
 

 
บริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั ซนัร้อยแปด จ ำกดั”) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั ซนัร้อยแปด จ ำกดั”) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำม
เดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ี
จ ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร
จดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบด้วย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน         
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 15 พฤศจิกำยน 2564 



บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 568,974                54,392                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 24,736                  22,906                  

สินคา้คงเหลือ 6 115,890                111,202                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,181                  11,087                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 732,781                199,587                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 9                           9                           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 8 40,623                  33,697                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 885,826                832,860                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 11,619                  10,734                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 12,200                  7,254                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                            703                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,272                    4,898                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 956,549                890,155                

รวมสินทรัพย์ 1,689,330             1,089,742             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 69,856                  120,137                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                            50,000                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14 321,256                270,980                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 50,040                  -                            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 5,837                    6,194                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            2,692                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,515                    2,211                    

รวมหนีสินหมุนเวยีน 449,504                452,214                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 74,940                  -                            

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 3,346                    3,569                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21,428                  18,614                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,971                    -                            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 207                       2,911                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 104,892                25,094                  

รวมหนีสิน 554,396                477,308                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน

       หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 700,000                450,000                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 45,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 700,000                450,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17 294,752                313                       

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 45,000                  45,000                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 77,521                  104,937                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,661                  12,184                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,134,934             612,434                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,689,330             1,089,742             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 476,819                 437,185                 1,438,039              1,291,607              

รายไดอ้ืน 5,863                     7,873                     17,260                   18,808                   

รวมรายได้ 482,682                 445,058                 1,455,299              1,310,415              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 317,156                 291,502                 964,800                 860,522                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 132,599                 121,203                 374,081                 353,313                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,084                   11,986                   43,979                   39,052                   

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 244                        -                             244                        -                             

รวมค่าใช้จ่าย 464,083                 424,691                 1,383,104              1,252,887              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 18,599                   20,367                   72,195                   57,528                   

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,742)                   (2,171)                   (6,296)                   (5,142)                   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 16,857                   18,196                   65,899                   52,386                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (3,478)                   (1,521)                   (13,056)                 (5,630)                   

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 13,379                   16,675                   52,843                   46,756                   

การดําเนนิงานทียกเลิก

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 12 -                             -                             -                             9,186                     

กําไรสุทธิสําหรับงวด 13,379                   16,675                   52,843                   55,942                   

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 19

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.03                       0.04                       0.11                       0.10                       

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                             -                             -                             0.02                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ทกีาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 780                        (1,094)                   7,587                     (7,966)                   

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             -                             -                             4,952                     

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (13)                         (770)                       (1,369)                   (1,475)                   

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 767                        (1,864)                   6,218                     (4,489)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 767                        (1,864)                   6,218                     (4,489)                   

การดําเนนิงานทียกเลิก

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

โอนกลบัผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั -                             -                             -                             353                        

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                             -                             -                             (71)                         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             -                             -                             282                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 767                        (1,864)                   6,218                     (4,207)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 14,146                   14,811                   59,061                   42,267                   

   กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                             -                             -                             9,468                     

14,146                   14,811                   59,061                   51,735                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดงิ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)

(เดมิชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากดั”)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ทอีอก ผูถื้อหุน้

และชาํระ สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 450,000                  313                         32,500                    103,660                  2,920                      589,393                  

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                              -                              -                              55,942                    -                              55,942                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              4,244                      (8,451)                     (4,207)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              60,186                    (8,451)                     51,735                    

เงินปันผลจ่าย 21 -                              -                              -                              (45,000)                   -                              (45,000)                   

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                              -                              12,500                    (12,500)                   -                              -                              

โอนขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 8 -                              -                              -                              (10,391)                   10,391                    -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 450,000                  313                         45,000                    95,955                    4,860                      596,128                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 450,000                  313                         45,000                    104,937                  12,184                    612,434                  

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                              -                              -                              52,843                    -                              52,843                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              6,218                      6,218                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              52,843                    6,218                      59,061                    

ออกหุน้สามญัเพมิทุน 17 250,000                  294,439                  -                              -                              -                              544,439                  

