
 

 

บริษทั ซนัเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัทีD 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซนัเวนดิ9ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปลีKยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ซนัเวนดิ9ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึK งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเหล่านี9ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีK 34 เรืKอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีKยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรืKอง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากรซึKงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอืKน         

การสอบทานนี9 มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชืKอมัKนวา่จะพบเรืKองทีKมีนยัสาํคญัทั9งหมดซึKงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั9นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีKสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิKงทีKเป็นเหตุใหเ้ชืKอวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ9นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัทีK 34 เรืKอง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 290,101                 300,665                 

ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 3 19,372                  25,512                  

สินคา้คงเหลอื 145,415                 138,606                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน 23,806                  23,694                  

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 478,694                 488,477                 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีBมีภาระค ํ@าประกนั 9                          9                          

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืBน 4 41,331                  45,951                  

ทีBดนิ อาคารและอปุกรณ์ 5 991,943                 912,114                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,233                    11,232                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,950                  14,304                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 12,372                  13,029                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 1,065,838              996,639                 

รวมสินทรัพย์ 1,544,532              1,485,116              

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แตส่อบทานแลว้)

หน ี,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ี,สินหมนุเวยีน

เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 329,380                 294,357                 

ส่วนของหนี@สินตามสัญญาเชา่ทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 2,538                    4,374                    

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,626                    -                          

หนี@สินหมุนเวียนอืBน 1,703                    1,587                    

รวมหน ี,สินหมนุเวยีน 336,247                 300,318                 

หน ี,สินไม่หมนุเวยีน

หนี@สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากส่วนทีBถงึกาํหนดชาํระภายในหนึBงปี 1,724                    4,050                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,930                  21,709                  

หนี@สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,968                    6,938                    

หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน 1,790                    604                       

รวมหน ี,สินไม่หมนุเวยีน 34,412                  33,301                  

รวมหน ี,สิน 370,659                 333,619                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

       หุน้สามัญ 700,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 700,000                 700,000                 

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

       หุน้สามัญ 700,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 700,000                 700,000                 

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 294,752                 294,752                 

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 48,400                  48,400                  

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 110,574                 88,406                  

องคป์ระกอบอืBนของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 20,147                  19,939                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,173,873              1,151,497              

รวมหน ี,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,544,532              1,485,116              

-                          -                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 533,432                 482,323                 

รายไดอ้ ืBน 5,218                    5,790                    

รวมรายได้ 538,650                 488,113                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 356,964                 324,554                 

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหนา่ย 141,024                 118,956                 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 13,085                  15,476                  

รวมค่าใช้จ่าย 511,073                 458,986                 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27,577                  29,127                  

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (204)                     (2,396)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27,373                  26,731                  

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 6 (5,350)                   (5,315)                   

กาํไรสุทธสิําหรับงวด 22,023                  21,416                  

(หนว่ย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั,นพื,นฐาน 7

กาํไรสาํหรับงวด 0.03                      0.05                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื?น:

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการเปลีBยนแปลงมูลคา่ของเงนิลงทนุในตราสารทนุ

   ทีBกาํหนดใหว้ัดมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน 405                       6,907                    

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 6 (52)                       (1,397)                   

รายการทีBจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 353                       5,510                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื?นสําหรับงวด 353                       5,510                    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 22,376                  26,926                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซนัเวนดิ,ง เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล ี?ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืBน

ของส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ทีBออก ผูถื้อหุน้

และชาํระ สาํรองสาํหรบั รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลคา่ยตุธิรรม ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด -                                -                                -                                21,416                       -                                21,416                       

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรบังวด -                                -                                -                                -                                5,510                         5,510                         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                                -                                -                                21,416                       5,510                         26,926                       

ออกหุน้สามญัเพิBมทนุ 50,000                       -                                -                                -                                -                                50,000                       

เงินปันผลจ่าย 9 -                                -                                -                                (81,000)                     -                                (81,000)                     

โอนขาดทนุของเงินลงทนุในตราสารทนุทีBกาํหนดให้

   วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน 4 -                                -                                -                                (78)                            78                              -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 31 มนีาคม 2564 500,000                     313                            45,000                       45,275                       17,772                       608,360                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 1 มกราคม 2565 700,000                     294,752                     48,400                       88,406                       19,939                       1,151,497                  

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด -                                -                                -                                22,023                       -                                22,023                       

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBนสาํหรบังวด -                                -                                -                                -                                353                            353                            

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                                -                                -                                22,023                       353                            22,376                       

โอนกาํไรของเงินลงทนุในตราสารทนุทีBกาํหนดให้

   วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืBน 4 -                                -                                -                                145                            (145)                          -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที? 31 มนีาคม 2565 700,000                     294,752                     48,400                       110,574                     20,147                       1,173,873                  

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึBงของงบการเงินนี@

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษ ี 27,373                  26,731                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   คา่เสืBอมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 37,662                  33,340                  

