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หนา้ 1 

บริษทั ซันเวนดิง เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สนิสดุวันท ี30 กนัยายน 2564 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

บรษิัท ซนัเวนดิง เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

และขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ โดยมีโรงงานปรบัปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครืองจําหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิของตนเอง และมีสาขากระจายสินคา้  แห่ง แบ่งเป็นสาขา  แห่ง และสาขาย่อย 1 แห่ง (สาขาย่อย คือ มีจาํนวน

เครืองจําหน่ายสินคา้อัตโนมัติตาํกว่า  เครืองและคลังกระจายสินคา้และบริการทีอยู่ภายใตก้ารดูแลของสาขาหลัก) 

ครอบคลุมพนืทีใหบ้ริการกว่า 26 จงัหวดั ซึง ณ วนัที 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิติดตงักระจาย

อยู่ในสถานทีต่างๆ จาํนวน 14,221 เครือง แบ่งออกเป็น  รูปแบบหลกั คือ ประเภทเครืองขายสินคา้เครืองดมื (Can & Bottle), 

เครืองขายสินคา้เครอืงดืมและขนม (Glass front), เครืองถว้ยแบบรอ้นเยน็ (Cup Hot and Cold), และเครอืงสาํหรบัขายอาหาร

กึงสาํเร็จรูป (Noodle) ซึงสินคา้ทีจาํหน่ายผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ เครืองดืม ขนม

ขบเคียว บะหมีกึงสาํเร็จรูป และสินคา้อืนๆ เช่น หนา้กากอนามยั ขนมปังเบเกอรี เป็นตน้ รวมแลว้มีสินคา้กว่า 700 รายการ 

(“SKU”) ทงันี เครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติของบริษัทรองรับการชาํระเงินทังแบบเงินสด (Cash) และแบบอิเล็กทรอนิกส ์

(Cashless)   

รายไดข้องบริษัทในงวด 9 เดือนสินสดุวนัที 30 กันยายน 2564 ประกอบดว้ย ( ) รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครือง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 98.10 ( ) รายไดจ้ากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 0.71 (3) 

รายไดจ้ากการบริการพืนทีโฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 0.59 และ ( ) รายไดจ้ากการบริการและ

รายไดอื้น คิดเป็นรอ้ยละ 0.60  

 

สรุปผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2564 

สาํหรบังวด 3 เดือนสินสดุวนัที 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายไดร้วม 482.68 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนจาํนวน 37.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.45 ถึงแมว้่าแนวโนม้การระบาดของโรคไวรสั Covid-19 ยงัมีการระบาดและ

การติดเชือสงูขึนอย่างต่อเนืองเมือเขา้สู่ไตรมาส  ปี  โดยทางรฐับาลไดเ้พิมความเขม้ขน้ของประกาศมาตรการควบคมุ

การระบาดของโรคไวรสั Covid-19 จากการมีมาตรการ lock down เมือวนัที  กรกฎาคม  ส่งผลกระทบต่อรายไดข้อง

บริษัทลดลงในพืนทีปิดเพิมมากขึน เนืองจากโรงงานอุตสาหกรรมมีการติดเชือของพนักงานเพิมขึน ในพืนทีกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล สมทุรสาคร ชลบรุ ีระยอง อยธุยา ซงึเป็นพนืทสีีแดงตามประกาศของภาครฐั บรษิัทไดเ้พิมมาตรการเขม้ขน้เพือไม่ให้

พนักงานบริการติดเชือและยังสามารถเข้าบริการพืนทีทีสามารถเข้าได้ตามปกติโดยไม่หยุดชะงัก  ทังนี สาํหรับพืนทีใน

หา้งสรรพสินคา้ทีตอ้งปิดตามประกาศของภาครฐั ไม่ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิัทมากนกั เนืองจากพืนทีดงักล่าวบรษิัทมี

เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิติดตงัอยูเ่ป็นสดัส่วนทีนอ้ยเมือเทียบกบัพืนทอีนื ๆ   
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หนา้ 2 

สาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายไดร้วม 1,455.30 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนจาํนวน 1 .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  ถึงแมว้่าในช่วง  เดือนของปี 2564 บรษัิทยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโควิด-  ระลอกที  ทเีกิดในจงัหวดัสมทุรสาครในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ ์และ

