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2. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

2.1 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

 บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิการผลติและจ าหน่ายยา
แผนปัจจุบนัทีใ่ชร้กัษาโรค ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ผลติภณัฑ์สมุนไพร และยาแผนโบราณเป็นหลกั โดยมกีารจ าหน่าย
ภายใตต้ราสนิคา้ของลูกคา้ (“OEM”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 - 74 ของรายไดจ้ากการขาย ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทั (“Own 
Brand”)  ในสดัส่วนรอ้ยละ 21 - 25 ของรายไดจ้ากการขาย ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์รอ้ยละ 0 - 19 ของรายไดจ้ากการขาย 
และรายไดจ้ากการซือ้มาขายไปรอ้ยละ 3 - 7 ของรายไดจ้ากการขาย บรษิทัมรีายไดร้วมในปี 2561 - 2563 เท่ากบั 352.29 
ล้านบาท 365.53 ล้านบาท และ 462.74 ล้านบาท ตามล าดบั กลุ่มผลติภณัฑ์ทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่บรษิทั คอื ผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55 - 74 ของรายไดจ้ากการขาย บรษิทัมรีายไดเ้ตบิโตโดยสาเหตุหลกัมาจาก
สายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนกลบัมาด าเนินงานเตม็ก าลงั รวมทัง้บรษิทัมุ่งเน้นรายไดจ้ากการขาย Own Brand จากกลุ่ม
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามปี 2563 ทัว่โลกรวมทัง้
ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหร้ายไดจ้ากผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารลดลงจากปี 2562 จ านวน 17.10 ล้านบาท หรอืคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 6.49 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ แต่ในทางกลบักนัการระบาดของ COVID-19 ท าใหผู้บ้รโิภค
แสวงหาผลติภณัฑ์เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อจากไวรสัดงักล่าวเพิม่มากขึน้เช่นกนั ซึ่งทางบรษิทัมองเหน็โอกาสและสามารถ
จดัหาผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่ายไดท้นัตามความต้องการของผูบ้รโิภคจงึส่งผลให ้ บรษิทัมี
รายไดจ้ากผลติภณัฑ์แอลกอฮอลข์องบรษิทัเพิม่ขึน้ 86.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 19.05 ของรายได้
จากการขายส าหรบังวดปี 2563 

ก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2561 - 2563 เท่ากบั 12.39 ล้านบาท 23.57 ล้านบาท และ 31.08 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธเิทา่กบั รอ้ยละ 3.52 รอ้ยละ 6.44 และ ร้อยละ 6.72 ตามล าดบั ของรายไดร้วม ในช่วงปี 2561 
ก าไรสุทธเิท่ากบั 12.39 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอร์โมน รวมทัง้ลูกคา้ OEM รายหนึ่ง
ไดว่้าจา้งบรษิทัอื่นผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแทนบรษิทั จงึท าใหร้ายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง ในขณะ
ทีบ่รษิทัยงัคงแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายของบรษิทัและต้นทุนทางการเงนิ อกีทัง้มค่ีาใชจ้่ายในการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกด็ใีนปี 2562 ก าไรสุทธเิท่ากบั 23.57 ล้านบาท เนื่องจาก สายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนกลบัมา
ด าเนินงานเตม็ก าลงั และกลุ่มผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ไดร้บัความ
นิยมเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายปรบัตวัสูงขึน้ประกอบกบัมรีายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
และ ณ 31 ธนัวาคม 2563 ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 7.52 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุการ
เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด  

บรษิทัมสีนิทรพัย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 เท่ากบั 436.03 ล้านบาท 441.91 ล้านบาท และ 484.09 
ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยสนิทรพัย์หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23 - 27 ของสนิทรพัย์รวม  โดยมี
ส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้ และสนิคา้คงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73 - 77 ของ
สนิทรพัย์รวม โดยมส่ีวนประกอบหลกั ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บรษิทัมี
สนิทรพัย์เตบิโตในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื และลงทุนซื้อทะเบยีนยาแผน
ปัจจุบนั และส าหรบัปี 2563 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เกดิจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เพื่อรองรบัการจ าหน่ายสนิคา้ในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบรษิทัทีมุ่่งเน้นการจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่านช่องทางจ าหน่ายผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
67.65 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากบรษิทัปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง
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สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่ 17 เรื่องสญัญา
เช่า (TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรื่องการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูเ้ป็นรายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอด
อายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ส าหรบัสทิธกิารเช่าอาคาร ณ ส านักงานใหญ่จาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั และจากการโอนทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
เนื่องจากบรษิทัไดน้ าทีด่นิมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 

โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ยหนี้สนิรวมเท่ากบั 324.67 ล้านบาท 276.99 ล้านบาท และ 288.18 ล้าน
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 และรอ้ยละ 59.53 ของ
หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเท่ากบั 111.36 ล้านบาท 164.92 ล้านบาท และ 195.91 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 รอ้ยละ 37.32 และรอ้ยละ 40.47 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
 หนี้สนิรวมของบริษทัประกอบดว้ย หนี้สนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 - 52 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม หนี้สนิหมุนเวยีนของบริษทัส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 31 - 43 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยหนี้สนิรวมของบริษทัทยอยลดลง 
เนื่องจากบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต์ เพื่อกจิการเงนิร่วมลงทุนส าหรบั
ธุรกจิเอสเอม็อกี้าวไกลไปดว้ยกนั 1 (กองทรสัต์) และ บรษิทั เอช อี พ ีโอลดิ้ง 4 จ ากดั (HEP4) รวม 32.2 ล้านบาทในเดอืน
มนีาคม 2563 จงึท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการช าระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงนิบางส่วนได้ 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบด้วยทุนที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ผลต่างจากการรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และก าไรสะสม ปี 2561 – 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 130.00 ล้านบาท 170.00 
ล้านบาท และ 213.00 ล้านบาท ตามล าดบั และมทีุนทีช่ าระแล้วเท่ากบั 130.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท และ 170.00 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถ้อืหุ้นเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มทุนของผู้ถอืหุ้น จงึส่งผลใหบ้รษิทัมส่ีวนเกนิมูลค่าหุ้นในปี 
2563 เท่ากบั 22.09 ล้านบาท ปี 2561 – 2563 บรษิทัมผีลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีว เท่ากบั 11.54 
ล้านบาท 11.54 ล้านบาท และ 11.54 ล้านบาท ตามล าดบั ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในปี 2560 บริษัทท าการปรบัโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมตัวจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยบริษัทซื้อ
อาคารและอุปกรณ์ รวมทัง้หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงินกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรมค็อกซ์ (“COX”) 
ซึ่งเป็นกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งรายการนี้เป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน และ ปี 2561 – 2563 บริษัทมี
ก าไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากับ (7.10) ล้านบาท 16.46 ล้านบาท และ 15.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งบริษัทมีก าไรสะสม
เพิ่มขึ้นตามก าไรสุทธขิองบริษัทที่เพิม่ขึน้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 32.18 
ล้านบาท  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนเท่ากบั 123.75 ล้านบาท 
95.89 ล้านบาท และ 51.05 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญั
เกี่ยวกบัความสามารถของบรษิทัในการจดัหากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานใหเ้พยีงพอเพื่อจ่ายช าระหนี้เมื่อถงึก าหนด 
อย่างไรก็ตามหนี้สินหมุนเวียนที่สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีจ านวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการทีพ่ฒันาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดยีวกนับรษิัททยอยช าระเงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิท าให้บริษทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิ่มสูงขึ้นตลอดในช่วงปี 2561 - 2563 อกีทัง้
บรษิทัมวีงเงินสินเชื่อทีเ่พียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ผูบ้รหิารมีวสิยัทศัน์มองเห็นโอกาสในช่วงวกิฤต COVID-
19 ในการน าผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรในปี 2563 เตบิโตขึน้จากปี 
2562 เท่ากบั 7.52 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 31.90 อย่างไรกต็าม บรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารสนิทรพัย์เพื่อใชใ้นการ
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ช าระหนี้ ผูบ้รหิารเชื่อว่า ผลการด าเนินงานของบรษิทัทีส่ามารถสรา้งผลก าไรทีด่ ีจะท าใหบ้รษิทัสามารถจดัหากระแสเงิน
สดไดเ้พยีงพอส าหรบัการจ่ายช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด รวมถงึบรษิทัมกีารตดิตามกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษทัอย่าง
ใกล้ชดิ  
 