   ปรับลดคา่เชา่จ่าย                          -  (18)                       

   การปรับลดสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิทีBจะไดรั้บ 21                        57                        

   ขาดทนุจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 16                        (28)                       

   ขาดทนุจากการตดัจาํหนา่ยอปุกรณ์ 26                        -                          

   คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,221                    1,031                    

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลีBยนทีBยงัไม่เกดิขึ@นจริง (25)                       17                        

   เงนิปันผลรับ (188)                     (302)                     

   คา่ใชจ้่ายดอกเบี@ย 204                       2,396                    

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีBยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี@สินดาํเนนิงาน 66,310                  63,224                  

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิBมขึ@น) ลดลง

   ลกูหนี@การคา้และลกูหนี@อ ืBน 6,140                    9,821                    

   สินคา้คงเหลอื (41,072)                 (24,576)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืBน (112)                     1,964                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืBน 657                       (533)                     

หนี@สินดาํเนนิงานเพิBมขึ@น (ลดลง)

   เจ้าหนี@การคา้และเจ้าหนี@อ ืBน 27,441                  29,603                  

   หนี@สินหมุนเวียนอืBน 116                       5,396                    

   หนี@สินไม่หมุนเวียนอืBน 1,186                    (1,398)                   

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 60,666                  83,501                  

   จ่ายดอกเบี@ย (13)                       (2,360)                   

   จ่ายภาษเีงนิได้ (1,746)                   (669)                     

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดําเนนิงาน 58,907                  80,472                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซ ื@อสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืBน (2,107)                   (6,783)                   

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืBน 7,131                    5,857                    

เงนิปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืBน 188                       -                          

เงนิสดจ่ายซ ื@ออาคารและอปุกรณ์ (67,216)                 (35,157)                 

เงนิสดจ่ายซ ื@อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,142)                   (901)                     

ชาํระหนี@สินตามสัญญาเชา่                            - (867)                     

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 25                        46                        

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (64,121)                 (37,805)                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากสถาบนัการเงนิลดลง                          -  (88,086)                 

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั                          -  50,000                  

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะสั@นจากกจิการทีBเก ีBยวขอ้งกนั                          -  (100,000)               

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาว                          -  150,000                 

ชาํระคนืหนี@สินตามสัญญาเชา่ (5,350)                   (1,576)                   

เงนิสดรับจากการเพิBมทนุ                          -  50,000                  

จ่ายเงนิปันผล                          -  (81,000)                 

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,350)                   (20,662)                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ?มขึ,น (ลดลง) สุทธ ิ (10,564)                 22,005                  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 300,665                 54,392                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 290,101                 76,397                  

-                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที? 31 มนีาคม 2565

(หนว่ย: พนับาท)

2565 2564

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิBมเตมิ

รายการทีBมิใชเ่งนิสด

   มูลคา่ยตุธิรรมของสินทรัพยท์างการเงนิเพิBมขึ@น (259)                     (6,985)                   

   เงนิคา้งจ่ายคา่กอ่สร้างและซื@ออปุกรณ์เพิBมขึ@น 7,615                    16,169                  

   เงนิคา้งจ่ายคา่ซ ื@อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง -                          (181)                     

   โอนสินคา้คงเหลอืไปเป็นอปุกรณ์ 34,465                  23,393                  

   โอนอปุกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลอื 223                       -                          

   ซื@อยานพาหนะภายใตสั้ญญาเชา่ -                          5,549                    

   เงนิปันผลคา้งรับลดลง -                          302                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึBงของงบการเงนินี@
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บริษัท ซันเวนดิ,ง เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัทีB 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัBวไป 

1.1 ข้อมูลทัBวไปของบริษทัฯ 

 บริษทั ซันเวนดิ9ง เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั9งขึ9นเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่ายสินคา้ผา่นเครืQองอตัโนมติั และเครืQองจาํหน่ายสินคา้

อัตโนมัติ ทีQอยู่ตามทีQจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ทีQ เลขทีQ  414/25 ซอยพฒันาการ 1 แขวงบางโพงพาง                     

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และบริษทัฯมีสาํนกังานสาขา 12 แห่ง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี9 จดัทาํขึ9นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีQ 34 เรืQอง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีQยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี9 จดัทาํขึ9นเพืQอให้ขอ้มูลเพิQมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีQนาํเสนอครั9 งล่าสุด 

ดงันั9นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกีQยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพืQอไม่ให้ขอ้มูลทีQนาํเสนอซํ9 าซ้อนกบัขอ้มูลทีQไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนี9ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัทีQบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยนี9  

1.3 นโยบายการบัญชีทีBสําคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี9 จดัทาํขึ9นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีQใชใ้น               

