
 

 

บริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ซนัเวนด้ิง 

เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน         

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2565 



บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223,089                300,665                

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3 29,230                  25,512                  

สินคา้คงเหลือ 151,847                138,606                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 20,776                  23,694                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 424,942                488,477                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 9                           9                           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 4 43,253                  45,951                  

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 1,034,953             912,114                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,458                    11,232                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,232                  14,304                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 11,775                  13,029                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,111,680             996,639                

รวมสินทรัพย์ 1,536,622             1,485,116             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 326,054                294,357                

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,977                    4,374                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,268                    -                            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 2,743                    1,587                    

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 339,042                300,318                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,515                    4,050                    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24,020                  21,709                  

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,091                    6,938                    

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,479                    604                       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 30,105                  33,301                  

รวมหนี�สิน 369,147                333,619                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

 แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

       หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 700,000                700,000                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

       หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 700,000                700,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 294,752                294,752                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 48,400                  48,400                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 106,272                88,406                  

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 18,051                  19,939                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,167,475             1,151,497             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,536,622             1,485,116             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั ซันเวนดิ�ง เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 541,021                478,897                1,074,453             961,220                

รายไดอื้�น 6,229                    5,607                    11,447                  11,397                  

รวมรายได้ 547,250                484,504                1,085,900             972,617                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 358,689                323,090                715,653                647,644                

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 145,905                122,526                286,929                241,482                

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 13,563                  14,419                  26,648                  29,895                  

รวมค่าใช้จ่าย 518,157                460,035                1,029,230             919,021                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 29,093                  24,469                  56,670                  53,596                  

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (35)                        (2,158)                   (239)                      (4,554)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 29,058                  22,311                  56,431                  49,042                  

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 6 (5,863)                   (4,263)                   (11,213)                 (9,578)                   

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 23,195                  18,048                  45,218                  39,464                  

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 7

กาํไรสาํหรับงวด 0.03                      0.04                      0.06                      0.08                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ที�กาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (2,117)                   (100)                      (1,712)                   6,807                    

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 524                       41                         472                       (1,356)                   

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,593)                   (59)                        (1,240)                   5,451                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด (1,593)                   (59)                        (1,240)                   5,451                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 21,602                  17,989                  43,978                  44,915                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ผูถื้อหุน้

และชาํระ สาํรองสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร มูลค่ายตุิธรรม ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                              -                              -                              39,464                    -                              39,464                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              5,451                      5,451                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              39,464                    5,451                      44,915                    

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน 50,000                    -                              -                              -                              -                              50,000                    

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

โอนกาํไรของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 4 -                              -                              -                              28                           (28)                          -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 500,000                  313                         45,000                    63,429                    17,607                    626,349                  

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

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                              -                              -                              45,218                    -                              45,218                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (1,240)                     (1,240)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              45,218                    (1,240)                     43,978                    

เงินปันผลจ่าย 9 -                              -                              -                              (28,000)                   -                              (28,000)                   

โอนกาํไรของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 4 -                              -                              -                              648                         (648)                        -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 700,000                  294,752                  48,400                    106,272                  18,051                    1,167,475               

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 56,431                  49,042                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 78,232                  68,547                  

   ปรับลดค่าเช่าจ่าย -                            (18)                        

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 31                          97                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (17)                        (69)                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 81                          -                            

   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,442                     2,062                     

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง -                            164                        

   เงินปันผลรับ (1,087)                   (639)                      

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 239                        4,554                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 136,352                123,740                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (3,718)                   4,731                     

   สินคา้คงเหลือ (83,872)                 (43,361)                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 2,918                     (4,181)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 1,254                     (496)                      

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 29,935                  10,912                  

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (131)                      -                            

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 1,156                     486                        

   หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 1,873                     (2,014)                   

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 85,767                  89,817                  

   จ่ายดอกเบี�ย (13)                        (4,702)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,320)                   (3,601)                   

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 78,434                  81,514                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น (22,975)                 (7,193)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 23,961                  6,478                     

เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 1,087                     639                        

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ (119,246)               (53,737)                 

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,819)                   (4,535)                   

ชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า -                            (867)                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 137                        114                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (121,855)               (59,101)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลง -                            (64,575)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            50,000                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            (100,000)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            150,000                

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                            (12,510)                 

ชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่า (6,155)                   (3,518)                   

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                            50,000                  

จ่ายเงินปันผล (28,000)                 (81,000)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (34,155)                 (11,603)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (77,576)                 10,810                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 300,665                54,392                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 223,089                65,202                  

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซันเวนดิ�ง เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสด

   มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินลดลง (เพิ�มขึ�น) 2,359                     (6,779)                   

   เงินคา้งจ่ายค่าก่อสร้างและซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น 1,771                     20,126                  

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง -                            (181)                      

   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 70,825                  43,200                  

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 225                        -                            

   ซื�อยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่า -                            4,783                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ซันเวนดิง้ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส

เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน               

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด            

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

ซ้ือสินคา้ 31,979 27,811 64,061 55,043 

ซ้ืออุปกรณ์ 71 - 71 - 

ค่าเช่าจ่าย 339 427 906 866 

ค่าบริการจ่าย 341 230 609 453 

ดอกเบ้ียจ่าย -    - - 316 

ค่าสาธารณูปโภค 126 263 372 524 

ขายสินคา้ 3,929     - 4,271     - 

เงินปันผลรับ 480    30 480    30 

ค่าเช่ารับ 2,012 2,137 3,936 4,018 

ค่าบริการรับ 103     - 162     - 

รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั     

ดอกเบ้ียจ่าย -     - -   422 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,315 653 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  24,192 21,461 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

                                (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,403 4,415 8,544 8,267 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 319 290 634 553 

รวม 4,722 4,705 9,178 8,820 

3.    ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 3,520 - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,520 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,388 3,608 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 641 22 

3 - 6 เดือน 3 30 

6 - 12 เดือน - 3 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,032 3,663 

รวมลูกหน้ีการคา้ 7,552 3,663 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 743 648 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,751 20,601 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52 5 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,132 595 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 21,678 21,849 

รวม 29,230 25,512 

4. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 17,505 20,203 

ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 25,748 25,748 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 43,253 45,951 

   

เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนสาํหรับงวด/ปี 23,961 11,591 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 2 แห่ง 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีขาย มีจาํนวน 24.0 ลา้นบาท (2564:          

6.5 ลา้นบาท) และผลสะสมของกาํไรสะสมท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาํนวน 0.6 ลา้นบาท 

(2564: กาํไรสะสม 0.03 ลา้นบาท) ไดโ้อนเขา้ในกาํไรสะสมแลว้ 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

     รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 912,114 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 121,017 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 70,825 

โอนไปสินคา้คงเหลือ (225) 

โอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45 

โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,951 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (201) 

ค่าเส่ือมราคา (75,573) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,034,953 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี 185 ล้านบาท                         

(31 ธนัวาคม 2564: 147 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

6. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี

ท่ีประมาณไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน           

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 4,883 2,850 9,255 6,667 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 980 1,413 1,958 2,911 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 5,863 4,263 11,213 9,578 
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7. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด             

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 23,195 18,048 45,218 39,464 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 700,000 500,000 700,000 475,414 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.03 0.04 0.06 0.08 

8. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

• ส่วนงานจาํหน่ายเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้                

ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

จาํหน่ายเคร่ืองจาํหน่าย               

สินคา้อตัโนมติั รวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 534,802 475,971 6,219 2,926 541,021 478,897 

กาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน 179,919 154,535 2,413 1,272 182,332 155,807 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

 รายไดอ่ื้น     6,229 5,607 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     (39,511) (32,803) 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (106,878) (90,365) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (13,079) (13,777) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (35) (2,158) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     29,058 22,311 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5,863) (4,263) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด     23,195 18,048 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้                

ผา่นเคร่ืองอตัโนมติั 

จาํหน่ายเคร่ืองจาํหน่าย               

สินคา้อตัโนมติั รวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,065,129 954,355 9,324 6,865 1,074,453 961,220 

กาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน 354,882 310,414 3,918 3,162 358,800 313,576 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

 รายไดอ่ื้น     11,447 11,397 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย     (76,047) (63,806) 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย     (211,849) (178,966) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (25,681) (28,605) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (239) (4,554) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     56,431 49,042 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (11,213) (9,578) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด     45,218 39,464 

9. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น (บาท) 

2565    

เงินปันผลประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 28,000 0.04 

10. ภาระผูกพนั 

10.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ี อุปกรณ์สาํนกังาน (ซ่ึงแต่ละสัญญามีมูลคา่ตามสัญญา

ตํ่าหรือมีระยะสั้น) สัญญาบริการและสัญญาจา้งท่ีปรึกษา อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละค่าธรรมเนียม 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 8.0 3.3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 2.4 0.7 
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10.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัข้อตกลงติดตั้งตู้ขายสินค้าอตัโนมัติ 

 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงและเง่ือนไขการติดตั้งตูข้ายสินคา้หยอดเหรียญอตัโนมติักบัคู่สัญญาจาํนวนมาก     

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาในอตัราและเง่ือนไขท่ี            

ตกลงกนั ทั้งน้ีขอ้ตกลงจาํนวนหน่ึงไดก้าํหนดระยะเวลาส้ินสุดไว ้บริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทน    

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวนรวม 0.8 ลา้นบาท  

 นอกจากน้ี ข้อตกลงจาํนวนหน่ึงได้กําหนดค่าตอบแทนและเง่ือนไขต่าง ๆ แต่มิได้กาํหนดระยะเวลา 

ส้ินสุดของสัญญา (โดยคู่สัญญาสามารถยกเลิกได้) บริษทัฯจึงมีค่าตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามเง่ือนไขใน 

ข้อตกลงนั้นจนกว่าข้อตกลงจะถูกยกเลิก ค่าตอบแทนในการติดตั้งตูข้ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 คิดเป็นจาํนวน 22.9 ลา้นบาท และ 46.3 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2564: 22.5 ลา้นบาท และ 44.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

10.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามคาํสั่งซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 29.2 ลา้นบาท 3.1 ลา้นหยวน 

และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างอาคารสํานกังานจาํนวน 136.4 

ลา้นบาท และเก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจาํนวน 0.6 ลา้นบาท  

11. เคร่ืองมือทางการเงิน 

11.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คยีง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

11.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 17.5 - 25.8 43.3 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

12. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2565 
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