เริมผ่อนคลายในเดือนมีนาคม  แต่เมือตน้เดือนเมษายนไดเ้กิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือไวรสัโควิด-  ใน

ระลอกที  ซึงเป็นระยะเวลาต่อเนือง จนถึงตลอดทังช่วงสามเดือนของไตรมาส 3 ปี 2564 ทงันีในช่วง  เดือนของปี 2564 

บริษัทยังไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าปี 2563 เนืองจากอุตสาหกรรมการส่งออกดีขึน โรงงานยงัเปิดปกติ ยกเวน้บางโรงงานทีปิด

เพราะมีคนงานติดโควิด และไดร้บัผลกระทบในดา้นรายไดท้ีลดลงในบางกลุ่ม Segment ทีงดใหบ้ริการหรืองดการเดินทางไป

เรียนและทาํงาน เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน สาํนักงาน เป็นตน้ ในขณะทีปี  บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการ

ประกาศสถานการณฉ์กุเฉินอย่างเขม้งวด โดยสงัปิดสถานทีเสียงหลายประเภท เช่น หา้งสรรพสินคา้ สถานศกึษา โรงแรม ฯลฯ 

หา้มหรืองดเดินทางขา้มจงัหวัด หา้มออกจากเคหสถานบางช่วงเวลา (เคอรฟิ์ว) เพือไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโค

วิด-  รวมถึงกลุ่มลกูคา้หลกัในโรงงานหลายแห่งทีปิดดาํเนินการชวัคราวหรือลดจาํนวนวนัทาํงานลงเนืองจากมียอดการผลิตที

ลดลงเป็นผลจากการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโควิด-  ทวัโลกทีกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการส่งออก   

บรษัิทมีกาํไรสทุธิสาํหรบั 3 เดือนไตรมาส 3 ของปี  เท่ากบั 13.38 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ .  เมอืเทียบกบั

งวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทมีรายไดท้ีเพิมขึนจากการเพิมจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติในการใหบ้ริการ

เพิมขึน และการเพิมประเภทสินคา้อย่างต่อเนือง ทงันีเนืองจากบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบรหิารเพิมขึนรอ้ยละ .  เมือเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนต่อประชาชนครงัแรกในช่วง

ไตรมาส 3 ปี 2564 

บริษัทมีกาํไรสุทธิสาํหรบั  เดือนของปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 13.02  เมือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนืองจากบริษัทมีรายไดท้ีเพิมขึนจากการเพมิจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในการใหบ้รกิารเพมิขึน 

และการเพิมประเภทสินคา้อย่างต่อเนือง รวมถึงมีการเปลียนแปลงประมาณการอายุการใชง้านของเครืองจาํหน่ายสินค้า

อตัโนมตัิซงึทาํใหค้่าเสือมราคาลดลงในปี 2564  
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หนา้ 3 

 

งบกาํไรขาดทุน 

เพอืวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ/1 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 9 เดือน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 9 เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้         

  รายไดจ้ากการขาย 437.19 98.23 476.82 98.79 1,291.61 98.56 1,438.04 98.81 

  รายไดอ้ืน 7.87 1.77 5.86 1.21 18.81 1.44 17.26 1.19 

  รวมรายได ้ 445.06 100.00 482.68 100.00 1,310.42 100.00 1,455.30 100.00 

ค่าใช้จา่ย         

  ตน้ทนุขาย (291.50) (65.50) (317.15) (65.71) (860.52) (65.67) (964.80) (66.30) 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหนา่ย (121.21) (27.23) (132.60) (27.47) (353.32) (26.96) (374.08) (25.70) 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (11.98) (2.69) (14.08) (2.92) (39.05) (2.98) (43.98) (3.02) 

      ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีน - - (0.24) (0.05) - - (0.24) (0.02) 

  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2.17) (0.49) (1.75) (0.36) (5.14) (0.39) (6.30) (0.43) 

  รวมค่าใชจ้่าย (426.86) (95.91) (465.82) (96.51) (1,258.03) (96.00) (1,389.40) (95.47) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ 18.20 4.09 16.86 3.49 52.39 4.00 65.90 4.53 