งบการเงินสาํหรับปีสิ9นสุดวนัทีQ 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีQมีการปรับปรุงซึQ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีQมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีQเริQมในหรือหลงัวนัทีQ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีBเกีBยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีQสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงืQอนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีQตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีQเกีQยวขอ้ง

กนัเหล่านั9น ซึQ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั9งนี9  ไม่มีการเปลีQยนแปลงทีQมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการทีQเกีQยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนสิ5นสุด                  

วนัที8 31 มีนาคม 

  

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที-เกี-ยวข้องกนั    

ซื5อสินคา้ 32,082 27,232 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ8ม 

ค่าเช่าจ่าย 567 439 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 268 223 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบี5ยจ่าย - 316 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 

ค่าสาธารณูปโภค 246 261 ตามที8เกิดขึ5นจริง 

ขายสินคา้ 342 - ราคาตลาดหรือราคาที8ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ 1,924 1,881 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการรับ 59 - ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบับุคคลที-เกี-ยวข้องกนั    

ดอกเบี5ยจ่าย - 422 ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัทีQเกีQยวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนี,การค้าและลูกหนี,อืBน - กจิการทีBเกีBยวข้องกนั   

บริษทัทีQเกีQยวขอ้งกนั  975 653 

เจ้าหนี,การค้าและเจ้าหนี,อืBน - กจิการทีBเกีBยวข้องกนั   

บริษทัทีQเกีQยวขอ้งกนั  24,567 21,461 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ทีQใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี9  

                                (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุด                   

วนัทีQ 31 มีนาคม 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั9น 4,141 3,852 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 315 263 

รวม 4,456 4,115 

3.    ลูกหนี,การค้าและลูกหนี,อืBน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนี9การคา้ - กิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั   

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัทีQถึงกาํหนดชาํระ   

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 282 - 

รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั 282 - 

ลูกหนี9การคา้ - กิจการทีQไม่เกีQยวขอ้งกนั   

อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัทีQถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,234 3,608 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 41 22 

3 - 6 เดือน - 30 

6 - 12 เดือน - 3 

รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการทีQไม่เกีQยวขอ้งกนั 4,275 3,663 

รวมลูกหนี9การคา้ 4,557 3,663 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนี9 อืQน   

ลูกหนี9 อืQน - กิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั 648 648 

ลูกหนี9 อืQน - กิจการทีQไม่เกีQยวขอ้งกนั 13,313 20,601 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีQเกีQยวขอ้งกนั 45 5 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีQไม่เกีQยวขอ้งกนั 809 595 

รวมลูกหนี9 อืQน 14,815 21,849 

รวม 19,372 25,512 

4. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืBน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ตราสารทุนทีQกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืQน 

  

ตราสารทุนทีQอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 15,583 20,203 

ตราสารทุนของบริษทัทีQไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 25,748 25,748 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืQน 41,331 45,951 

   

เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนสาํหรับงวด/ปี 7,131 11,591 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีQไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัทีQ

เกีQยวขอ้งกนัจาํนวน 2 แห่ง 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในตราสารทุนทีQวดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืQน ซึQ งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีQขาย มีจาํนวน 7.1 ล้านบาท (2564:          

5.9 ลา้นบาท) และผลสะสมของกาํไรสะสมทีQเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืQนจาํนวน 0.1 ลา้นบาท 

(2564: ขาดทุนสะสม 0.1 ลา้นบาท) ไดโ้อนเขา้ในกาํไรสะสมแลว้ 
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5. ทีBดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

     รายการเปลีQยนแปลงของบญัชีทีQดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีQ 1 มกราคม 2565 912,114 

ซื9อเพิQม - ราคาทุน 74,831 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 34,465 

โอนไปสินคา้คงเหลือ (223) 

โอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45 

โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,951 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (67) 

ค่าเสืQอมราคา (36,173) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีQ 31 มีนาคม 2565 991,943 

 ณ วันทีQ  31 มีนาคม 2565 บริษัทฯได้นําทีQ ดินพร้อมสิQ งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี 172 ล้านบาท                         

(31 ธนัวาคม 2564: 147 ลา้นบาท) ไปคํ9าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

6. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลคาํนวณขึ9นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลีQยทั9งปี

ทีQประมาณไว ้สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุด               

วนัทีQ 31 มีนาคม 

 2565 2564 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,372 3,817 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง   

ชัQวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัQวคราว 978 1,498 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีBแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 5,350 5,315 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้QเกีQยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืQนสาํหรับงวดสามเดือน

สิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี9   

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุด             

วนัทีQ 31 มีนาคม 

 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีQเกีQยวขอ้งกบักาํไรจากการวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืQน (52) (1,397) 

รวม (52) (1,397) 

7. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดทีQเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืQน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีQยถ่วงนํ9าหนกัของหุน้สามญัทีQออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี9  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ                    