เงินปันผลจ่าย 21 -                              -                              -                              (81,000)                   -                              (81,000)                   

โอนขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 8 -                              -                              -                              741                         (741)                        -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 700,000                  294,752                  45,000                    77,521                    17,661                    1,134,934               

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานตอ่เนือง 65,899                  52,386                  

บวก: กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก (หมายเหตุ 12) -                            12,012                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,733                120,984                

   ปรับลดค่าเช่าจ่าย (18)                        -                            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 133                        -                            

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                            (3)                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (241)                      (1,094)                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 3,088                     (1,354)                   

   เงินปันผลรับ (945)                      (1,425)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 6,296                     5,418                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 179,945                186,924                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (1,830)                   34,115                  

   สินคา้คงเหลือ (61,863)                 (71,932)                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (12,094)                 (2,550)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (1,374)                   (591)                      

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 33,735                  (46,915)                 

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 304                        (1,603)                   

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (274)                      (3,298)                   

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (2,704)                   (13,927)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 133,845                80,223                  

   จ่ายดอกเบีย (6,292)                   (5,015)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (11,442)                 (10,491)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 116,111                64,717                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง -                            200                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน -                            1,083                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (9,540)                   (24,628)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 10,200                  26,159                  

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 945                        1,636                     

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (80,758)                 (99,824)                 

ชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (867)                      -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 369                        1,995                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,498)                   (1,930)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            44                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (84,149)                 (95,265)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (50,281)                 (1,771)                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 50,000                  140,000                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (100,000)               (40,000)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 150,000                -                            

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (25,020)                 -                            

ชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (5,518)                   (4,771)                   

เงินสดรับจากการเพิมทุน 544,439                -                            

จ่ายเงินปันผล (81,000)                 (45,000)                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 482,620                48,458                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 514,582                17,910                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 54,392                  62,885                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 568,974                80,795                  

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึน (6,846)                   (9,997)                   

   เงินคา้งจ่ายค่าก่อสร้างและซืออุปกรณ์เพมิขึน 17,026                  1,047                     

   เงินคา้งจ่ายค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน (ลดลง) (181)                      30                          

   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 56,962                  57,729                  

   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 80                          -                            

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,286                     -                            

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            (4,952)                   

   ซือยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่า 4,783                     -                            

   เงินปันผลคา้งรับลดลง -                            211                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ซันเวนดิง้ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท ซันร้อยแปด จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายสินคา้ผ่านเคร่ืองอตัโนมติั และเคร่ืองจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง                     
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และบริษทัฯมีส านกังานสาขา 10 แห่ง 

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการแปรสภาพ
จากบริษทัจ ากัดเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)” 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษทัฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมท าการ               
ซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ         
งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของกลุ่มอุปกรณ์  
ส่วนหน่ึงจากเดิม 5 ปีเป็น 8 ปี ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีความเหมาะสมยิง่ขึ้นเน่ืองจากสอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บจากการ
ใชง้านสินทรัพยด์งักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประมาณการขา้งตน้บริษทัฯใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปจึงไม่มีการปรับปรุงยอ้นหลงั    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ          
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี                

30 กนัยายน 2564 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 24,471 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มขึ้น 24,471 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรขำดทุน:   
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่ายลดลง 7,753 24,471 
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึ้น 7,753 24,471 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท/หุ้น) 0.02 0.05 

2. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.4 และนโยบายการบญัชีการวิจยัและพฒันาของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย ดงัน้ี 

การวิจัยและพฒันา / สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีพฒันาขึ้นเอง 

รายจ่ายเพื่อการวิจยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายท่ีเกิดจากโครงการพฒันาจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัฯแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุก
ขอ้ดงัน้ี 

- เม่ือบริษทัฯสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้น
เทคนิค และดา้นการเงิน 
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- เม่ือบริษทัฯมีความสามารถและความตั้งใจท่ีจะพฒันาให้เสร็จส้ินและน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใช้
งาน  

ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายต้นทุนการพฒันาเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์เป็นเวลา 10 ปี 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั โชคชยัพิบูล จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โชควฒันา จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซนัคลัเล่อร์ โอ.เอ. จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี ่จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)              ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั สห ลอวส์ัน จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ จ ำกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ ากดั                                      ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั นิวพลสันิตต้ิง จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ 
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 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  ส าหรับงวด                
สามเดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวด                  
เกา้เดือนส้ินสุด                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ซ้ือสินคา้ 29,554 29,116 84,597 186,661 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าเช่าจ่าย 446 438 1,312 1,482 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 101 343 554 629 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - 410 316 1,002 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 
ค่าสาธารณูปโภค 309 217 833 1,004 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - - 28 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
ขายสินคา้ 556 2,564 556 5,696 ราคาตลาดหรือราคาท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 30 30 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ 1,811 1,800 5,829 5,525 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริหารจดัการคลงัสินคา้ - - - 24,582 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 16 - 16 3,093 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 170 - 578 ราคาตามสัญญา 
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบ้ียจ่าย - 307 422 389 ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,023 646 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21,229 20,236 
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 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืม ระหว่างบริษทัฯกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ  
31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มื ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เงินกูย้ืมจาก ช าระคืน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 
ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ภายใน 3 เดือน - 50,000 (50,000) - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เมื่อทวงถาม 50,000 - (50,000) - 

รวม  50,000 50,000 (100,000) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

                                (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,238 3,518 12,505 11,347 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 291 210 844 858 
รวม 4,529 3,728 13,349 12,205 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด 36,691 41,592 
เงินฝากธนาคาร 532,283 12,800 
รวม 568,974 54,392 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 
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5.    ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 372 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372 - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,517 3,124 
คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 85 51 
3 - 6 เดือน 15 - 
6 - 12 เดือน 1 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,618 3,175 
รวมลูกหน้ีการคา้ 2,990 3,175 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 643 642 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,377 16,677 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 4 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 718 2,408 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 21,746 19,731 
รวม 24,736 22,906 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

6. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน 116,060 111,239 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
   ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (170) (37) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 115,890 111,202 

7.  เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 เงินฝากธนาคารดงักล่าวใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือส าหรับหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 17,634 15,420 
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 22,989 18,277 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 40,623 33,697 
   
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนส าหรับงวด/ปี 10,200 33,035 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 2 แห่ง 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีขาย มีจ านวน 10.2 ล้านบาท (2563:          
26.2 ลา้นบาท) และก าไรสะสมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 0.7 ลา้นบาท (2563: ขาดทุน
สะสม 10.4 ลา้นบาท) ไดโ้อนเขา้ในก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
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9. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

     รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 832,860 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 97,784 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 56,962 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,286) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (128) 
ค่าเส่ือมราคา (100,366) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 885,826 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี 143 ล้านบาท                  
ไปค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,734 
เพิ่มขึ้น - ราคาทุน 5,650 
ลดลงจากการปรับลดค่าเช่า (135) 
ค่าตดัจ าหน่าย (4,630) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  11,619 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,254 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 4,317 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 80 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,286 
ค่าตดัจ าหน่าย (737) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 12,200 
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12. ผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ 

 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี ได้มีมติอนุมัติให้บริษทัฯหยุดด าเนินธุรกิจ
บริการการกระจายสินคา้จากคลงัและธุรกิจขนส่งในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และอนุมติัให้โอนพนกังานและ
ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนกังาน และอุปกรณ์ของบริษทัฯในส่วนของธุรกิจดงักล่าว
ใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในวนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 ณ วนัเลิกด าเนินงานธุรกิจบริการการกระจายสินคา้จากคลงัและขนส่งมีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายคิดเป็น
จ านวน 0.8 ลา้นบาท และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 17.0 ลา้นบาท          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและช าระหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหมดแลว้  

 การด าเนินงานท่ียกเลิกท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รำยได้  
รายไดจ้ากการขาย 75,767 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 34,878 
รายไดอ่ื้น 3,424 

รวมรายได ้ 114,069 

ค่ำใช้จ่ำย  
ตน้ทุนขาย 70,778 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 23,420 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 4,098 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,485 

รวมค่ำใช้จ่ำย 101,781 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 12,288 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (276) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 12,012 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,826) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ 9,186 

 บริษทัฯไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจากบริษทัฯไม่สามารถแยก
แสดงกระแสเงินสดของการด าเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  
 30 กนัยายน    

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน    

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 5.88 - 9,325 
เงินกูย้มืระยะสั้น 2.65 4.25 - 5.25 69,856 110,812 
รวม   69,856 120,137 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 204,803 198,144 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,114 19,748 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,859 10,245 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 27 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,037 39,010 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110 250 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,328 3,346 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 210 
รวม 321,256 270,980 

15. เงินกู้ยืมระยะยำว  

(หน่วย: พนับาท) 

วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย    
(ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

150 MLR - 2.00 ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 และครบก าหนดเดือน
มีนาคม 2567 

124,980 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (50,040) - 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 74,940 - 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวด เก้า เดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2564                      
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - 
บวก: กูเ้พิ่ม 150,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (25,020) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 124,980 

บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืจ านวน 260 ลา้นบาท กบัธนาคารแห่งหน่ึงส าหรับการก่อสร้างอาคารส านกังาน เงินกูน้ี้
ค  ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น          
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 260 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: ไม่มี) 

16.   หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  9,763 
เพิ่มขึ้น  4,783 
เพิ่มขึ้นจากภาระดอกเบ้ียจ่ายส าหรับงวด  308 
เงินจ่ายช าระ  (5,518) 
ลดลงจากการปรับลดค่าเช่าจ่าย  (153) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  9,183 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (5,837) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,346 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี  

ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450 ลา้นบาท (หุน้สามญั 45 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 500 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 5 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯในราคาหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บ
ช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ข) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯโดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น
หุ้นละ 1 บาท ท าให้จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มจากเดิมจ านวน 50 ลา้นหุ้น เป็น 500 ลา้นหุ้น โดย
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 

ค) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็น  
700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 700 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น
การทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public offering) โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการก าหนดรายละเอียดการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มเติม ส าหรับหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ให้จดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็น
จ านวนไม่เกินอตัราร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ให้แก่ผูมี้                         
อุปการคุณของบริษทัฯตามบญัชีรายช่ือและเง่ือนไขท่ีก าหนด ในราคาเสนอขายเท่ากบัราคาท่ีเสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในข้อ ก)   
บริษทัฯจะน าหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไปจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในขอ้ ข) 

ข) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายเท่ากบัราคาท่ีเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรในขอ้ ก) จะเป็น
จ านวนไม่เกินอตัราร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ในกรณีท่ีมี
หุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรในขอ้ ข) บริษทัฯจะน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวไป
จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกในขอ้ ค) 
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ค) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 150 ลา้นหุ้น และหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจาก
การจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯตามขอ้ ข) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก    

ในระหว่างวนัท่ี 22 ถึงวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไป  
ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ จ านวน 200 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.54 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 508 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้น
เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้จาก 500 ลา้น
บาท (หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็น 700 ลา้นบาท (หุน้สามญั 700 ลา้นหุน้    มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 และตลาดหลกัทรัพย  ์    แห่ง
ประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัฯจ านวน 700 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งเกิดขึ้นเป็นจ านวนเงิน 
14 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ ซ่ึงบริษทัฯจะบนัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

18.  ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564 2563 2564 2563 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 2,084 1,256 8,751 5,545 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,394 265 4,305 85 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 3,478 1,521 13,056 5,630 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล - - - 1,999 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว - - - 827 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จ - - - 2,826 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจาก         
การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (13) (770) (1,369) (485) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - (990) 

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกลบั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - (71) 

รวม (13) (770) (1,369) (1,546) 
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19. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

บริษทัฯได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ          
โดยปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้โดยถือเสมือนว่ า
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 13,379 16,675 52,843 46,756 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 506,522 450,000 485,897 450,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.03 0.04 0.11 0.10 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก     
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) - - - 9,186 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) - - - 450,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) - - - 0.02 
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20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานจ าหน่ายสินคา้ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

• ส่วนงานจ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

• ส่วนงานใหบ้ริการการกระจายสินคา้จากคลงั (หยดุด าเนินธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้ เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงานดา้นการจดัหาเงิน ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายทางการเงิน รายไดท้างการเงิน 
และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้นรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงาน
ด าเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 

