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หนา้ 1 

บริษทั ซันเวนดิง เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สนิสดุวันท ี  มถิุนายน  

 

ภาพรวมธุรกิจ 

บรษิัท ซนัเวนดิง เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

และขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ โดยมีโรงงานปรบัปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครืองจําหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิของตนเอง และมีสาขากระจายสินคา้ 2 แห่ง แบ่งเป็นสาขา 1 แห่ง และสาขาย่อย 1 แห่ง (สาขาย่อย คือ มีจาํนวน

เครืองจําหน่ายสินคา้อัตโนมัติตาํกว่า  เครืองและคลังกระจายสินคา้และบริการทีอยู่ภายใตก้ารดูแลของสาขาหลัก) 

ครอบคลุมพนืทีใหบ้ริการกว่า 29 จงัหวัด ซึง ณ วนัที  มิถุนายน  บริษัทมีเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิติดตงักระจาย

อยู่ในสถานทีต่างๆ จาํนวน 15,068 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)   

รายไดข้องบริษัทสาํหรบังวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถุนายน  ประกอบดว้ย ( ) รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่าน

เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 98.  ( ) รายไดจ้ากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 0.86 

( ) รายไดจ้ากการบริการพืนทีโฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นรอ้ยละ 0.34 และ ( ) รายไดจ้ากการบริการ

และรายไดอื้น คิดเป็นรอ้ยละ 0.71  

 

สรุปผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด  เดือนและงวด  เดือน สนิสุดวันที  มถิุนายน  

สาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มิถุนายน  บริษัทมีรายไดร้วม .  ลา้นบาท เพมิขึนจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนจาํนวน 62.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.95 

สาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มิถนุายน  บรษิัทมีรายไดร้วม , .  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของ

ปีก่อนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1 .  เนืองมาจากการเพิมขึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครือง

จาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติเป็นหลัก จากการทีบริษัทขยายการติดตังเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติเพือใหบ้ริการตามสถานที

บริการต่างๆ เพิมขึนอย่างต่อเนือง และขยายพืนทีจงัหวัดการใหบ้ริการเพิมขึนจากการเปิดสาขาเพิม 1 สาขา คือ สาขาลาํพนู 

เพือใหบ้รกิารทางภาคเหนือ ประกอบกบัในไตรมาส 2 ปี  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโควิด-  เรมิผ่อนคลาย

มากขึนเมือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี  ซึงในปี 2564 บริษัทยังคงไดร้บัผลกระทบในดา้นรายไดที้ลดลงในบางกลุ่ม Segment 

เช่น โรงแรม มหาวิทยาลยั โรงเรียน ออฟฟิตสาํนักงาน และหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้   
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หนา้ 2 

บรษัิทมีกาํไรสทุธิสาํหรบังวด 3 เดือน สินสดุวนัที  มิถนุายน  เท่ากบั .  ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .53  

เมอืเทียบกบักาํไรสทุธิปีก่อน  

บรษัิทมีกาํไรสทุธิสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที  มิถนุายน  เท่ากบั 45.22 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 14.60  

เมอืเทียบกบักาํไรสทุธิปีก่อน เนืองจากบรษิัทมีรายไดท้เีพิมขึนรอ้ยละ 1.65 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน และมีกาํไรขนัตน้จาก

การขายสินคา้ทีเพิมขึน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและจัดจาํหน่ายเพิมขึนจากค่าใช้จ่ายพนักงานในการ

ใหบ้ริการเติมสินคา้ ค่าเสือมราคาทีเพิมขึนจากจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัทีมีการติดตังเพมิขึน และค่าบริการพืนที

วางเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพิมขึนจากการขยายพืนทใีหบ้ริการและอตัราค่าวางพืนทีเพิมขึนจากการขยายพืนทกีารวาง

บรกิารในพนืทเีปิดมากขึน 

 

งบกาํไรขาดทุน  

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้         

  รายไดจ้ากการขาย 478.90 98.84 541.02 98.86 961.22 98.83 1,074.45 98.95 

  รายไดอ้ืน 5.60 1.16 6.23 1.14 11.40 1.17 11.45 1.05 

  รวมรายได ้ 484.50 100.00 547.25 100.00 972.62 100.00 1,085.90 100.00 

ค่าใช้จา่ย         

  ตน้ทนุขาย (323.09) (66.69) (358.69) (65.54) (647.64) (66.59) (715.65) (65.90) 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหนา่ย (122.52) (25.29) (145.91) (26.66) (241.48) (24.83) (286.93) (26.42) 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14.42) (2.98) (13.56) (2.48) (29.90) (3.07) (26.65) (2.45) 