2.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
 

รายได้ 

 ในปี 2561 - 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 352.29 ล้านบาท 365.53 ล้านบาท และ 462.74 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 348.88 ล้านบาท 360.69 ล้านบาท และ 455.64 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.03 ร้อยละ 98.68 และรอ้ยละ 98.47 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ดอกเบี้ยรบัเท่ากบั 0.08 ล้านบาท 0.12 ล้านบาท 
และ 0.41 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.02 รอ้ยละ 0.03 และรอ้ยละ 0.09 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ส่วน
ทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นซึ่งเท่ากบั 3.33 ล้านบาท 4.72 ล้านบาท และ 6.69 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย       
1. OEM 236.28 67.07 267.55 73.20 249.29  53.87 
2. Own Brand 87.65 24.88 82.34 22.53 95.96 20.74 
3. แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด - - - - 86.81 18.76 
3. ซื้อมาขายไป (Trading) 1/ 24.95 7.08 10.80 2.95 23.58 5.10 
รวมรายได้จากการขาย 348.88 99.03 360.69 98.68 455.64 98.47 
ดอกเบี้ยรบั 0.08 0.02 0.12 0.03 0.41 0.09 
รายไดอ้ื่น/2 3.33 0.95 4.72 1.29 6.69 1.44 
รายได้รวม 352.29 100.00 365.53 100.00 462.74 100.00 

1/ รายได้จากการซื้อมาขายไป คอื บรษิทัซื้อสนิค้าส าเรจ็รูปจากผูผ้ลติ แล้วมาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า เช่น สนิค้าประเภทชุดตรวจสารเสพตดิ 
และเครื่องส าอาง 
2/ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าทะเบยีนผลติภณัฑ์ หน้ีสูญได้รบัคนื รายได้ค่าจ้างบรรจุสนิค้า ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายได้
จ าหน่ายค่าทะเบยีนผลติภณัฑ์ รายได้ค่าเช่า เป็นต้น  

 
รายไดจ้ากการขาย 
ส าหรบัปี 2563 รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 54.11 

ของรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการขายยาแผนปัจจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 18.21 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้าก
การขายยาแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการขายแอลกอฮอล์ส าหรบัท าความ
สะอาด คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการซื้อมาขายไป คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของรายได้
จากการขาย ซึ่งบริษัทได้มีการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (“OEM”) คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของ
รายได้จากการขาย และภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (“Own Brand”) คิดเป็นร้อยละ 21.06 ของรายได้จากการขาย 
กลุ่มลูกค้าของรายไดจ้ากการขายทีส่ าคญัได้แก่ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าบนสื่อโทรทศัน์ ตัวแทนจ าหน่าย OEM ร้านขายยา  
และรา้นสะดวกซื้อ ในปี 2561 - 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายเท่ากบั 348.88 ล้านบาท 360.69 ล้านบาท และ 455.64 
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ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.03 ร้อยละ 98.68 และ ร้อยละ 98.47 ของรายได้รวม ตามล าดับ 
ส าหรับปี 2562 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
เนื่องจากสายการผลิตยาน ้าและฮอร์โมนกลบัมาด าเนินงานเต็มก าลงั ภายหลงับริษัทปรบัปรุงสายการผลิตยาน ้าและ
ฮอร์โมนเพื่อใหเ้ป็นไปตามาตรฐาน GMP / PIC/S เป็นที่เรียบร้อย และมีค าสัง่ซื้อเพิม่ขึน้ นอกจากนี้บริษัทมีรายไดเ้พิม่
จากผลิตภัณฑ์ Own Brand ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จดัจ าหน่ายผ่านผู้จดัจ าหน่ายสินค้าบนสื่อโทรทศัน์ และ 
ส าหรบัปี 2563 รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 94.95 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 26.32 เมื่อเทยีบกบัปี 
2562 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้
ผู้บริโภคแสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดงักล่าว ซึ่งทางบริษัทสามารถจดัหาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ส าหรับท าความสะอาดมาจ าหน่ายได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคจึงส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ของบริษัทเพิม่ขึ้น 86.81 ล้านบาท รวมถึงรายได้เพิ่มจากผลติภัณฑ์ Own Brand ประเภทผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหารที่จดัจ าหน่ายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายสินค้าบนสื่อโทรทศัน์ ซึ่งบริษัทมีการท าการตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ Own Brand 
ต่อเนื่องจากปี 2562 และไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภค 

บรษิทัมนีโยบายการรบัคนืสนิคา้จากลูกคา้กรณีสนิคา้ไม่ไดม้าตรฐานของลูกคา้ สนิคา้ส่งผดิ สนิคา้เสยีหายจาก
การผลติหรอืขนส่ง เป็นต้น และในปี 2563 บรษิทัมกีารตัง้ประมาณการการรบัคืนสินคา้โดยอ้างอิงข้อมูลจากอดตีร้อยละ 
0.09 ของรายไดจ้ากการขาย 

 
รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นของบรษิทัประกอบดว้ยรายไดค่้าทะเบยีนผลติภณัฑ์ หนี้สูญไดร้บัคนื รายไดค่้าจา้งบรรจุสนิคา้ ก าไร
จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ รายไดจ้ าหน่ายค่าทะเบยีนผลติภณัฑ์ รายไดค่้าเช่า และอื่น ๆ ในปี 2561 – 2563 รายไดอ้ื่น
ของบรษิทัเท่ากบั 3.33 ล้านบาท 4.72 ล้านบาท และ 6.69 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.95 รอ้ยละ 1.29 และ
รอ้ยละ 1.44 ของรายไดร้วมตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ 1.39 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
41.74 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 0.45 ล้านบาท และรายไดจ้ากค่า
ทะเบยีนผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ 0.82 ล้านบาท และส าหรบัปี 2563 บริษทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 6.69 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้ 1.97 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 41.74 จากรายไดค่้าทะเบยีนผลติภณัฑ์แผนปัจจุบนัเพิม่ขึน้จ านวน 1.87 ล้านบาท  

 
ต้นทุนขายสินค้าและอตัราก าไรขัน้ต้น 

 รายการ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ต้นทุนจากการขาย       
ค่าวตัถุดบิ สนิคา้ส าเรจ็รูป และค่าบรรจุภณัฑ์ 174.42 70.32 167.00 67.00 222.13 71.65 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 43.13 17.39 44.60 17.89 45.10 14.55 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9.93 4.00 13.55 5.44 18.02 5.81 
ค่าเช่า 4.62 1.86 4.70 1.89 0.18 0.06 
อื่นๆ 15.93 6.43 19.40 7.78 24.59 7.93 

รวมต้นทุนจากการขาย 248.03 100.00 249.25 100.00 310.02 100.00 
ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้น 100.85 28.91 111.44 30.90 145.62 31.96 
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ต้นทุนขายสนิคา้ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดบิ ค่าสนิคา้ส าเรจ็รูป ค่าบรรจุภณัฑ์ ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่า
ตดัจ าหน่าย ค่าเช่า และ อื่นๆ ในปี 2561 – 2563 ต้นทุนจากการขายของบรษิทัเท่ากบั 248.03 ล้านบาท 249.25 ล้านบาท 
และ 310.02 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 71.09 ร้อยละ 69.10 และรอ้ยละ 68.04 ของรายไดจ้ากการขาย
ตามล าดบั ส่งผลใหม้กี าไรขัน้ต้นจากการขายเท่ากบั 100.85 ล้านบาท 111.44 ล้านบาท และ 145.62 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 28.91 ร้อยละ 30.90 และรอ้ยละ 31.96 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2563 
บรษิทัมตี้นทุนจากการขายเพิม่ขึน้เทา่กบั 60.77 ล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.38 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ซี่ง
สมัพนัธ์กบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการขาย นอกจากนีใ้นปี 2563 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกกบัสญัญาทีเ่คยระบุว่าเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 
17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 4 เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวธิีปรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูร้ายจ่าย
ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็น
สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของต้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปลี่ยนไป โดยบรษิทัปรบัเปลี่ยนวธิกีารรบัรูต้้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักลา่วเป็นค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจา่ยของหนี้สนิตามสญัญาเช่า   ดงันัน้ ปี 2563 บรษิทัจงึมค่ีาเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายเพิม่ขึน้ 4.47 ล้านบาท และค่าเช่าลดลง 4.52 ล้านบาท  

 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 

 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 11.61 3.30 12.31 3.37 17.40 3.76 
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย 6.89 1.95 5.41 1.48 15.95 3.45 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ2/ 5.85 1.66 5.96 1.63 14.77 3.19 
รวมต้นทุนการจดัจ าหน่าย 24.35 6.91 23.68 6.48 48.12 10.40 