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (1.52) (0.34) (3.48) (0.72) (5.63) (0.43) (13.06) (0.90) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 16.68 3.75 13.38 2.77 46.76 3.57 52.84 3.63 

 

หมายเหตุ: /  งบการเงินเพอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ประกอบดว้ยงบกาํไรขาดทนุของบริษัทสาํหรบังวด 9 เดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 โดยไม่

รวมผลการดาํเนินงานในอดีตของธุรกิจบริการการกระจายสินคา้จากคลงัและธรุกจิขนส่ง (ส่วนงานทียกเลิก เมือวนัท ี  เมษายน )   

 

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทสาํหรบังวด  เดือนและงวด  เดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564 มีจาํนวน .  ลา้นบาท 

และจาํนวน ,455.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึสามารถสรุปโครงสรา้งรายไดข้องบรษิัท ไดด้งันี  

ประเภทรายได ้

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

. รายไดจ้ากการขายสนิคา้ผา่นเครือง

จาํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตั ิ 433.00 97.29 473.30 98.06 1,277.46 97.49 1,427.66 98.10 

2. รายไดจ้ากการขายเครอืงจาํหนา่ยสินคา้

อัตโนมติั 4.19 0.94 3.52 0.73 14.15 1.07 10.38 0.71 

. รายไดจ้ากค่าบริการพนืทบีนเครือง

จาํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตัิเพอืโฆษณา(1) 3.16 0.71 2.26 0.47 7.10 0.54 8.58 0.59 

.รายไดจ้ากการบริการ (1) 1.95 0.44 1.47 0.30 4.94 0.38 4.60 0.32 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 442.30 99.38 480.55 99.56 1,303.65 99.48 1,451.22 99.72 

รายไดอ้ืนๆ(1) 2.76 0.62 2.13 0.44 6.77 0.52 4.08 0.28 

รายได้รวม 445.06 100.00 482.68 100.00 1,310.42 100.00 1,455.30 100.00 

หมายเหตุ    /   ในงบการเงินแสดงรวมอยู่ในรายไดอื้นๆ 
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   รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรบัรอบระยะเวลา  เดือนไตรมาส 3 ปี  มีมูลค่าเท่ากับ .  ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 99.  ของรายไดร้วม โดยมีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 8.65 เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

รายไดจ้ากการขายและบรกิารสาํหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี  มีมลูค่าเท่ากับ 1,451.22 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 99.72 ของรายไดร้วม โดยมีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 11.32 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึงเติบโตตาม

การขยายพืนทีให้บริการโดยการติดตังเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติตามสถานทีให้บริการต่างๆ เพิมขึน เพือให้สามารถ

ใหบ้รกิารครอบคลมุผูบ้รโิภคมากยิงขึน โดยสามารถแบ่งประเภทรายได ้ดงันี: 

1. รายได้จากการขายสินค้าผ่านเครืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจจาํหน่ายสินคา้

ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ สาํหรบัรอบระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือนของปี  บริษัทมีรายไดจ้ากขายสินคา้ผ่าน

เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเท่ากบั 473.30 ลา้นบาท และ 1,427.66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเติบโตเพมิขึนรอ้ยละ 9.47 และ

รอ้ยละ 11.76 เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามลาํดบั ซึงในแต่ละปีบริษัทจะมีแผนขยายพืนทใีหบ้ริการโดยการ

ติดตงัเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามสถานทีบรกิารต่างๆ เพือใหก้ารบรกิารครอบคลมุผูบ้รโิภคไดม้ากยิงขึน และเพมิโอกาส

ในการเติบโตทางของยอดขาย ซึงในช่วง 9 เดือนของปี 2564 บริษัทยงัคงมีการขยายการติดตงัเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ

อย่างต่อเนือง โดยมีการติดตงัเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสทุธิเพมิขึนจาํนวน 1,155 เครือง คิดเป็นรอ้ยละ 8.84 เมอืเทียบกบั

สินไตรมาส 3 ปี  หรือเพิมขึนจาํนวน 882 เครอืง คิดเป็นรอ้ยละ 6.61 เมอืเทียบกบัสินปี  ซงึ ณ สินไตรมาส 3 ปี 2564 

บรษัิทมีเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิวางใหบ้ริการทงัหมดเป็นจาํนวน 14,221 เครือง 