  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2.16) (0.45) (0.03) (0.01) (4.56) (0.47) (0.24) (0.02) 

  รวมค่าใชจ้่าย (462.19) (95.41) (518.19) (94.69) (923.58) (94.96) (1,029.47) (94.80) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินได้ 22.31 4.60 29.06 5.31 49.04 5.04 56.43 5.20 

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (4.26) (0.88) (5.86) (1.07) (9.58) (0.98) (11.21) (1.03) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 18.05 3.73 23.20 4.24 39.46 4.06 45.22 4.16 
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หนา้ 3 

 

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษัทสาํหรบังวด 3 เดือนและงวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถุนายน  มีจาํนวน . 5 ลา้นบาท 

และจาํนวน , .  ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึสามารถสรุปโครงสรา้งรายไดข้องบรษิัท ไดด้งันี  

ประเภทรายได ้

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

. รายไดจ้ากการขายสนิคา้ผา่นเครือง

จาํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตั ิ 475.97 98.24 534.80 97.73 954.36 98.12 1,065.13 98.09 

2. รายไดจ้ากการขายเครอืงจาํหนา่ยสินคา้

อัตโนมติั 2.93 0.60 6.22 1.14 6.86 0.71 9.32 0.86 

. รายไดจ้ากค่าบริการพนืทบีนเครือง

จาํหนา่ยสนิคา้อตัโนมตัิเพอืโฆษณา(1) 3.08 0.64 1.80 0.33 6.32 0.65 3.68 0.34 

.รายไดจ้ากการบริการ (1) 1.70 0.35 2.55 0.46 3.13 0.32 4.71 0.43 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 483.68 99.83 545.37 99.66 970.67 99.80 1,082.84 99.72 

รายไดอ้ืนๆ(1) 0.82 0.17 1.88 0.34 1.95 0.20 3.06 0.28 

รายได้รวม 484.50 100.00 547.25 100.00 972.62 100.00 1,085.90 100.00 

หมายเหตุ    /   ในงบการเงินแสดงรวมอยู่ในรายไดอื้นๆ 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารสาํหรบังวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถนุายน  มีมลูค่าเท่ากบั .  ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 99.  ของรายไดร้วม โดยมีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 1 .  เมอืเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรบังวด  เดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน  มีมลูค่าเท่ากับ , .  ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.  ของรายไดร้วม โดยมีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 1 .  เมอืเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซงึเติบโต

ตามการขยายพนืทีใหบ้ริการโดยการติดตงัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามสถานทีใหบ้ริการต่างๆ เพิมขึน เพือใหส้ามารถ

ใหบ้รกิารครอบคลมุผูบ้รโิภคมากยิงขึน โดยสามารถแบ่งประเภทรายได ้ดงันี: 

1. รายได้จากการขายสินค้าผ่านเครืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจจาํหน่ายสินคา้

ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ สาํหรบังวด  เดือนและงวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถุนายน  บรษิัทมีรายไดจ้ากขาย

สินคา้ผ่านเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมัติเท่ากบั .  ลา้นบาท และ , .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 

.  และ .  เทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามลาํดบั ซึงในแต่ละปีบรษิัทจะมีแผนขยายพืนทใีหบ้รกิารโดย

การติดตงัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามสถานทีบริการต่างๆ เพือใหก้ารบริการครอบคลมุผูบ้ริโภคไดม้ากยิงขึน และเพิม

โอกาสในการเติบโตทางของยอดขาย ซึงในเดือนมกราคม 2565 บริษัทไดเ้ปิดสาขาใหม่เพิมอีก 1 สาขา คือ สาขาลาํพูน เพือ

ใหบ้รกิารในภาคเหนือ และสาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มิถุนายน  บรษิัทยงัคงขยายการติดตงัเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิอย่างต่อเนือง โดยมีการติดตงัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสทุธิเพิมขึนจาํนวน 440 เครือง คิดเป็นรอ้ยละ 3.01 เมือ

เทียบกับสินปี 4 หรือเพิมขึนสทุธิจาํนวน 1,184 เครือง คิดเป็นรอ้ยละ 8.53 เมือเทียบกบัสินไตรมาส 2 ปี 4 ซงึ ณ วนัที 