1/ ร้อยละค านวณจากรายได้รวม 
2/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจดังานแสดงสนิค้า ค่าขนส่ง ค่าทะเบยีนยา  ค่าทะเบยีนฮาลาล ค่าจ้างออกแบบสนิค้าและบรรจภุณัฑ ์ค่าวจิยั 
ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนพนักงาน ค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการ
ขาย และ อื่น ๆ ในปี 2561 – 2563 ต้นทุนในการจ าหน่ายเท่ากบั 24.35 ล้านบาท 23.68 ล้านบาท และ  48.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 6.91 รอ้ยละ 6.48 และ รอ้ยละ 10.40 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย
ของบรษิทัลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และปรบัตวัเพิม่ขึน้มากในปี 2563 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
และเมื่อพจิารณาสดัส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายเทยีบกบัรายไดร้วมอยู่ประมาณร้อยละ 6.48-10.40 ของรายไดร้วม 
ส าหรบัปี 2562 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2561 เท่ากบั 0.67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.75 
มสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายลดลง 1.48 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัจดัประเภทรายการส่งเสรมิการ
ขายประเภทส่วนลดเป้าหมายทีใ่หล้กูคา้ใหม่ (Rebate) ในปี 2562 เป็นยอดหกัรายได ้ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 และ ส าหรบัปี 2563 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 24.44 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 103.21 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความ
สะอาดในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลใหบ้รษิทัมค่ีาขนส่ง ค่าบรกิารโกดงั และค่าคอมมชิชัน่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้
บรษิทัมค่ีาโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อเพิม่การรบัรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ์ Own Brand ของบริษทัตามแผนการท าตลาด
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กลุ่มผลติภณัฑ์ Own Brand เพิม่มากขึน้ รวมทัง้บรษิทัมกีารขยายทมีขายส าหรบัช่องทางจ าหน่ายกลุ่มรา้นขายยาและ
โรงพยาบาล จงึส่งผลใหค่้าใชจ้่ายพนักงานและค่านายหน้าเพิม่สูงขึน้   
  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 25.92 7.36 29.13 7.97 29.50 6.37 
ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 8.47 2.40 9.38 2.57 5.88 1.27 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 2.24 0.63 2.48 0.68 1.38 0.30 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3.21 0.91 2.40 0.66 3.38 0.73 
ค่าเช่า 2.32 0.66 1.30 0.35 0.23 0.05 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ2/ 0.81 0.23 - - - - 

อื่นๆ3/ 6.65 1.89 8.78 2.40 9.00 1.95 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.62 14.08 53.47 14.63 49.37 10.67 

1/ ร้อยละค านวณจากรายได้รวม 
2/ ปี 2563 บรษิทัได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ โดยแสดงรายการแยกจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารเป็น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9  

3/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษายานพาหนะ เครื่องใช้ส านักงาน และอาคาร ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่า
ไปรษณีย์และอากรแสตมป์ เป็นต้น 

 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนกังาน ค่าธรรมเนียมวชิาชพี ค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทาง ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย ค่าเช่า เป็นต้น ในปี 2561 – 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเทา่กบั 49.62 ล้านบาท 
53.47 ล้านบาท และ 49.37 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.08 รอ้ยละ 14.63 และรอ้ยละ 10.67 ของรายได้
รวม ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ในปี 2562 เท่ากบั 3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.76 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัพนักงานจ านวน 3.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.38 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ าปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าใชจ้่าย
ผลประโยชน์พนักงาน และ ส าหรบัปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 4.10 ล้านบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 7.67 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัช าระค่าใชจ้่ายในการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละช าระครบถ้วน
ในปี 2562 และบรษิทัไดร้บัทุนสนับสนุนดา้นนวตักรรมจากส านักงานนวตักรรมมแห่งชาต ิ (NIA) ในส่วนของค่าทีป่รกึษา
เป็นจ านวน 1.00 ล้านบาท จงึท าใหค่้าใชจ้่ายค่าทีป่รกึษาลดลงในปี 2563   

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน 
ปี 2558 บรษิทัหยุดการผลติของโรงงานทีส่าขาล าพูน ผูบ้รหิารของบรษิทัไดป้ระเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื

ส าหรบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงงานทีส่าขาล าพูน โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรม
ดว้ยวธิวีเิคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost approach) ซึ่งมูลค่าประเมนิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระต ่ากว่ามูลค่าสุทธทิางบญัช ี
ดงันัน้บรษิทัไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงนิ 45.00 ล้านบาทในปี 2558  

ต่อมาบรษิทัไดม้พีจิารณาประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์เป็นประจ าทุกปี และสถานการณ์ทางธุรกจิของ
โรงงานล าพูนเริม่ฟ้ืนตวัท าใหเ้ริม่มกีารผลติเพิม่ขึน้ รวมทัง้ผูบ้รหิารเชื่อว่าการประเมนิมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิี
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มูลค่าจากการใชม้คีวามเหมาะสมมากกว่า ดงันัน้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมาบรษิทัไดป้ระเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์โดย
วดัมูลค่าจากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินงานต่อเนื่องของโรงงานทีส่าขาล าพูน และ
ไม่ไดม้กีารบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิม่ขึน้ จนกระทัง่บริษทัไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-
2019 โดยลูกคา้รายหนึ่งยกเลกิค าสัง่ซื้อกบับรษิทัในปี 2563 จงึส่งผลต่อมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืส าหรบัโรงงานล าพูน
จากการเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิานในการประมาณการ  ดงันัน้บรษิทัไดพ้จิารณาบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เพิม่เตมิอกีจ านวน 2.00 ล้านบาทส าหรบังบการเงนิปี 2563 หรอืคิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 100.00 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2562 

 
ผลขาดทุนและกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9  
ปี 2562 – 2563 บริษทัมผีลขาดทุนและ(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 เท่ากบั 

(3.92) ล้านบาท และ 2.12 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งช่วงต้นปี 2563 เกดิการแพร่ระบาดของ COVID-2019 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของลกูคา้ท าใหบ้รษิทัมกีารตัง้ประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีใ้นปี 2563 
เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัมกีารตดิตามลูกหนี้ของบรษิทัอย่างใกล้ชดิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์ดงักล่าวสามารถทยอยช าระคนืหนี้บรษิทัได ้

 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงนิส่วนใหญ่มาจากเงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ยมืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – หมุนเวียน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 

125.28 96.64 82.87 

อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 5.25 – 9.50 5.00 – 7.12 4.47 – 6.87 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

22.92 33.87 22.42 

อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.38 2.34 6.95 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 2.35 - 3.65 3.28 - 7.06 3.28 - 7.06 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย – ไม่หมุนเวียน    
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62.48 62.26 61.47 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26.98 - - 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 6.00 - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 2.35 - 3.65 3.28 - 7.06 3.28 - 7.06 
รวมหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 238.10 198.21 209.52 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 2.00 – 14.49 2.00 – 14.96 2.00 – 14.96 
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บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิในช่วงปี 2561-2563 เท่ากบั 13.42 ล้านบาท 12.96 ล้านบาท และ 11.44 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยมอีตัราดอกเบี้ยต ่าสุด 2.00 และ อตัราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากบั 14.49 – 14.96 ในปี 2561 บรษิทัมกีารกู้ยมื
เงนิจากบรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อเสรมิสภาพคล่องของบรษิทั โดยมกีารคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 
6.00 ต่อปี ซึ่งในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดช้ าระเงนิกู้ยมืดงักล่าวครบแล้วทัง้จ านวน จงึท าใหต้้นทุนทางการเงนิลดลงในปี 
2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ส าหรบัปี 2563 ต้นทุนทางการเงนิลดลงเท่ากบั 1.53 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 
เนื่องจากการช าระเงนิกู้ยมืระยะยาวบางสญัญาครบแล้วในปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็ามบรษิทัต้องบนัทกึต้นทุนทางการเงนิ
จากสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS16) 
 

 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ  

ในปี 2561 – 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ12.39 ล้านบาท 23.57 ล้านบาท และ 31.08 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิ
เป็นอตัราก าไรสุทธเิทา่กบัรอ้ยละ 3.52 รอ้ยละ 6.45 และรอ้ยละ 6.72 ตามล าดบั ของรายไดร้วม ในช่วงปี 2561 ก าไรสุทธิ
เท่ากบั 12.39 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัปิดปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอร์โมน รวมทัง้ลูกคา้ OEM รายหนึ่งไดว่้าจา้ง
บรษิทัอื่นผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแทนบรษิทั จงึท าใหร้ายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดลง ในขณะทีบ่รษิทั
ยงัคงแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายของบรษิทัและต้นทุนทางการเงนิ อกีทัง้มค่ีาใชจ้่ายในการเตรยีมตวัขออนุญาตออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปและการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกด็ ี ในปี 2562 ก าไรสุทธเิท่ากบั 
23.57 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัปรบัปรุงสายการผลติยาน ้าและฮอร์โมนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP / PIC/S เป็นที่
เรยีบรอ้ย และกลุ่มผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ 
จงึส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายปรบัตวัสูงขึน้ประกอบกบัมรีายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ จงึส่งผลให้
ก าไรสุทธปีิ 2562 มอีตัราการเตบิโตอย่างมากคดิเป็นรอ้ยละ 90.23 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ส าหรบัปี 2563 ก าไร
สุทธเิพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.86 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุการเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด และการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เสรมิอาหารภายใต้
ตราสนิคา้ของบรษิทั ในขณะที ่ บรษิทัมผีลประกอบการลดลงจากผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและยาแผนโบราณกลุ่มลูกคา้ 
OEM จากการไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
 

