q21)  
o ในงวด 4Q22 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติเพิ่มขึน้จากงวด 4Q21 รวม 3.1 ลา้นบาท ซึ่งมาจากก าไรขัน้ตน้ที่เพ่ิมสงูขึน้ 
งวดปี YoY (FY22 vs FY21)  
o กลุ่มบริษัทมีอตัราขาดทุนสทุธิของกลุ่มบริษัทงวด FY22 อยู่ที่รอ้ยละ 4.0 เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เพื่อการขยายตวัของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการมีการ

ควบคมุอย่างใกลช้ิดเพ่ือขยายรายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายเพ่ือสรา้งผลก าไรอย่างยั่งยืน 
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งบก ำไรขำดทุนรวม 
 

 ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4     
งบกำรเงินรวม ปี 2565 ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง ปี 2565 ปี 2564 เปล่ียนแปลง 
หน่วย : พนับาท (“4Q22”) (“3Q22”) (“4Q21”) %QoQ %YoY (“FY22”) (“FY21”) %YoY 
รายไดจ้ากการขาย 141,288  104,834  111,422  34.8%  26.8%  428,458  422,342  1.4%  
ตน้ทนุขาย (93,432) (73,506) (71,388) 27.1%  30.9%  (305,843) (277,973) 10.0%  
ก ำไรข้ันต้น 47,856  31,328  40,034  52.8%  19.5%  122,615  144,369  (15.1%) 
รายไดอ่ื้น 3,755  1,439  928  160.9%  304.6%  7,995  6,785  17.8%  
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย (15,190) (16,225) (13,191) (6.4%) 15.2%  (73,263) (46,412) 57.9%  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (20,516) (21,375) (19,346) (4.0%) 6.0%  (72,404) (56,444) 28.3%  
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำน 15,905  (4,833) 8,425  429.1% 88.8%  (15,057) 48,298  (131.2%) 

ตน้ทนุทางการเงิน (1,864) (1,804) (2,678) 3.3%  (30.4%) (7,302) (10,401) (29.8%) 
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการ         
วดัมลูค่าสินทรพัยท์างการเงิน (777) 732  -  (206.1%) (100.0%) 312  -  100.0%  

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการ 
ดอ้ยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (105) 38  (496) (376.3%) (78.8%) 608  (467) 230.2% 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 13,159  (5,867) 5,251  324.3% 150.6%  (21,439) 37,430  (157.3%) 
ภาษีเงินได ้ (2,498) 1,159  (1,249) (315.5%) 100.0%  3,956  (7,739) (151.1%) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 10,661  (4,708) 4,002  326.4% 166.4%  (17,483) 29,691  (158.9%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท)         
ขัน้พืน้ฐาน 0.02  (0.01) 0.01    (0.04) 0.08   
ปรบัลด 0.02  (0.01) 0.01    (0.04) 0.08   

ที่มา : งบการเงินปี 2565 (ตรวจสอบแลว้) ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลงวด 9 เดือนปี 2565 (สอบทานแลว้) และขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 
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ฐำนะกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรัพย ์
o สินทรัพยห์มุนเวียน : ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 65 (“FY22”) สินทรพัยห์มนุเวียนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะ

สัน้ และสินคา้คงเหลือ รวมคิดเป็นรอ้ยละ 80.4 ของสินทรพัยห์มุนเวียนรวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด FY22 ลดลงจาก FY21 เพราะกลุ่มบริษัทน าเงิน
สดบางส่วนไปลงทนุระยะสัน้จ านวน 209.5 ลา้นบาท และใชล้งทนุในสินทรพัยถ์าวรเพ่ือขยายกิจการตามแผนธุรกิจ ส่วนสินคา้คงเหลือลดลงเนื่องจากกลุ่มบริษัท
เรง่กระจายสินคา้หลากหลายช่องทางและประสิทธิผลจากการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ าใหส้ินคา้ขายไดเ้รว็ขึน้ 

o สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : .ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 65 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 54.7 ของสินทรพัยร์วม โดยกลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณส์ าหรบั FY22 สงูกว่า FY21 เพราะการปรบัปรุงสถานที่ผลิตโรงงานกรุงเทพฯ การก่อสรา้งโรงงานผลิตเพิ่มเติมที่จงัหวดัล าพนู และการก่อสรา้งสถานทีผ่ลติ
ใหม่ที่จงัหวดัปทมุธานี 

หนีสิ้น 
o หนี้สินหมุนเวียน : กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนงวด FY22 ลดลงจากงวด FY21 จ านวน 2.3 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ - 

ส่วนที่หมนุเวียน ลดลงรวม 2.6 ลา้นบาท 
o หนี้สินไม่หมุนเวียน : กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนงวด FY22 ลดลงจากงวด FY21 รอ้ยละ 6.3 เพราะกลุ่มบริษัทช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินในระหว่างงวด FY22 แต่กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้จากการเขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อเช่าอาคารและอุปกรณส์ าหรบัการ
ด าเนินงาน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
o ในงวด FY22 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเนื่องจากขาดทนุสทุธิจ านวน 17.5 ลา้นบาท นอกจากนัน้บริษัทยงัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 

จ านวน 6.0 ลา้นบาท 
 

  

354,100 
195,914 

436,490 

966,425 
719,105 

942,024 129,987 

107,136 

824,146 

179,606 
503,292 168,326 

181,037 

114,605 112,047 

FY20 FY21 FY22

งบกำรเงนิรวม
หนว่ย : พนับาท
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Series1
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    Non-current liabilities 

    Equity 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 

 
 

o จากการเสนอขายหุน้ IPO ในงวด FY21 กลุ่มบริษัทจึงมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนทนุหมุนเวียนเร็วเพิ่มขึน้
อย่างมีสาระส าคญั อย่างไรก็ตามในงวด FY22 กลุ่มบริษัทไดน้ าเงินทนุที่ไดร้บันีบ้างส่วนไปลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเพ่ือขยายกิจการแลว้ 

o ระยะเวลาเก็บหนีข้องงวด FY22 สูงขึน้จากงวด FY21 เนื่องจากลูกหนีก้ารคา้ FY22 เพิ่มสูงขึน้จากช่วงที่ผ่านมา แต่กลุ่มบริษัทยงัคงติดตามการรบัช าระหนีอ้ย่าง
เครง่ครดัเพื่อป้องกนัปัญหาหนีส้ญู 

o อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากการเสนอขายหุน้ IPO ในงวด FY21 และผลขาดทนุในงวด FY22 
 

 

0.72 

7.19 
4.49 

FY20 FY21 FY22

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่)

0.29 

6.24 
3.61 

FY20 FY21 FY22

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเรว็ (เทา่)

35.04 26.71 
61.04 

FY20 FY21 FY22

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)

6.4%
2.4%

-1.4%

FY20 FY21 FY22

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์(%)
15.9%

3.1%
-1.9%

FY20 FY21 FY22

อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ (%)

1.47 

0.30 0.30 

FY20 FY21 FY22

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (เทา่)