31 มีนาคม 

 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 22,023 21,416 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีQยถ่วงนํ9าหนกั (พนัหุน้) 700,000 450,556 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03 0.05 

8. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 เพืQอวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานทีQรายงานทั9งสิ9น 3 ส่วนงาน ดงันี9  

• ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ผา่นเครืQองอตัโนมติั 

• ส่วนงานจาํหน่ายเครืQองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีQรายงานขา้งตน้ 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปนี9    

 (หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้                

ผา่นเครื5องอตัโนมติั 

จาํหน่ายเครื5องจาํหน่าย               

สินคา้อตัโนมติั รวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที5 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 530,327 478,384 3,105 3,939 533,432 482,323 

กาํไรขั<นตน้ของส่วนงาน 174,963 155,879 1,505 1,890 176,468 157,769 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที5ไม่ไดปั้นส่วน:       

 รายไดอื้5น     5,218 5,790 

 ค่าเสื5อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     (36,536) (31,003) 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (104,971) (88,601) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (12,602) (14,828) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (204) (2,396) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     27,373 26,731 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,350) (5,315) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด     22,023 21,416 

9. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ (บาท) 

2564    

เงินปันผลประจาํปี 2563 ทีQประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เมืQอวนัทีQ 22 มีนาคม 2564 81,000 1.80 

10. ภาระผูกพนั 

10.1 ภาระผูกพนัเกีBยวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าทีQเกีQยวขอ้งกบัการเช่าพื9นทีQ อุปกรณ์สาํนกังาน (ซึQ งแต่ละสญัญามีมูลค่าตามสญัญา

ตํQาหรือมีระยะสั9น) สญัญาบริการและสญัญาจา้งทีQปรึกษา อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั9งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั9นตํQาทีQตอ้งจ่ายในอนาคตทั9งสิ9นภายใตส้ัญญาเช่าทีQบอกเลิกไม่ไดแ้ละค่าธรรมเนียม 

ดงันี9  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 มีนาคม 2565 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี  6.7 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี  2.9 
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10.2  ภาระผูกพนัเกีBยวกบัข้อตกลงติดตั,งตู้ขายสินค้าอตัโนมัติ 

 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงและเงืQอนไขการติดตั9งตูข้ายสินคา้หยอดเหรียญอตัโนมติักบัคู่สญัญาจาํนวนมาก     

 ณ วนัทีQ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯผูกพนัทีQจะตอ้งชาํระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในอตัราและเงืQอนไขทีQ            

ตกลงกนั ทั9งนี9 ขอ้ตกลงจาํนวนหนึQงไดก้าํหนดระยะเวลาสิ9นสุดไว ้บริษทัฯผูกพนัทีQจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทน    

ณ วนัทีQ 31 มีนาคม 2565 จาํนวนรวม 1.0 ลา้นบาท  

 นอกจากนี9  ขอ้ตกลงจาํนวนหนึQ งได้กาํหนดค่าตอบแทนและเงืQอนไขต่าง ๆ แต่มิได้กาํหนดระยะเวลา 

สิ9นสุดของสัญญา (โดยคู่สัญญาสามารถยกเลิกได้) บริษทัฯจึงมีค่าตอบแทนทีQตอ้งจ่ายตามเงืQอนไขใน 

ขอ้ตกลงนั9นจนกว่าขอ้ตกลงจะถูกยกเลิก ค่าตอบแทนในการติดตั9 งตูข้ายสินคา้หยอดเหรียญอตัโนมติั 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัทีQ 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นจาํนวน 23.4 ลา้นบาท (2564: 22.0 ลา้นบาท) 

10.3 ภาระผูกพนัเกีBยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัทีQ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามคาํสัQงซื9ออุปกรณ์จาํนวน 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

และ 3.8 ลา้นหยวน และมีภาระผกูพนัเกีQยวกบัสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานจาํนวน 149.5 ลา้นบาท และ

เกีQยวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจาํนวน 2.1 ลา้นบาท                    

11. เครืBองมือทางการเงนิ 

11.1 มูลค่ายุติธรรมของเครืBองมือทางการเงนิ 

เนืQองจากเครืQองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั9นหรือมีอตัราดอกเบี9ยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบี9ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครืQองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีQแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

11.2 ลาํดบัชั,นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัทีQ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีสินทรัพยที์Qวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั9นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงันี9   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีBวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืQน 15.5 - 25.8 41.3 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลีQยนแปลงวิธีการและสมมติฐานทีQใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเครืQองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั9นของมูลค่ายติุธรรม 
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12. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมืQอวนัทีQ 20 เมษายน 2565 ทีQประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 

2564 จาํนวน 28.0 ลา้นบาท (0.04 บาทต่อหุน้) 

13. การอนุมัติข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี9 ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมืQอวนัทีQ 12 พฤษภาคม 

2565 
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