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ปี 2561 - 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 13.64 รอ้ยละ 17.06 และรอ้ยละ 17.23 
ตามล าดบั โดยบรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ในปี 2561 ถงึปี 2563 เท่ากบั 111.36 ล้านบาท 164.92 ล้านบาท และ 195.91 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 บริษทัมอีตัราผลก าไรต่อผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 17.06 ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 
ทีม่อีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 13.64 เนื่องจากปี 2562 บรษิทัมผีลประกอบการเพิม่ขึน้เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 อย่างไรกต็ามในปี 2563 บรษิทัสามารถบริหารงานภายใต้วกิฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้
มรีายไดเ้ตบิโตเพิม่ขึน้ และด าเนินการใหม้ผีลก าไรจากการด าเนินเพิม่ขึน้ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมอีตัราผลตอบแทนของผูถ้อื
หุน้เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
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2.3 ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์
 

สินทรพัย ์

 บรษิทัมสีนิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 เท่ากบั 436.03 ล้านบาท 441.91 ล้านบาท และ 484.09 
ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยสนิทรพัย์หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23 - 27 ของสนิทรพัย์รวม  โดยมี
ส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้ และสนิคา้คงเหลอื และมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73 - 77 ของ
สนิทรพัย์รวม โดยมส่ีวนประกอบหลกัไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน และทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทีส่ าคญัของบรษิทัมดีงันี้ 
 

ลูกหน้ีการค้า 

ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าหกัด้วยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  หรือค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยในลกัษณะการด าเนินงานของธุรกจิ บรษิทัจะรบัรู้ลูกหนี้เมื่อบรษิทัมสีทิธทิี่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัสิ่งตอบแทน
ตามสญัญา หากบริษัทรบัรูร้ายได้ก่อนทีจ่ะมีสทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทน จ านวนสิ่งตอบแทนนัน้จะ
รบัรู้เป็นสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา ก่อนปี 2562 ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจง้หนี้หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และในปี 
2563 ลูกหนี้วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งประเมนิโดยการวเิคราะห์
ประวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ หนี้สูญจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อเกดิขึน้ ซึ่ง
บรษิทัมนีโยบายการใหเ้ครดติเทอม 30 -120 วนั โดยใชแ้นวทางการจดัระดบัความเสีย่งของลูกคา้ตามกลุ่มลูกคา้ 

ลูกหน้ีการค้า 
31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนีก้ารคา้  64.74 116.08 62.13 108.85 47.43 108.44 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (8.97) (16.08) (5.05) (8.85) - - 
     ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - (3.69) (8.44) 
รวมลูกหน้ีการค้า 55.77 100.00 57.08 100.00 43.74 100.00 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้า - สุทธิ เท่ากบั 55.77 ล้านบาท 57.08 ล้านบาท และ 

43.74 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 12.79 ร้อยละ 12.92 และร้อยละ 9.04 
ตามล าดบั และมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย 58 วนั 63 วนั และ 43 วนั ตามล าดบั ซึ่งเป็นระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลี่ยที่อยู่ใน
เกณฑ์ปกตขิองบรษิทั ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยเพิม่สูงขึน้จากค่าเฉลี่ยของปี 2561 เนื่องจากลูกหนี้
คา้งช าระรายหนึ่งได้รบัผลกระทบจากนักท่องเทีย่วชาวจีนในประเทศไทยมปีริมาณลดลงอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกต็าม
ในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท
สามารถจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์โดยมีเงื่อนไขการรบัช าระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินมดัจ ารบัล่วงหน้าเป็นส่วน
ใหญ่ หากค านวณระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยโดยไม่น ารายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มาค านวณดว้ย พบว่า
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยของบรษิทัในปี 2563 เพิม่ขึน้เป็น 53 วนั  
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ระยะเวลาค้างช าระ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลูกหนีก้ารคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 45.99 71.04 36.93 59.44 23.41 49.36 
ลูกหน้ีการค้าท่ีเกินก าหนดช าระ       
น้อยกว่า 3 เดอืน 9.44 14.58 17.75 28.57 17.45 36.79 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 0.06 0.09 0.92 1.48 0.15 0.32 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 0.48 0.74 2.21 3.56 5.73 12.08 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 8.77 13.55 4.32 6.95 0.69 1.45 

รวม 64.74 100.00 62.13 100.00 47.43 100.00 
 
จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้คงค้าง (Aging) ข้างต้น พบว่า บริษัทมีสดัส่วนลูกหนี้

การค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 เท่ากับ 45.99 ล้านบาท 36.93 ล้านบาท และ 23.41 
ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 71.04 รอ้ยละ 59.44 และรอ้ยละ 49.36 ตามล าดบั  

ในปี 2561 - 2563 บรษิทัมลีูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดอืน ในสดัส่วนค่อนขา้งสูง คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.58 รอ้ยละ 28.57 และรอ้ยละ 36.79 ตามล าดบั โดยในปี 2562 บรษิทัมลีูกหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดอืน
เพิม่ขึน้จากปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของยอดฝากขายรอเรยีกเกบ็ของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้บนสื่อโทรทศัน์  

ส าหรบัลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือนเพิ่มขึ้นในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบปี 
2561 เนื่องจากลูกหนี้รายหนึ่งไดร้บัผลกระทบจากนักท่องเทีย่วชาวจีนในประเทศไทยลดลง และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 บรษิทัมลีูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืนเพิม่ขึน้ 3.52 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกับ
สิ้นปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ลูกค้าทีบ่ริษัทจ าหน่ายผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าราย
หนึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว  

ในกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป บริษัทได้ตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ร้อยละ 100 
โดยลูกหนี้คา้งช าระในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นลูกหนี้ที่คา้งช าระมานาน 3-6 ปีขึน้ไป ซึ่งบางส่วนอยู่ในกระบวนการด าเนินคดี
ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีลุ่มลูกหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป จ านวน 
0.69 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัด าเนินการตดัจ าหน่ายหนี้สูญจ านวน 3.47 ล้านบาท  

โดยในปี 2561 – 2562 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยวิเคราะห์ประวตักิารช าระหนี้ และคาดการณ์
เกี่ยวกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ บรษิทัก าหนดอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนด
ช าระ ลูกหนี้การค้าค้างช าระน้อยกว่า 3 เดือน ลูกหนี้การค้าค้างช าระ 3 – 6 เดือน ลูกหนี้การค้าค้างช าระ 6 - 12 เดอืน 
และ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 30.00 และรอ้ยละ 
50.00 – 100.00 ตามล าดบั และส าหรบัปี 2563 บรษิทัจะบนัทกึค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยใชว้ธิกีารอย่างง่าย
ผ่านการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจว่ามีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไร และพจิารณาค่าความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักเพื่อประเมนิผลขาดทุนดา้นเครดิตสะสมของลูกหนี้การคา้ที่ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระน้อยกว่า 3 เดอืน  ลูกหนี้การคา้คา้งช าระ 3 – 6 เดอืน ลูกหนี้การคา้คา้งช าระ 6 - 12 
เดอืน และ ลูกหนี้การคา้คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 0.08 รอ้ยละ 1.60 รอ้ยละ 11.56 รอ้ยละ 46.98 และ
รอ้ยละ 100.00 ตามล าดบั ซึ่งบรษิทัอ้างองิขอ้มูลในการค านวณค่าเผื่อหนี้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากบนัทกึทีเ่กี่ยวขอ้ง
ส าหรบัวธิกีารประเมนิผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดติ  
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ลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้อื่นประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า ต้นทุนขายรอการตดับญัช ี เงนิมดัจ าจ่ายล่วงหน้า เงนิทดรองจ่าย
พนักงาน ลูกหนี้กรมสรรพากร ดอกเบี้ยค้างรบั และอื่น ๆ เป็นต้น ลูกหนี้อื่นของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 
2563 เท่ากับ 12.25  ล้านบาท 10.98 ล้านบาท และ 7.33  ล้านบาท ตามล าดบั ลูกหนี้อื่นปรบัตัวลดลงในปี 2562 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการทีบ่ริษัทได้ช าระเงินมดัจ าค่าเครื่องจกัรและทะเบียนผลิตภัณฑ์ในระหว่างปี 
2561 และได้รบัสินค้าในระหว่างปี 2562 จึงท าให้เงินมดัจ าจ่ายล่วงหน้าลดลง และ ปี 2563 ลูกหนี้อื่นลดลง 3.65 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นลดลงอตัรารอ้ยละ 33.24 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากบรษิทัมค่ีาใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการตดั
จ าหน่ายค่าโฆษณาตามสญัญาแลกเปลี่ยนสนิคา้จ านวน 5.97 ล้านบาท  
 