กลุ่มลกูคา้หลกัของบริษัทประมาณรอ้ยละ 70 ของเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทงัหมด คือ กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม 

เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์โรงงานผลิตชินส่วนรถยนต ์โรงงานสิงทอ โรงงานผลิตชินส่วนอเิล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ รองลงมา คือ 

กลุ่มออฟฟิศสาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ และโรงแรม ซึงในปี  ดว้ยสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือไวรสัโควิด-  ส่งผลให้

กลุ่มลกูคา้หลักของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มลกูคา้อืน เช่น หา้งสรรพสินคา้ ออฟฟิศสาํนกังาน 

เป็นตน้ บางแห่งตอ้งปิดหรือหยุดกิจการชัวคราว หรือลดเวลาการปฏิบตัิงานลง เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือไวรสัโควิด-

 จึงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีติดตงัอยู่ตามพืนทบีรกิารดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีนโยบายกระจายความเสียง โดยบริษัทไดด้าํเนินการขยายพืนทีใหบ้ริการในการติดตงัเครือง

จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติใน Segment ใหม่ๆ เพิมขึน เช่น ปัมนํามัน สถานีรถไฟฟ้า เช่น MRT BTS และแอร์พอรต์ลิงค์  

คอนโดมิเนียม เป็นตน้ เพือใหส้อดรบักับ Life Style ของผูบ้รโิภคทีเปลียนแปลงไปในยคุ New Normal เช่น คนทาํงานพกัอาศยั

ในคอนโดมีเนียมในเมือง การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเพือความรวดเร็ว การขยายธุรกิจรา้นคา้ปลีกในปัมนาํมนั เป็นตน้ 

หากพิจารณารายไดเ้ฉลีย/เครือง/วนั ของเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของบรษิัท สาํหรบังวด 3 เดือนและ 9 เดือนของปี 2564 

บริษัทมีรายไดเ้ฉลีย/เครือง/วนั ประมาณ 364 บาท และ 380 บาท ตามลาํดบั ซงึเพิมขึนจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน

ซึงอยู่ที 364 บาท และ 374 บาท/เครือง/วนั ตามลาํดับ เนืองจากช่วง 9 เดือนของปี  บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด-19 มากกว่า โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 ของปี  ทาํใหม้ีรายไดต้่อเครอืงลดลงจากปกติ  
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 2.   รายไดจ้ากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ เป็นการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามคาํสงัซอืของ

ลกูคา้ โดยบริษัทมีโรงงานปรบัปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเอง และบริษัทยงัเป็น

ตัวแทนจาํหน่ายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติจากผูผ้ลิตเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติชันนาํในประเทศญีปุ่ น  ราย และ

ประเทศจีน  ราย โดยบริษัทเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย การขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมตัิใหก้ับ

ลูกคา้เป็นการขายขาด บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมตัิสาํหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี  

เท่ากบั 10.38 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.71 ของรายไดร้วม ซงึลดลงจาํนวน 3.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.64 เทียบกบั

รอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกที 2 ช่วงเดือนมกราคมและ

กุมภาพันธ์ปี 2564 และระลอกที 3 ซึงมาพรอ้มกับมาตรการล็อคดาวนปิ์ดพืนทีเสียงในการแพร่การจายเชือ และรณรงคใ์ห ้

WFH ในช่วงสามเดอืนของไตรมาสที 2 และช่วงสามเดือนของไตรมาสที  ปี 2564 ทาํใหเ้ศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั ผูล้งทนุราย

ย่อยหรือเจา้ของสินคา้ทีตอ้งการลงทนุเลือนและชะลอการลงทุนออกไปจากสถานการณท์ีไม่แน่นอน 

3.   รายได้จากค่าบริการพนืทบีนเครืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพือโฆษณา เป็นรายไดค้่าบรกิารจากการติดสือ

โฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพอืโฆษณาสินคา้ของลกูคา้ จากการ Wrap เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิดว้ยสติก

เกอร ์โดยการคิดค่าบริการจะพิจารณาจากสถานทีตงัของเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติทีลูกคา้ตอ้งการติดตงัโฆษณา โดย

บรษัิทมีรายไดจ้ากการบรกิารติดสือโฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัสิาํหรบัรอบระยะเวลา  เดือนของปี  เท่ากบั 