จ าหน่ายสินคา้                
ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

จ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่าย               
สินคา้อตัโนมติั รวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 473,304 432,997 3,515 4,188 476,819 437,185 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 157,741 143,900 1,922 1,783 159,663 145,683 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       
 รายไดอ่ื้น     5,863 7,873 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (132,599) (121,203) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (14,084) (11,986) 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน     (244) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (1,742) (2,171) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     16,857 18,196 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3,478) (1,521) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     13,379 16,675 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

จ าหน่ายสินคา้                
ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

จ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่าย               
สินคา้อตัโนมติั รวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,427,659 1,277,461 10,380 14,146 1,438,039 1,291,607 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 468,155 424,293 5,084 6,792 473,239 431,085 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       
 รายไดอ่ื้น     17,260 18,808 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย     (374,081) (353,313) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (43,979) (39,052) 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน     (244) - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (6,296) (5,142) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     65,899 52,386 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (13,056) (5,630) 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง     52,843 46,756 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก     - 9,186 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     52,843 55,942 

21. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่าย 
ต่อหุ้น (บาท) 

2564    
เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 81,000 1.80 

2563    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 45,000 1.00 
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22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอุปกรณ์ส านกังาน (ซ่ึงแต่ละสัญญามีมูลค่าตามสัญญาต ่า) 
สัญญาบริการและสัญญาจา้งท่ีปรึกษา อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละค่าธรรมเนียม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 3.2 6.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.8 0.4 

22.2  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัข้อตกลงติดตั้งตู้ขำยสินค้ำอตัโนมัติ 

 บริษทัฯไดท้ าขอ้ตกลงและเง่ือนไขการติดตั้งตูข้ายสินคา้หยอดเหรียญอตัโนมติักบัคู่สัญญาจ านวนมาก    ณ 
วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯผูกพนัท่ีจะต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในอัตราและเง่ือนไขท่ี            
ตกลงกนั ทั้งน้ีขอ้ตกลงจ านวนหน่ึงไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดไว ้บริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทน    
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวนรวม 1.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1.9 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ี ข้อตกลงจ านวนหน่ึงได้ก าหนดค่าตอบแทนและเง่ือนไขต่าง ๆ แต่มิได้ก าหนดระยะเวลา  
ส้ินสุดของสัญญา (โดยคู่สัญญาสามารถยกเลิกได้) บริษทัฯจึงมีค่าตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามเง่ือนไขใน 
ข้อตกลงนั้นจนกว่าข้อตกลงจะถูกยกเลิก ค่าตอบแทนในการติดตั้งตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คิดเป็นจ านวน 22.2 ลา้นบาท และ 66.7 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 19.6 ลา้นบาท และ 50.4 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

22.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามค าสั่งซ้ืออุปกรณ์จ านวน 41.8 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 41.8 ลา้นบาท และ 2.3 ลา้นหยวน) และมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
สัญญาก่อสร้างอาคารส านักงานจ านวน 4.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6.8 ลา้นบาท) และเก่ียวกบัการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมติัจ านวน 1.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 0.3 ลา้นบาท) 
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22.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยตู้ขำยสินค้ำอตัโนมัติ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาการจดัจ าหน่ายตูข้ายสินคา้อตัโนมติักับบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายตูข้ายสินคา้อตัโนมัติ               
2 แห่ง เพื่อเป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่ายตูข้ายสินคา้อตัโนมติัภายในประเทศ บริษทัฯ  ผูกพนัในการซ้ือตู้
ขายสินค้าอัตโนมัติจากผูจ้  าหน่ายในจ านวนขั้นต ่าตามท่ีตกลงในสัญญา โดยมีอายุสัญญาส้ินสุดเดือน
มกราคมและพฤษภาคม 2565 

22.5 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยูจ่  านวน 9,000 บาท ซ่ึงเป็นการค ้าประกนัตามสัญญาใชพ้ื้นท่ี 

23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

23.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

23.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17.6 - 23.0 40.6 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15.4 - 18.3 33.7 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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24. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 
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