สินค้าคงเหลือ 

 31 ธ.ค.2561 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถุดบิ 13.47 38.52 11.64 30.13 20.20 25.93 
บรรจุภณัฑ์ 13.73 39.26 12.31 31.87 17.47 22.43 
สนิคา้ส าเรจ็รูป 9.81 28.05 18.42 47.68 39.48 50.69 
สนิคา้ระหว่างผลติ 2.15 6.15 1.57 4.06 7.87 10.10 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลง (4.19) (11.98) (5.31) (13.74) (7.13) (9.15) 

รวม 34.97 100.00 38.63 100.00 77.89 100.00 
 
สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 เท่ากบั 34.97 ล้านบาท 38.63 ล้านบาท และ 77.89 ล้านบาท 

ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 8.02 รอ้ยละ 8.74 และรอ้ยละ 16.09 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอื
จะประกอบดว้ยวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ สนิคา้ส าเรจ็รูป และสนิคา้ระหว่างผลติ  

ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัยอดขายสม ่าเสมอ จงึมกีารทยอยส่งสนิคา้ไปก่อนและเตรยีมผลติสนิคา้ส าหรบังวดถดัไป 
จงึส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 3.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.47 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 39.26 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 เพื่อรองรบั
การจ าหน่ายสนิคา้ในอนาคตโดยเฉพาะแผนการตลาดของบรษิทัทีมุ่่งเน้นการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ Own Brand ผ่าน
ช่องทางจ าหน่ายผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิคา้ประเภทแอลกอฮอล์คงเหลอื
ประมาณ 6.65 ล้านบาท  

บรษิทัไดเ้ริม่น านโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงมาใชเ้ป็นครัง้แรกในปี 2559 โดยพจิารณาจาก
รายงานวเิคราะห์อายุสนิคา้และมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั ซึ่งวตัถุดบิ งานระหว่างท า และสนิคา้ส าเรจ็รูปจะพจิารณาอายุ
คงเหลอืของสนิคา้ และส าหรบับรรจุภณัฑ์จะพจิารณาจากอายุของบรรจุภณัฑ์ ต่อมาในปี 2562 – 2563 บรษิทั
เปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลง เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้คงเหลอืมากขึน้ 
โดยพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอืและการใชป้ระโยชน์ของสนิคา้คงเหลอื จากรายงานวเิคราะห์อายุสนิคา้
คงเหลอืและมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 
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ซึ่งการพจิารณาการเสื่อมสภาพของสนิคา้คงเหลอืจะวเิคราะห์จากรายงานวเิคราะห์อายุสนิคา้คงเหลอื บรษิทัจะ

พจิารณาโดยเปรยีบเทยีบมูลค่าสูงสุดของค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงระหว่างรายงานวเิคราะห์อายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัที่
ผลิตหรือวนัที่รบัเข้า (Days Passed)  กับรายงานวิเคราะห์อายุคงเหลือของสินค้านับจากวนัที่หมดอายุ (Remaining 
Age) โดยมอีตัราค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลงดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

ร้อยละของต้นทุนสินค้าคงเหลือ Days Passed Remaining Age 
สนิคา้ส าเรจ็รูป 0.00 – 30.00 0.00 – 100.00 

สนิคา้ระหว่างผลติ 0.00 – 30.00 0.00 – 100.00 
วตัถุดบิ 0.00 – 100.00 0.00 – 100.00 

บรรจุภณัฑ์ 0.00 – 100.00 - 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมีค่าเผื่อสนิคา้ลดมูลค่าสิน้งวด เท่ากบั 4.19 ล้านบาท 5.31 ล้านบาท 
และ 7.13 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิคา้เพิม่ขีน้ 1.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการตัง้ค่าเผื่อการลดลงของบรรจุภณัฑ์เพิม่ขึน้ และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสนิคา้เพิม่ขึน้ 1.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลง 
เพื่อใหส้ะทอ้นถงึมูลค่าคงเหลอืทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้คงเหลอืมากขึน้   

บรษิทัมรีะยะเวลาในการจ าหน่ายสนิคา้เฉลีย่ เท่ากบั 57 วนั 53 วนั และ 68 วนั ในปี 2561 – 2563 ตามล าดบั 
โดยระยะเวลาในการจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัประมาณ 1 – 3 เดอืน เนื่องจากสนิคา้ของบรษิทัเป็นยาแผนปัจจุบนั ยาแผน
โบราณ ผลติภณัฑ์สมุนไพร และผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ซึ่งมรีะยะเวลาการเกบ็รกัษาจ ากดั ดงันัน้เพื่อป้องกนัการความ
เสีย่งจากสนิคา้หมดอายุ บรษิทัมขีัน้ตอนในการตดิตามสถานะของสนิคา้คงเหลอืเป็นประจ า และใหม้รีะยะเวลาในการ
จ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัใหส้ัน้ทีสุ่ด  
 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้ทา่กบั 8.86 ล้านบาท 
8.94 ล้านบาท และ 8.98 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น ร้อยละ 2.03 รอ้ยละ 2.02 และรอ้ยละ 1.86 ของมูลค่าสนิทรพัย์
รวม ตามล าดบั โดยเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชม้กีารเตบิโตเพยีงเลก็น้อยในแต่ละปี จากดอกเบี้ยเงนิ
ฝากทีบ่รษิทัไดร้บัจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมเีงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเท่ากบั -0.00- ล้านบาท 
5.77 ล้านบาท และ -0.00- ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ -0.00- รอ้ยละ 1.31 และรอ้ยละ -0.00- ของมูลค่า

ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลง 
การเสื่อมสภาพ 

รายงานวเิคราะห์อายุสนิคา้คงเหลอืนับจากวนัทีผ่ลติหรอืวนัที่
รบัเขา้ (Days Passed) 
รายงานวเิคราะห์อายุคงเหลอืของสนิคา้นับจากวนัทีห่มดอายุ 
(Remaining Age) 

การสรา้งประโยชน์ มูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั 
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สนิทรพัย์รวมตามล าดบั โดยในปี 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึน้จ านวน 5.77 ล้านบาท 
เนื่องจากบรษิทัใหเ้งนิกู้ยมืแก่บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ดว้ยอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.00 – 6.25 โดย
มวีตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บับรษิทั ซดีไีอพ ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเงนิใหกู้ย้มืดงักลา่ว
บรษิทัไดร้บัช าระแล้วทัง้จ านวนในเดอืนมถิุนายน 2563 

 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนประกอบดว้ยทีด่นิทีบ่รษิทัถอืครองบรเิวณอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซึ่ง
ปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชง้านในอนาคต โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมทีีด่นิมูลค่า
เท่ากบั 150.09 ล้านบาท 150.09 ล้านบาท และ 108.77 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.42 ร้อยละ 33.97 และ
รอ้ยละ 22.47 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยในปี 2563 บรษิทัไดโ้อนทีด่นิบางส่วนจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบรษิทัไดน้ าทีด่นิจ านวน 15-0-68.60 ไร่ หรอืคดิเป็นมูลค่า 41.32 ล้านบาท
มาใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์ในอนาคตของบรษิทั จงึส่งผลใหอ้สงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนลดลงจ านวน 41.32 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 27.53 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ทัง้นี้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมโีอกาสลดลง โดยบรษิทัอาจจะโอน
ทีด่นิจากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ในอนาคต เนื่องจากบรษิทัมแีผนในการน า
ทีด่นิมาใชใ้นการด าเนินการตามโครงการวจิยั พฒันา และแปรรูปพชืไข่น ้าเพื่อการผลติเชงิพาณิชย์ (โปรดดูรายละเอยีด
โครงการในส่วนที ่2.2 ขอ้ 6 เรื่องโครงการในอนาคต) 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธเิท่ากบั 151.14 ล้านบาท 147.30 ล้าน
บาท และ 214.95 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 34.66 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 44.40 ของสินทรพัย์
รวมตามล าดบั โดยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร 
และเครื่องจกัร ในปี 2562 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 3.84 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 2.54 เมื่อเทยีบ
กับปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาในปี 2562 นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทมีอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเพิม่ขึน้
จ านวน 19.03 ล้านบาท เนื่องจากการโอนงานก่อสร้างของอาคารคลงัสินค้าบรรจุภัณฑ์และสาธารณูปโภค และมีงาน
ระหว่างก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ส าหรบัจดัเก็บวตัถุดิบ อกีทัง้บรษิทัมเีครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้จ านวน 11.40 ล้าน
บาทจากการที่บริษัทจดัซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ HPLC และเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลิตยาน ้าและแคปซูลนิ่ม 
(Soft Gel) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึน้ 7.83 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัมี
การปรบัปรุงระบบปรบัอากาศสายการผลิตแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) และการก่อสร้างสาธารณูปโภครอบโรงงานกรุงเทพ 
ทัง้นี้บรษิทัไดโ้อนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหว่างก่อสรา้งเหล่านี้เพื่อค านวณค่าเสื่อมราคาแล้วในปี 2562 ส าหรบัปี 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ซึ่งให้มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 และบริษัทได้น า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรกส าหรบัสญัญาที่เคยระบุว่าเป็นสญัญาเช่า
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 
เรื่อง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม 
ซึ่งเดิมบริษัทรบัรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม 
TFRS 16 บริษัทได้รบัรู้เป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสญัญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนไป โดยบรษิทัปรบัเปลี่ยนวธิกีารรบัรูต้้นทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกับสญัญาเช่าดงักล่าว
เป็นค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสญัญาเช่า   จงึส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
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2563 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 67.65 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.93 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2562 
จากสิทธิการเช่าทีด่ินและอาคาร ซึ่งเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่จากกลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท และจากการโอนทีด่นิ
จากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบรษิทัไดน้ าทีด่นิบางส่วนมาใชพ้ฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ขา้งต้น 