30 มถินุายน  บรษิัทมีเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิวางใหบ้รกิารทงัหมดเป็นจาํนวน 15,068 เครือง 
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หนา้ 4 

กลุ่มลกูคา้หลกัของบริษัทประมาณรอ้ยละ 70 ของเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทงัหมด คือ กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม 

เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์โรงงานผลิตชินส่วนรถยนต ์โรงงานสิงทอ โรงงานผลิตชินส่วนอเิล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ รองลงมา คือ 

ธุรกจิโลจิสติก กลุ่มออฟฟิศสาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ และโรงแรม ซึงในปี 4 และไตรมาส 1 ปี 2565 ดว้ยสถานการณแ์พร่

ระบาดของเชือไวรสัโควิด-  ยงัคงส่งผลกระทบในบางกลุ่มลกูคา้ของบริษัท เช่น หา้งสรรพสินคา้ ออฟฟิศสาํนกังาน โรงแรม 

มหาวิทยาลยั โรงเรียน เป็นตน้ ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีติดตงัอยู่ตามพืนทีบริการ

ดงักล่าวยงัคงนอ้ยกว่าปกติ  

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 6 เดือนสินสดุวนัที  มถินุายน 

 บริษัทมีรายไดเ้ฉลีย/เครือง/วนั ประมาณ 396 บาท ซึงเพิมขึนจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนซึงอยู่ที 388 บาท/

เครือง/วนั  

 2.   รายได้จากการขายเครืองจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิใหลู้กคา้ โดย

บริษัทมีโรงงานปรบัปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติเอง และบริษัทยังเป็นตัวแทน

จาํหน่ายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจากผูผ้ลิตเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิชนันาํในประเทศญีปุ่ น  ราย และประเทศจีน  

ราย โดยบริษัทเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย การขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิใหก้บัลกูคา้เป็นการ

ขายขาด บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มิถุนายน  เท่ากบั 

.  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของรายไดร้วม ซึงเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  เทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน จากจาํนวนลกูคา้และจาํนวนตูข้ายทีเพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

3.   รายได้จากค่าบริการพนืทบีนเครืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพือโฆษณา เป็นรายไดค้่าบรกิารจากการติดสือ

โฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพอืโฆษณาสินคา้ของลกูคา้ จากการ Wrap เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิดว้ยสติก

เกอร ์โดยการคิดค่าบริการจะพิจารณาจากสถานทีตงัของเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติทีลูกคา้ตอ้งการติดตงัโฆษณา โดย

บริษัทมีรายไดจ้ากการบริการติดสือโฆษณาบนเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติสาํหรบังวด  เดือน สินสุดวันที  มิถุนายน 

 เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.3  ของรายไดร้วม ซงึลดลงจาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราทีลดลงรอ้ยละ 

41.  เมอืเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน จากจาํนวนลกูคา้ติดตงัสือโฆษณาทีลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

4.   รายได้จากการบริการ เป็นรายได้จากการให้บริการแลกเงินเหรียญให้กับผู้ประกอบกิจการคา้ปลีก รายได้

ค่าบริการหลังการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมัติ และรายไดค้่าเช่าเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ เนืองดว้ยธุรกิจหลักของ

บริษัทเป็นการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ รายไดส่้วนใหญ่จึงเป็นเงินสด ทงัประเภทธนบตัรและเงินเหรียญ

จากการหยอดเงินของลูกคา้เพือซือสินคา้จากเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ โดยถา้เป็นธนบตัรบริษัทจะนาํฝากเขา้ธนาคาร 

ส่วนทีเป็นเงินเหรียญ บริษัทนาํเหรียญไปแลกกับผูป้ระกอบกิจการรา้นสะดวกซือ บริษัทจึงมีรายไดจ้ากการแลกเหรียญ ซึง

รายไดจ้ากการบรกิารสาํหรบังวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถนุายน  เท่ากบั 4.71 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.43 ของรายได้

รวม ซงึเพมิขึนจาํนวน 1.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 50.59 เมือเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการเพิมขึนของ

รายไดค้่าบรกิารหลงัการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ และรายไดค้่าเช่าเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นหลกั 
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รายได้อนื 

รายไดอื้น ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียมวางสินคา้จากเจา้ของสินคา้ รายไดเ้งินปันผลรบั ดอกเบียรบั กาํไรจากการขาย

ทรพัยส์ิน และกาํไรจากอตัราแลกเปลียน เป็นตน้ โดยรายไดอ้ืนสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถนุายน  เท่ากบั .  