8.58 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.  ของรายไดร้วม ซงึเพิมขึนจาํนวน 1.48 ลา้นบาท หรือมีอตัราเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 20.85 

เมอืเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากมีจาํนวนลกูคา้ติดตงัสือโฆษณาเพิมขึน 

4.   รายได้จากการบริการ เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการแลกเงินเหรียญใหก้บัผูป้ระกอบกิจการคา้ปลีกรายหนึง และ

รายไดค้่าบริการหลังการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ เนืองดว้ยธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการขายสินคา้ผ่านเครือง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ รายไดส่้วนใหญ่จึงเป็นเงินสด ทังประเภทธนบตัรและเงินเหรียญจากการหยอดเงินของลกูคา้เพือซือ

สินคา้จากเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ โดยถา้เป็นธนบตัรบรษิัทจะนาํฝากเขา้ธนาคาร ส่วนทีเป็นเงินเหรียญ บรษิัทนาํเหรียญ

ไปแลกกบัผูป้ระกอบกิจการรา้นสะดวกซือ บรษัิทจึงมีรายไดจ้ากการแลกเหรียญ ซึงรายไดจ้ากการบริการสาํหรบัรอบระยะเวลา 

9 เดือนของปี  เท่ากับ 4.60 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.32 ของรายไดร้วม ซึงลดลงจาํนวน . 4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ .88 เมอืเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน เนืองจากค่าบรกิารแลกเหรียญเพิมขึนเป็นหลกั 

รายได้อนื 

รายไดอื้น ไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่าเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ รายไดค้่าธรรมเนียมวางสินคา้จากเจา้ของสินคา้ รายไดเ้งิน

ปันผลรบั ดอกเบียรบั กาํไรจากการขายทรพัยสิ์น และกาํไรจากอตัราแลกเปลียน เป็นตน้ โดยรายไดอื้นสาํหรบัรอบระยะเวลา  

เดือนของปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2  ของรายไดร้วม โดยลดลงจาํนวน 2.70 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ย

ละ .7  เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนืองจากในไตรมาส 2 ปี 2563 มีรายการกาํไรพิเศษจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์น

จากการหยดุดาํเนินธุรกิจบรกิารการกระจายสินคา้จากคลงัและธุรกิจขนส่ง 1.17 ลา้นบาท และจากการลดลงของรายไดเ้งินปัน

ผลรบัและรายไดค้่าธรรมเนียมวางสินคา้ในไตรมาส 3 ปี 2564 
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ต้นทนุขาย 

ตน้ทุนขายสาํหรบังวด  เดือนไตรมาส 3 ปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของรายไดร้วม และ

สาํหรบังวด  เดือนของ ปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของรายไดร้วม โดยองคป์ระกอบหลักของ

ตน้ทุนขาย คือ ตน้ทุนสินคา้เพอืขายผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.45 ของตน้ทุนรวม รองลงมา 

คือ ตน้ทุนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพือจาํหน่าย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.55 ของตน้ทุนรวม ซึงสามารถสรุปโครงสรา้ง

ตน้ทุนและกาํไรขนัตน้ของบรษิัท ไดด้งันี  

โครงสรา้งต้นทุน 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดือน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตน้ทนุขายสนิคา้ผ่านเครอืงจาํหนา่ยสินคา้

อตัโนมตั ิ 289.10 99.18 315.55 99.50 853.17 99.15 959.50 99.45 

2. ตน้ทนุขายเครอืงจาํหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิ 2.40 0.82 1.60 0.50 7.35 0.85 5.30 0.55 

รวมต้นทุนขาย 291.50 100.00 317.15 100.00 860.52 100.00 964.80 100.00 

 

กาํไรขันต้น 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดือน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กาํไรขนัตน้สินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตั ิ 143.91 33.24 157.75 33.33 424.30 33.21 468.16 32.79 

2. กาํไรขนัตน้เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิ 1.78 42.58 1.92 54.55 6.79 48.01 5.08 48.98 

รวมกาํไรขนัต้น 145.69 33.32 159.67 33.49 431.09 33.38 473.24 32.91 

บรษัิทมีตน้ทนุขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสาํหรบัช่วง 9 เดือนของ ปี  รอ้ยละ 7.21 ของรายได้

จากการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 2.79 โดยบริษัทมีอตัรากาํไรขนัตน้

ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันใน ปี  ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 3.21  เนืองจากช่วง 9 เดือนของปี 2564 มีการขายสินคา้

ประเภทใหม่หลายรายการเพิมขึน เช่น เครืองดืมเพือสุขภาพ ของใชเ้พือสุขภาพและอนามัย (หนา้กากอนามัยซึงเป็นสินคา้

ควบคุมราคา) ซึงมีอัตรากาํไรขนัตน้นอ้ยกว่าสินคา้ประเภทอืน ทงันีบริษัทมีนโยบายในการคดัเลือกสินคา้ทีจะวางในเครือง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัจะตอ้งมีอตัรากาํไรขนัตน้ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  รวมถึงการพิจารณาถึงความนิยมของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ 

และลกัษณะรูปทรงของสินคา้ทีจะสามารถวางในเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิได ้

บริษัทมีตน้ทุนขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติสาํหรบังวด 9 เดือนของปี  รอ้ยละ 51.02 หรือคิดเป็นอัตรา

กาํไรขันตน้รอ้ยละ 48.98 ซึงเพิมขึนเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี  ทีมีอัตรากาํไรขันตน้รอ้ยละ .  สาเหตุหลัก

เนอืงจากการขายเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิประเภทรุ่นทมีอีตัรากาํไรขนัตน้สูงเป็นจาํนวนมากในไตรมาส 3 ปี 2564  

ถึงแมว้่าอตัรากาํไรขนัตน้ของการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจะค่อนขา้งสงู แต่ดว้ยสดัส่วนรายไดส่้วนใหญ่เป็นการ

ขายสินคา้ผ่านเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้โดยรวมของบรษิัทอยู่ทปีระมาณรอ้ยละ   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย   

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายสาํหรบังวด  เดือนของปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.70 

ของรายไดร้วม ซึงค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่ายทีสาํคัญของบริษัท ไดแ้ก่ ( ) ค่าใชจ้่ายเกียวกับพนกังานบริการเติม

สินคา้ (Route Operation) พนกังานขายและการตลาด ในส่วนของเงนิเดือน โบนสั ค่าคอมมชิชนั และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ 

โดยมีสัดส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 5.  ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายรวม ( ) ค่าเสือมราคา มีสัดส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 

24.8  ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายรวม ( ) ค่าบริการพนืทวีางเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ย

ละ 8.  ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและจัดจาํหน่ายที

สาํคัญ 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดือน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน 38.86 32.06 46.26 34.89 121.30 34.33 131.51 35.15 

ค่าเสอืมราคา 37.27 30.75 32.84 24.77 108.28 30.65 92.95 24.85 

ค่าบริการพืนท ี 19.98 16.48 23.88 18.01 51.38 14.54 68.72 18.37 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายสาํหรบังวด 9 เดือนของปี  เพิมขึนจาํนวน 20.76 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.88 

จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากค่าบริการพืนทีวางเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีเพิมขึนจากการ

ขยายจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีวางบรกิารเพมิขึนในแต่ละปี ประกอบกบัอตัราค่าบรกิารพืนทตีิดตงัเครอืงจาํหนา่ย

สินคา้อตัโนมตัิทีเพิมขึนจากการขยายพืนทกีารวางบรกิารในพืนทเีปิดมากขึนและจากการแข่งขนัทีสงูขึน โดยเพิมขึนจาก 51.38 

ลา้นบาท เป็น 68.72 ลา้นบาท หรือเพมิขึน 17.34 ลา้นบาท หรือเพมิขึนรอ้ยละ 33.7 ทงัน ีค่าบรกิารพืนทตีิดตงัเครอืงจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมตัิคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18.37 ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย  ซึงมีสดัส่วนเพมิขึนจากช่วงระยะเวลา

เดียวกันของปีก่อนหนา้ ทีมีสัดส่วนอยู่ที 14.54 ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเสือม

ราคาลดลงจาก .  ลา้นบาทเหลือ .  ลา้นบาท หรือลดลง 15.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.15  เนืองจากบรษิัท