 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสุทธเิท่ากบั 1.24 ล้านบาท 4.83 ล้านบาท และ 
4.77 ล้านบาทตามล าดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทประกอบด้วย ค่าทะเบียนผลิตภัณฑ์ และค่าลิขสิทธิ ์
ซอฟต์แวร์ ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนยาแผนปัจจุบนัจ านวน 12 ทะเบียนเพื่อรองรับ
แผนการจ าหน่ายยาแผนปัจจุบนัเพิ่มขึ้นของบริษัท และลงทุนในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพื่อรองรบัระบบปฏิบัติการ 
Windows และ Office เพิ่มเติมท าให้สินทรพัย์ไม่มีตัวตนของบริษัทเพิ่มขึ้นจ านวน 3.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
289.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  ส าหรบัปี 2563 สินทรพัย์ไม่มีตัวตนลดลงเท่ากับ 0.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2562 เนื่องจากบรษิทัมค่ีาตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย เงนิค ้าประกนั เงนิประกนัค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหน้า โดย ณ 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เท่ากบั 4.62 ล้านบาท 1.74 ล้านบาท และ 2.12 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.06 ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.44 ของสินทรพัย์รวม ตามล าดบั ในปี 2561 บริษัทมี
แผนการตลาดเพื่อเพิม่การรบัรู้ของลูกค้าใหรู้้จกักลุ่มตราสินคา้ของบริษัทเพิม่ขึน้ จึงได้มีการน าผลติภัณฑ์ของบริษทัไป
แลกเปลี่ยนกบัค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้า โดยค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์จ่ายล่วงหน้าดงักล่าวจะทยอยตดัจ าหน่าย
ไปเมื่องานโฆษณาทีเ่กดิขึน้จรงิตามเงื่อนไขทีต่กลงกนั ซึ่งบรษิทัไดท้ยอยตดัจ าหน่ายในปี 2562 จงึส่งผลใหส้นิทรพัย์ไม่
หมุนเวียนอื่นปรบัตัวลดลงในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และส าหรบัปี 2563 บริษัทมีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.63 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
เงนิมดัจ าค่าอาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 

 
2.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัประกอบดว้ยหนี้สนิรวมเท่ากบั 324.67 ล้านบาท 276.99 ล้านบาท และ 288.18 ล้าน
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.47 รอ้ยละ 62.68 และรอ้ยละ 59.53 ของ
หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเท่ากบั 111.36 ล้านบาท 164.92 ล้านบาท และ 195.91 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.53 รอ้ยละ 37.32 และรอ้ยละ 40.47 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
 หนี้สนิรวมของบริษทัประกอบดว้ย หนี้สนิหมุนเวยีน โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37 - 52 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม หนี้สนิหมุนเวยีนของบริษทัส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เจา้หนี้การคา้ และหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
โดยคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 31 - 43 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 210.68 ล้าน
บาท 192.77 ล้านบาท และ 166.76 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.32 รอ้ยละ 43.62 และรอ้ยละ 34.45 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั ในปี 2562 บริษทัมกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้จากปี 2561 รวมทัง้
ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญั จงึน าเงนิดงักลา่วไปช าระหนี้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อลด
ภาระดอกเบี้ยของบรษิทั จงึท าใหเ้งนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิลดลงจ านวน 17.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 
8.50 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2563 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 
26.01 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 13.49 จากปี 2562 เนื่องจากบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ ไดร้บั
ช าระหนี้จากลกูหนี้ รวมถงึไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากกองทรสัต์ และ HEP4 รวม 32.2 ล้านบาทในเดอืนมนีาคม 2563 ส่งผลให้
บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานและจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จงึท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการ
ช าระคนืเงนิกู้ยมืบางส่วนได ้ 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
รายการหมุนเวียน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้   125.28      28.73      96.64   21.87  82.87 17.12 
เงนิกู้ยมืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

    22.92        5.26      33.87     7.66  22.42 4.63 

รายการไม่หมุนเวียน       
เงนิกู้ยมืระยะยาว     62.48      14.33      62.26    14.09  61.47 12.70 
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 210.68 48.32 192.77 43.62 166.76 34.45 

1/ ร้อยละ เมื่อเทยีบกบัหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุ้นรวม 
 

เจ้าหน้ีการค้า 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเท่ากบั 28.82 ล้านบาท 29.46 ล้านบาท และ 29.89 
ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.61 ร้อยละ 6.67 และร้อยละ 6.17 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ตามล าดบั โดยเจา้หนี้การคา้ส่วนใหญ่เกดิจากการสัง่ซื้อวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์และสนิคา้ส าเรจ็รูปซื้อมาขายไป บรษิทัไดร้บั
ระยะเวลาในการช าระหนี้ (Credit term) จากเจา้หนี้การคา้ประมาณ 7-120 วนั ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ์ และสนิค้า
แต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาช าระหนี้ในปี 2561 – 2563 เท่ากับ 51 วัน 42 วัน และ 34 วัน ตามล าดบั ซึ่งบริษัท
สามารถช าระได้ตามเงื่อนไขทางการค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.43 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.46 จากปี 2562 เนื่องจาก ในปี 2563 บรษิทัมกีารซื้อวตัถุดบิและบรรจุภณัฑ์เพื่อเตรยีม
ใช้ส าหรบัการผลิตสินค้าในงวดถัดไป จึงส่งผลให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการซื้อสินค้าประเภท
ผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์เป็นเงนิสดตามเงื่อนไขของผูจ้ดัจ าหน่ายจงึท าใหร้ะยะเวลาการช าระหนี้ลดลง 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเป็นภาระผูกพนัที่เกดิจากสญัญาทีท่ ากับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินมดัจ ารบัล่วงหน้า
จากลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เรื่องรายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้า มา
ปฏบิตัใิชใ้นรอบบญัชปีี 2562 และบรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในปี 2561  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากสญัญาเท่ากับ 10.54 ล้านบาท 14.39 ล้านบาท 
และ 14.87 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.42 ร้อยละ 3.26 และร้อยละ 3.07 ของหนี้สินและส่วนของผูถ้อืหุน้
รวมตามล าดบั ในปี 2562 หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 3.85 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.53 เมื่อ
เปรียบเทียบปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขาย OEM เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จึงท าให้บริษัทมีเงินมดัจ าจ่ายล่วงหน้าค่า
สนิคา้จากลูกคา้เพิม่สูงขึน้ และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่ากบั 0.48 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.34 จากปี 2562 บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าครบถ้วนตามสญัญาส าหรบัลูกคา้ 
OEM บางส่วนในปี 2563 และมสีญัญาว่าจา้งจากลูกคา้ OEM เพิม่ขึน้ระหว่างปีทีย่งัส่งมอบไม่เสรจ็สิน้ 
 

เจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย โบนัสค้างจ่าย ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้
กรมสรรพากร เป็นต้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นเท่ากบั 35.11 ล้านบาท 23.41 ล้านบาท 
และ 20.95 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.05 รอ้ยละ 5.30 และรอ้ยละ 4.33 ของหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมตามล าดบั ในปี 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นลดลง 11.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.32 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 
เนื่องจากบริษัทไดช้ าระค่าเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลติแคปซูลนิ่มและฮอร์โมนในปี 2562 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 บริษัทมีรายได้รบัล่วงหน้า เจ้าหนี้กรมสรรมพากรและรายได้รอการตัดบญัชีจากรายการค่าโฆษณาตามสัญญา
แลกเปลี่ยนสินค้า (Barter) ลดลง ส่งผลให้เจ้าหนี้อื่นลดลง 2.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 10.51 จากปี 
2562  
 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

