
JSP : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 9M/2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

พัฒนา ผลิตและจําหนา่ยยาแผนป�จจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทําความสะอาด
ภายใต้เครื�องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื�องหมายการค้าของบริษัท

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

บริษัทฯ เป�นบริษัทชั�นนําที�มุง่มั�นนําเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมเป�น
องค์ประกอบ โดยมีผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพครอบคลุมความต้องการที�หลาก
หลาย ไมว่่าจะเป�นยาแผนป�จจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

สรปุผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2565

9M65 9M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 291.41 316.78 429.13 462.74

ค่าใช้จ่าย 321.66 276.90 380.83 411.63

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -28.14 25.69 29.69 31.08

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สินทรัพย์ 1,195.57 572.71 1,260.64 484.09

หนี�สิน 263.30 380.04 294.21 288.17

สว่นผู้ถือหุ้น 932.28 192.67 966.43 195.91

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน -8.77 59.39 51.72 45.99

กิจกรรมลงทุน -502.13 -11.03 -58.26 -1.53

กิจกรรมจัดหาเงิน -51.73 -42.96 629.95 -44.10

อตัราส�วนทางการเง�นที่สําคญั

กําไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 0.08 0.08 0.09

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 26.03 33.56 34.18 31.96

อัตรากําไรสุทธิ (%) -9.66 8.11 6.92 6.72

D/E Ratio (เท่า) 0.28 1.97 0.30 1.47

ROE (%) -4.29 17.39 5.11 15.87

ROA (%) -2.35 9.21 5.54 10.56

สรปุผลการดําเนินงาน

ในงวด 9M65 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั�งสิ�น 287.17 ล้านบาท และ
มีอัตรากําไรขั�นต้นและอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิร้อยละ 26.0 และร้อย
ละ (9.6) ตามลําดับ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลายอยา่งจากสถานการณ์ความไม่
แนน่อนทั�งในระดับประเทศและระดับโลก บริษัทฯ ได้ติดตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งใกล้ชิด และดําเนินการเพื�อลดผลกระทบ เชน่
การขยายชอ่งทางการตลาด การควบคุมต้นทุนผลิต เป�นต้น

พฒันาการที่สําคญั

• บริษัทฯ จัดตั�งบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แคร์ซูติก จํากัด เพื�อเป�น
Innovation Center และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เครื�องสําอางขนาดเล็ก

• บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิต (ที�มิใชก่ารปลูก) ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 (เฉพาะกัญชง) เพื�อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม

• บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ JSP-W1 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม

แผนธุรกิจ

เป�าหมายธุรกิจป� 2566 - 2567
• ก้าวสูก่ารเป�นบริษัทชั�นนําในอุตสาหกรรมยาแผนป�จจุบันและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
• ขยายกิจการสูผ่ลิตภัณฑ์เพื�อเสริมสร้างสุขภาพอื�น ๆ เชน่ ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารและสมุนไพรสําหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที�มีสว่นผสมของสาร
สกัดกัญชง เป�นต้น

• แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการในธุรกิจที�
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

แผนการดําเนินงานเพ�อ่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจในบริบทที�หลาก
หลาย ซึ�งบริษัทฯ คาดหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้การดําเนินงานของ
พนักงาน รวมถึงความรว่มมือเชิงกลยุทธ์ตั�งแต่ต้นน�าถึงปลายน�าจะทําให้
บริษัทฯ ดําเนินงานและเติบโต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที�มีความหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพที�ดี และสร้างผลประโยชน์อื�น ๆ ที�สง่มอบมูลค่าไปยังผู้
บริโภคและผู้ถือหุ้น เพื�อสง่ผลกระทบเชิงบวกตลอดหว่งโซคุ่ณค่าของธุรกิจ
โดยแบง่ออกเป�นหัวข้อดังต่อไปนี�

• การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
• การพัฒนาพืชเศรษฐกิจให้เป�นพืชมีมูลค่าสูง
• การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• การลงทุนและพัฒนาการผลิต
• การใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า
• การรว่มมือกับคู่ค้าอยา่งยั�งยืน
• การบริโภคสินค้าที�ดีต่อสุขภาพ

แนวทางการบร�หารจดัการความเสี่ยงที่สําคญั

ความเสี�ยงจากการแขง่ขันสูงในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�เหมาะสมและหลากหลาย
แก่ลูกค้า ตลอดจนการขยายชอ่งทางการจัดจําหนา่ยเพื�อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ง่าย นอกจากนั�น บริษัทฯ ยังมีแนวทางการใช้นวัตกรรมเพื�อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ
บริษัทฯ ติดตามการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อยา่งสม�าเสมอ และมี
คณะผู้ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลเพื�อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฏ
เกณฑ์ที�เปลี�ยนแปลงไปได้อยา่งทันท่วงที
ความเสี�ยงจากความเสียหายจากความไมป่ลอดภัยของสินค้า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมคุณภาพเพื�อให้มั�นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานสูง
ตลอดจนระบบจัดการร้องเรียนที�เกี�ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้า

รางวลัและความสําเรจ็ที่ผ�านมาของบร�ษัท

Outstanding Innovative Company Awards จากงาน SET Awards 2022
จากผลิตภัณฑ์แคปซูลไขน่�า (Wolffia Capsule)

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

OEM 59.2%

Own Brand 38.2%

อื�นๆ 2.6%

ข�อมูลหลักทรพัย� mai / CONSUMP

ราคาป�ด JSP mai index
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ณ วันที� 30/09/65 JSP CONSUMP mai

P/E (เท่า) - 15.58 58.56

P/BV (เท่า) 1.81 2.22 3.35

Dividend yield (%) 0.35 1.14 1.09

30/09/65 30/12/64 -

Market Cap (ลบ.) 1,692.60 3,367.00 N/A

ราคา (บาท/หุ้น) 3.72 7.40 N/A

P/E (เท่า) - 105.05 N/A

P/BV (เท่า) 1.81 - N/A

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถอืหุ�นรายใหญ� ณ วนัที่ 24/08/2565

บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จํากัด (32.97%)

นาย พิษณุ แดงประเสริฐ (6.59%)

นาง จินตนา สันติพิสุทธิ� (6.59%)

นาย สรสิช แดงประเสริฐ (6.59%)

นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ (6.51%)

อื�น ๆ (40.75%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.jsppharma.com

0-2284-1218

255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
10120

ข้อมูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=JSP

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี�จัดทําขึ�นโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรข่้อมูลของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนเพื�อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั�น บริษัทจดทะเบียนไมไ่ด้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมและควรขอรับคําปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� บริษัทจดทะเบียนไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนําข้อมูลที�ปรากฏนี�ไปใช้ในทุกกรณี และบริษัทจด
ทะเบียนสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั�งห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า ดัดแปลง หรือเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจดทะเบียนก่อน หากผู้ลงทุนมี
ข้อสงสัยเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมูลของบริษัท สามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันที่เผยแพร�ข�อมูล 21/11/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=JSP