ไดเ้ปลียนแปลงประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิส่วนหนึงจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี โดยเปลียน

ตงัแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นตน้ไป เพือใหส้อดคลอ้งกับประโยชนท์างเศรษฐกิจทีคาดว่าจะไดร้ับจากการใชง้านสินทรัพย์

ดงักล่าว โดยมีสดัส่วนค่าเสือมราคาคิดเป็นรอ้ยละ 24.85 ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย ซึงมีสดัส่วนลดลงจากช่วง

ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ ทีมีสดัส่วนอยู่ที 30.65 ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรบังวด  เดือนของปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ .0  ของ

รายไดร้วม ค่าใชจ้่ายในการบริหารทีสาํคญัของบริษัท ไดแ้ก่ ( ) ค่าใชจ้่ายเกียวกับพนักงานและผูบ้ริหาร เช่น เงินเดือน โบนสั 

และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 5 .  ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ( ) ค่าทปีรกึษาสาํหรบัการเตรียม

ตวันาํบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ .  

ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ( ) ค่าเสือมราคา มีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 3.  ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหารทีสาํคญั 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด 3 เดือน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน 7.63 63.60 8.47 60.20 22.77 58.31 25.48 57.94 

ค่าทีปรกึษาและคา่ตอบแทนกรรมการ 1.75 14.60 3.17 22.50 4.20 10.76 9.51 21.61 

ค่าเสอืมราคา 0.45 3.70 0.53 3.80 1.44 3.68 1.59 3.62 
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ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรบังวด  เดือนของปี 2564 เพิมขึนจากช่วงระยะเวลาเดียวของปีก่อน จาํนวน .  ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 1 .   สาเหตุหลกัเนืองจากค่าทีปรกึษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเป็นค่าใชจ้่ายต่อเนืองจากไตรมาส  ปี 

 ค่าทีปรกึษากฎหมายและค่าทีปรึกษาทางการเงินสาํหรบัการเตรียมตวันาํบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการออกหุน้เพิมทุนเพอืเสนอขายต่อประชาชนครงัแรกในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในงวด  เดือนของ ปี  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  ของรายไดร้วม 

ซงึเพิมขึนจาํนวน 1.16 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากมีการกูย้ืมเงินเพือการลงทนุในการขยายเครืองจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมตัิและเพือเพมิสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัท  

กาํไรสุทธ ิ

บริษัทมีกาํไรสทุธิสาํหรบังวด  เดือนของปี   เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นอัตรากาํไรสทุธิรอ้ยละ .  ทงันี 

อัตรากาํไรสุทธิเพิมขึนจากช่วงระยะเวลาเดียวของปีก่อน สาเหตุหลกัเนืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมตัิทีเพิมขึนจากการเพิมจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในการใหบ้ริการเพิมขึน และการเพิมประเภทสินคา้

อย่างต่อเนือง รวมถึงมีการเปลียนแปลงประมาณการอายุการใชง้านของเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิซงึทาํใหค้่าเสือมราคา

ลดลงในปี 2564 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

บรษิัทมีสินทรพัยร์วม ณ สินปี  และ ณ  กันยายน  เท่ากับ 1, .  ลา้นบาท และ , .  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ทงัน ีการเปลียนแปลงของสินทรพัยห์ลกั สรุปไดด้งัน ี

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  กันยายน  มีมูลค่าสทุธิเท่ากับ 68.97 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 

2563 จาํนวน 514.58 ลา้นบาท เนืองจากเงินสดรบัจากการเพิมทุนจาํนวน 08 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2564 

2. ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ณ  กนัยายน  มีมลูค่าสทุธิเท่ากบั .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2563 จาํนวน 

52.97 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากการลงทุนในเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพิมขึนจาํนวน 1,848 เครือง รวมถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมตัิแบบ Smart หรือมูลค่าสุทธิ (หลังหักค่าเสือมราคา) เพิมขึน 9.15 ลา้น

บาท เพือรองรบัการขยายพืนทใีหบ้รกิารติดตงัเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามสถานทีต่างๆ 

หนีสิน   

บรษิัทมีหนีสินรวม ณ สินปี 3 และ 30 กันยายน 4 เท่ากับ 477.31 ลา้นบาท และ 5 .  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทงัน ีการเปลียนแปลงของหนีสินหลกั สรุปไดด้งัน ี

1. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบันการเงินและกิจการทีเกียวขอ้งกัน ณ  กันยายน  มี

มลูค่ารวมเท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 100.28 ลา้นบาท เนืองจากการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินแห่งหนึง เพอืมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนับางส่วน 

2. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ณ  กันยายน  มีมลูค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2563 จาํนวน 

50.28 ลา้นบาท สาเหตุหลักเนืองจากการเพิมขึนของเจา้หนีการคา้ จากการสังซือสินคา้เพือขายผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้
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อตัโนมตัิทีไดว้างบริการมากขึน และการเพิมขึนของเจา้หนีอืนจากการซือเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิและค่าธรรมเนียมใน

การจดัจาํหน่ายหุน้เพิมทุนในเดือนกนัยายน 2564 

3. เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระใน  ปี) ณ  กันยายน  มีมูลค่าเท่ากับ 24.98 ลา้นบาท เพิมขึน

จากปี 2563 เนืองจากบริษัทไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวดังกล่าวไปชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกันและสถาบัน

การเงิน   

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ  กนัยายน  มีจาํนวน ,134.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.18 ของหนีสินและส่วนของผู้

ถือหุน้รวม ซงึเพิมขึนจาก ณ  ธันวาคม  จาํนวน 522.50 ลา้นบาท เนืองจากการเพิมทุนจาํนวน 50 ลา้นบาท ในเดือน

มีนาคม 2564 และการเพิมทนุจาํนวน  ลา้นบาท (มีส่วนเกินมลูค่าหุน้สทุธิ .  ลา้นบาท) ในเดือนกนัยายน  และ

กาํไรจากการดาํเนินงาน หกักับเงินปันผลทีจ่ายในปี 2564 จาํนวน 81 ลา้นบาท ประกอบกับการเพิมขึนขององคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเพิมขึนของมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุน 
 

สภาพคล่อง 

1. สภาพคล่องกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรบังวด  เดือนของปี  มีจาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขึน 51.39 

ลา้นบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนืองจากในปี 2563 เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืนลดลงมากจากการหยุด

ดาํเนินธุรกิจบรกิารการกระจายสินคา้จากคลงัและธุรกิจขนส่งเมือวนัที  เมษายน  

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสาํหรบังวด 9 เดือนของปี  มีจาํนวน 84.15 ลา้นบาท โดยบรษิัทไดล้งทุน

ในอาคารและอุปกรณ ์จาํนวนรวม 80.76 ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ยการลงทุนในเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิรวมถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแบบ Smart และการลงทนุในการก่อสรา้งอาคารสาขา 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากในกิจกรรมจดัหาเงนิสาํหรบังวด 9 เดือนของปี  มีจาํนวน .  ลา้นบาท โดยบรษิัท

มีเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว .  ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการเพิมทุนสุทธิ 44.44 ลา้นบาท แต่บริษัทไดม้ีการ

ชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งสทุธิ 5 .  ลา้นบาท ชาํระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 75.28 

ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล .00 ลา้นบาท  

2. อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด 

ในงวด  เดือนของปี  บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.63 เท่า ซงึอตัราส่วนสภาพคล่องเพิมขึนจากปี 2563 

เนอืงจากสดัส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนเพิมขึนจากการเงินสดรบัจากการเพิมทุนจาํนวน 508 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2564 

ทงันี หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สาํหรบังวด 9 เดือนของ ปี  มีระยะเวลาเท่ากับ 

(40) วนั ซงึบรษัิทมีวงจรเงินสดติดลบ จากทีบรษิัทสามารถเก็บหนีไดก้่อนทีจะถึงเวลาชาํระหนี เนืองจากรายไดร้บัส่วนใหญ่เป็น

เงินสดจากทีลกูคา้ตอ้งชาํระเงินทนัทีเมือซอืสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ อย่างไรก็ตาม ดว้ยธุรกิจของบริษัททีตอ้ง

ลงทุนซือเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก เพือนาํมาขยายการติดตงัเครอืงตามสถานทีต่างๆ ทาํ

ใหบ้างช่วงเวลาบรษิัทตอ้งกูย้ืมเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพือเพมิสภาพคล่อง 