รายการหมุนเวียน       
เงนิกู้ยมืระยะสัน้          -             -             -             -    - - 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี)       
รายการไม่หมุนเวียน       
เงนิกู้ยมืระยะยาว     26.98        6.19           -             -    - - 
อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) 6.00      
รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

26.98 6.19 - - - - 

1/ ร้อยละ เมื่อเทยีบกบัหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุ้นรวม 
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บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 26.98 ล้าน
บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ยืมร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนัน้เป็นอัตราที่อยู่ระหว่างต้นทุนทาง
การเงนิของบรษิทักบัสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยในปี 2562 นอกจากนี้บรษิทั
จะด าเนินการจดัหาแหล่งเงินทุนใหเ้พยีงพอต่อการประกอบธุรกิจจากเงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยจะพจิารณาถงึต้นทุนทางการเงนิเป็นปัจจยัส าคญั 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

22.92 33.87 22.42 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 62.48 62.26 61.47 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85.40 96.13 83.89 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บริษทัมเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 85.40 ล้านบาท 96.13 
ล้านบาท และ 83.89 ล้านบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.59 รอ้ยละ 21.75 และรอ้ยละ 17.33 ของหนี้สนิและส่วน
ของผูถ้อืหุน้รวม ตามล าดบั โดยในปี 2561 – 2562 บรษิทักู้เงนิดงักล่าวเพื่อก่อสรา้งอาคารคลงัวสัดุบรรจุภณัฑ์ คลงั
วตัถุดบิ และสาธารณูปโภคโดยรอบ โดยเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารทยอยลดลง เนื่องจากบรษิทัมกีารช าระเงนิทยอย
คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขสญัญากู้ยมื 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.38 2.34 6.95 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 0.06 3.10 35.81 
รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.44 5.44 42.76 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีหนี้สินตามสญัญาเท่าเท่ากับ 0.04 ล้านบาท 5.44 ล้านบาท และ 
42.76 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.10 ร้อยละ 1.23 และร้อยละ 8.83 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุน้รวม 
ตามล าดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีหนี้สินตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น 5.00 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบปี 2561 ส่วนใหญ่เกดิ
จากบริษัทมีการท าสญัญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ HPLC และเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลิตยาน ้าและ
แคปซูลนิ่ม (Soft Gel) เพื่อใชด้ าเนินงานของบรษิทั และส าหรบัปี 2563 บรษิทัมหีนี้สนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้ 37.32 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทยีบปี 2562 เนื่องจากบรษิัทไดน้ า TFRS 16 มาปฏิบตัิใช้เป็นครัง้แรกส าหรบัสญัญาที่เคยระบุว่าเป็น
สญัญาเช่าตาม TAS17 และ TFRIC 4 ซึ่งเดมิบรษิทัรบัรูร้ายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า แต่ตาม TFRS 16 บรษิทัไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสญัญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนไป โดยบริษัทปรบัเปลี่ยนวิธีการรบัรู้ต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิตามสัญญา
เช่า   จึงส่งผลให ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 หนี้สินตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากสิทธิการเช่าทีด่นิและอาคาร ซึ่งเป็นทีต่ัง้
ของส านักงานใหญ่จากกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมภีาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่ายเท่าเท่ากบั 3.91 ล้านบาท 3.01 ล้าน
บาท และ 3.09 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.90 รอ้ยละ 0.68 และรอ้ยละ 0.64 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อื
หุน้รวม ตามล าดบั โดยปี 2562 ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่ายลดลง 0.90 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.02 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และปี 2563 ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 0.08 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแล้วและส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 130.00 ล้านบาท 170.00 ล้านบาท และ 
213.00 ล้านบาท ตามล าดบั ทุนทีอ่อกและช าระแล้วเท่ากบั 130.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท และ 170.00 ตามล าดบั 
และส่วนเกนิมูลค่าหุน้เท่ากบั -0.00- ล้านบาท -0.00- ล้านบาท และ 22.08 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 ทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562  ไดม้มีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 40.00 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทั
มีทุนจดทะเบียนจ านวน 170.00 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนทีอ่อกและช าระแล้ว 160.00 ล้านบาท บริษัทได้รบัช าระ
เงนิค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในเดอืนมถิุนายน 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแล้ว 
170.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.25 จากปี 2562 เนื่องจากในเดือนมนีาคม 
2563 บริษัทมีการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัจ านวน 20.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 
1.61 บาท ให้แก่ กองทรสัต์ และ HEP4 จ านวน 19.00 ล้านหุ้นและ 1.00 ล้านหุ้น ตามล าดบั บริษัทมีค่าใช้จ่ายสุทธิ
หลงัจากภาษีเงินได้ในการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 0.12 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เท่ากบั 22.08 ล้านบาท 

 

การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมผีลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เท่ากบั 11.54 
ล้านบาท 11.54 ล้านบาท และ 11.54 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งมาจากในปี 2560 บรษิทัท าการปรบัโครงสรา้งองค์กรเพื่อ
เตรยีมจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดงันัน้บรษิทัซื้ออาคารและอุปกรณ์ รวมทัง้หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงนิกับห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเภสชัอุตสาหกรรมค็อกซ์ (“COX”) ซึ่งเป็นกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั โดยรายการนี้เป็นการรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บัโอนมามมูีลค่าตามบญัชเีท่ากบั 9.23 ล้านบาท บรษิทัไดห้กักลบลบหนี้
กบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้จ านวน 23.65 ล้านบาท เพื่อเป็นสิง่ตอบแทน และมภีาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีากสนิทรพัย์สุทธิที่
ได้รบัโอนมา 2.88 ล้านบาท จึงท าให้เกดิผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจ านวน 11.54 ล้านบาท
ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
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ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัมกี าไร (ขาดทุน) สะสม เท่ากบั (7.10) ล้านบาท 16.46 ล้านบาท และ 
15.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วย ทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากบั -0.00- ล้านบาท 0.82 ล้านบาท และ 2.38 
ล้านบาท ตามล าดบั และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากับ (7.10) ล้านบาท 15.64 ล้านบาท และ 12.99 ล้านบาท 
ตามล าดบั บริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้ตามก าไรสุทธิของบริษัทที่เพิม่ขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และในระหว่างปี 2563 ที่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จ านวน 14.53 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0454 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2563 มีมติ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากบั 9.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.0293 บาท และที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเท่ากบั 7.70 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
เงนิปันผลต่อหุน้เท่ากบั 0.0226 บาท รวมเป็นเงนิปันผลส าหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ 32.18 ล้านบาท 

 
2.5 กระแสเงินสด 

ตารางแสดงงบกระแสเงินสดของปี 2561 -2563 
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 9.61 54.88 45.98 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (48.46) (24.58) (1.53) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 36.02 (30.38) (44.10) 

กระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2.83) (0.08) 0.35 
 
 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2561 - 2563 เท่ากับ 9.61 ล้านบาท 54.88 ล้านบาท และ  
45.98 ล้านบาทตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสูงกว่าปี 2561 เป็นจ านวน 
45.27 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัสามารถเกบ็เงนิจากลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ ประกอบกบัไดร้บัเงนิมดัจ าค่าสนิคา้เพิม่ขึน้ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงานลดลง 8.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการซื้อ
สินค้าคงเหลือเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัแผนการขายและการตลาดของบริษทัทีจ่ะเพิม่การจ าหน่ายผลติภัณฑ์ภายใต้ตราสนิคา้
ของบรษิทัและเพิม่การจ าหน่ายผ่านช่องทางผูจ้ดัจ าหน่ายบนสื่อโทรทศัน์ ในขณะทีลู่กหนี้การคา้ลดลง 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในปี 2561 - 2563 เท่ากบั 48.46 ล้านบาท 24.58 ล้านบาท และ 1.53 ล้าน
บาทตามล าดบั ในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการปรบัปรุงสถานที่และเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลิตยาน ้าและฮอร์โมน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน GMP/PIC/S เสรจ็สิน้ในปี 2562 จงึท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนปี 2562 
ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 23.88 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุนในปี 2563 ลดลง 23.05 ล้าน
บาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิจากการรบัช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัครบถ้วน
แล้ว รวมถงึบรษิทัมกีารลงทุนในส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562  

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน ในปี 2561 - 2563 เท่ากับ 36.02 ล้านบาท (30.38) ล้าน
บาท และ (44.10) ล้านบาทตามล าดบั กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงินลดลงในปี 2562 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 
สาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 บรษิทัไดร้บัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และมกีาร
ทยอยช าระคนืในปี 2561 และ 2562 ประกอบกบัปี 2562 บรษิทัไดม้กีารจ่ายช าระคนืหนี้เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงินเพื่อ
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ลดภาระต้นทุนทางการเงนิ บรษิทัมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเป็น 30.38 ล้านบาทในปี 2562 และส าหรบั
ปี 2563 กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเพิม่ขึน้ 13.72 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เนื่องจากบรษิทัไดร้บัเงนิ
สดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 32.06 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบรษิทั
จ านวน 32.18 ล้านบาท และมเีงนิสดรบัจากเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลงและช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 

 
2.6   อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 ถึงปี 2563 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.53 0.72 
อตัราก าไรขัน้ต้น (รอ้ยละ) 28.91 30.90 31.96 
อตัราก าไรสุทธ ิ (รอ้ยละ) 3.52 6.45 6.72 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 13.64 17.06 17.23 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (รอ้ยละ) 3.02 5.37 6.71 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 2.92 1.68 1.47 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 เท่ากับ 0.45 เท่า 0.53 เท่า และ 0.72 เท่า 
ตามล าดบั โดยบริษัทหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรพัย์หมุนเวียนเท่ากบั 123.75 ล้านบาท 95.89 ล้านบาท และ 51.05 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนทีเ่ป็นเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทใน
การจัดหากระแสเงินสดจากการด าเนินงานให้เพียงพอเพื่อจ่ายช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด อย่างไรก็ตามบริษัทมีผล
ประกอบการทีพ่ฒันาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดยีวกนับรษิัททยอยช าระเงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิท าให้บริษทัมแีนวโน้มอตัราส่วนสภาพคล่องทีเ่พิ่มสูงขึ้นตลอดในช่วงปี 2561 - 2563 อกีทัง้
บรษิทัมวีงเงินสินเชื่อทีเ่พียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้ผูบ้รหิารมีวสิยัทศัน์มองเห็นโอกาสในช่วงวกิฤต COVID-
19 ในการน าผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาดมาจ าหน่าย ส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรในปี 2563 เตบิโตขึน้จากปี 
2562 เท่ากับ 7.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.90 เนื่องจาก บริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรพัย์เพื่อใช้ในการ
ช าระหนี้ 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 28.91 รอ้ยละ 30.90 
และร้อยละ 31.96 ตามล าดบั โดยอัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ยอดขาย และการบรหิารต้นทุนของบรษิทั 

ส าหรบังวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บริษัทมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.52 ร้อยละ 6.45 
และรอ้ยละ 6.72 ตามล าดบั ทัง้นี้ อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัเพิม่สูงขึน้ เนื่องจากรายไดจ้ากการขาย และก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่
สูงขึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้มากขึน้ และรายไดจ้ากการผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท า
ความสะอาด รวมทัง้ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
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ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 13.64 รอ้ย
ละ 17.06 และร้อยละ 17.23 ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดขี ึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ดงัที่อธิบายไป
ข้างต้น นอกจากนี้บริษัทมีความสามารถในการบริหารและจัดการต้นทุนการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึส่งผลใหก้ าไรของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัรอ้ยละ 3.02 
ร้อยละ 5.37 และร้อยละ 6.71 ตามล าดบั ทัง้นี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ดขี ึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษทัมผีล
การด าเนินงานที่ดขี ึน้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทมีความสามารถในการบริหารและจดัการต้นทุนการเงินและ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึส่งผลใหก้ าไรของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 

อตัราส่วนนโยบายทางการเงนิ 

บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.92 เท่า 1.68 เท่า และ 1.47 เท่า ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2561 – 2563 ตามล าดบั ในปี 2562 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเหลอื 1.68 เท่า ซึ่งเป็นผลจากบรษิทัมี
สภาพคล่องเพิม่ขึน้จากการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในปี 2562 จงึน าเงนิไปช าระคนืหนี้เงนิกู้ยมื ท าใหห้นี้สนิรวมของบรษิทัลดลง 
นอกจากนี้ บรษิทัจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้จ านวน 30.00 ล้านบาท ท าใหม้ทีุนจด
ทะเบยีนทีอ่อกและช าระแล้วจ านวน 160.00 ล้านบาท และส าหรบัปี 2563 บรษิทัมหีนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง ซึ่ง
สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากการรบัช าระค่าหุน้ 20.00 ล้านหุน้ คดิเป็นมูลค่า 32.08 ล้านบาท 
(สุทธจิากค่าใชจ้่ายในการออกหุน้และภาษีเงนิได)้ นอกจากนี้บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ และ
สามารถบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัไดอ้ย่างดขีึน้ 

 
2.7 ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน และการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีภาระผูกพนัฝ่ายทุนในส่วนปรบัปรุงอาคารและเครื่องจกัร เท่ากบั 
7.19 ล้านบาท -0.00- ล้านบาท และ -0.00- ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2561 บรษิทัมกีารปรบัปรุงอาคารคลงัสนิคา้บรรจุ
ภัณฑ์และสาธารณูปโภค ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วเสร็จและช าระแล้วเต็มจ านวนในปี 2562 จึงท าให้ภาระผูกพนัดา้น
หนี้สนิลดลงในปี 2562 นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิทัยงัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน
ส าหรบัสญัญาเช่าคลงัสนิค้าและอุปกรณ์ส านักงาน มีระยะเวลาสญัญาตัง้แต่  3 ปี ซึ่งไม่สามารถยกเลกิได ้เท่ากับ 0.25 
ล้านบาท 0.29 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท ตามล าดบั  

นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัที่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งออกใหแ้ก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพื่อการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.80 ล้านบาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืเป็นจ านวน 0.40 ล้านบาท และออกใหก้ารไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้
ไฟฟ้าเป็นจ านวน 0.05 ล้านบาท  
  
2.8 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  

 ปี 2562 บริษัทถูกฟ้องร้องในคดีทีเ่กี่ยวกบัละเมิดใช้สิทธเิครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต โดยมีทุนทรพับ์ทีถู่ก
ฟ้องร้องเป็นจ านวน 50.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทรพัย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลไดน้ัดสบืพยานโจทก์และพยานจ าเลยในเดอืนมกราคม 2564 ทัง้นี้ผลทีสุ่ดของคดยีงัไม่สามารถสรุปได้ 



  
บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไม่ไดต้ัง้ประมาณการหนี้สนิส าหรบัค่าเสยีหายคดีความ เนื่องจากผูบ้รหิารเชื่อว่าบรษิัท
ไม่ไดก้ระท าความผดิพลาดตามดงัฟ้อง 

 
2.9 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   

  ในเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัไดท้ าสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อเสรมิสภาพคล่อง
ในวงเงนิจ านวน 19.90 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยเป็น MLR-1.47% ส าหรบัปีที ่1 และอตัราดอกเบี้ย MLR-1.1% ส าหรบัปี
ที ่2 – 7 โดยไดร้บัการค ้าประกนัจากบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผูบ้รหิารส าคญั นอกจากนี้
บรษิทัยงัไดท้ าสญัญาขายลดลูกหนี้การคา้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อเสรมิสภาพคล่องในวงเงนิจ านวน 20.00 ล้าน
บาท มอึตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.25 ต่อปี โดยไดร้บัการค ้าประกนัจากผูบ้รหิารส าคญั และในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 
คณะกรรมการบรษิทัไดน้ าเสนอจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0294 บาท เป็นจ านวน 10.00 ล้านบาท ต่อผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 
 
2.10 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ จ านวนหุน้ช าระแล้วของบรษิทัจะเพิม่ขึน้จาก 340 
ล้านหุน้ เป็น 426 ล้านหุน้ เพิม่ขึน้จ านวน 86 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.19 ของทุน
ช าระแล้วก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ลดลง ดงันัน้ หากบริษทัไม่
สามารถประกอบธุรกจิใหม้ผีลก าไรเพิม่ขึน้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัจ านวนหุ้นทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนต่างๆ ที่
เปรียบเทียบกบัส่วนของผู้ถอืหุน้หรือจ านวนหุน้ของบริษัทอาจจะลดลง เนื่องจากจ านวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ
เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น ก าไรสุทธติ่อหุน้ (Earnings per share) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return 
on Equity) เป็นต้น 

 
2.11  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึงปัจจุบัน บริษัท ได้
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อการปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกิจ และได้ด าเนินการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลึงกบัการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับกลยุทธ์ระยะยาว บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การปรบักลยุทธ์ เพื่อเพิ่มการขายผ่านช่องทาง E-
Commerce และการพฒันาและออกจ าหน่ายผลติภัณฑ์ใหม่ทีต่อบสนองกบัความต้องการและพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจ าหน่ายผลติภณัฑ์แอลกอฮอล์ส าหรบัท าความสะอาด นอกจากนี้ บรษิทัยงัพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการแปรรูปพืชไข่น ้าเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์จากกญัชง / กัญชา เป็นต้น เพื่อ
ตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้บรโิภคเรื่องสุขภาพที่มมีากขึน้ในช่วงระหว่างและภายหลงัการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เพื่อสรา้งการเตบิโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัทีบ่รษิทัไดท้ ามาในอดตี 
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