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของรายไดร้วม โดยเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท หรือเพมิขึนรอ้ยละ .  เมือเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน จากการเพมิขึนของรายไดค้่าธรรมเนียมวางสินคา้ และรายไดเ้งินปันผล 

ต้นทนุขาย 

ตน้ทุนขายสาํหรบังวด  เดือน สินสุดวันที  มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของ

รายไดร้วม และสาํหรบังวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  ของรายได้

รวม โดยองคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขาย คือ ตน้ทุนสินคา้เพือขายผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

99.  ของตน้ทุนรวม รองลงมา คือ ตน้ทุนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเพือจาํหน่าย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.  ของตน้ทนุ

รวม ซงึสามารถสรุปโครงสรา้งตน้ทนุและกาํไรขนัตน้ของบริษัท ไดด้งันี  

โครงสรา้งต้นทุน 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตน้ทนุขายสนิคา้ผ่านเครอืงจาํหนา่ยสินคา้

อตัโนมตั ิ 321.44 99.49 354.89 98.94 643.94 99.43 710.25 99.24 

2. ตน้ทนุขายเครอืงจาํหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิ 1.65 0.51 3.80 1.06 3.70 0.57 5.40 0.76 

รวมต้นทุนขาย 323.09 100.00 358.69 100.00 647.64 100.00 715.65 100.00 

 

กาํไรขันต้น 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กาํไรขนัตน้สินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตั ิ 154.54 32.47 179.92 33.64 310.42 32.53 354.88 33.32 

2. กาํไรขนัตน้เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิ 1.27 43.47 2.41 38.80 3.16 46.06 3.92 42.02 

รวมกาํไรขนัต้น 155.81 32.53 182.33 33.70 313.58 32.62 358.80 33.39 

บริษัทมีตน้ทุนขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน  รอ้ย

ละ .  ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติ หรือคิดเป็นอัตรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ .  โดย

บรษัิทมีอตัรากาํไรขนัตน้เพมิขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน ทีมอีตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ .   เนืองจากช่วง  เดือนของปี 

2565 มีการขายสินคา้ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้สงูกว่าในสดัส่วนทีเพิมขึนเมอืเทียบกับปีก่อน ทงันีบริษัทมีนโยบายในการคดัเลือก

สินคา้ทีจะวางในเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจะตอ้งมีอตัรากาํไรขนัตน้ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  รวมถึงการพจิารณาถึงความนิยม

ของผูบ้รโิภคต่อสินคา้ และลกัษณะรูปทรงของสินคา้ทีจะสามารถวางในเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิได ้

บริษัทมีตน้ทุนขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสาํหรบังวด  เดือน สินสดุวนัที  มิถุนายน  รอ้ยละ .  

หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 4 .  ซึงลดลงเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี  ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ .  

สาเหตหุลกัเนอืงจากการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัปิระเภทรุน่ทีมอีตัรากาํไรขนัตน้นอ้ยในจาํนวนมากกว่าในปี 2564  
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ถึงแมว้่าอตัรากาํไรขนัตน้ของการขายเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจะค่อนขา้งสงู แต่ดว้ยสดัส่วนรายไดส่้วนใหญ่เป็นการ

ขายสินคา้ผ่านเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้โดยรวมของบรษิัทอยู่ทปีระมาณรอ้ยละ   

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย   

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 2 .  ของรายไดร้วม ซึงค่าใชจ่้ายในการขายและจัดจาํหน่ายทีสาํคัญของบริษัท ไดแ้ก่ ( ) ค่าใชจ้่ายเกียวกับ

พนักงานบริการเติมสินคา้ (Route Operation) พนักงานขายและการตลาด ในส่วนของเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชัน และ

สวัสดิการต่าง ๆ  เป็นตน้ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 5.  ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายรวม ( ) ค่าเสือมราคา มี

สัดส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 25.  ของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายรวม ( ) ค่าบริการพืนทีวางเครืองจําหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิ มีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ .  ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและจัดจาํหน่ายที

สาํคัญ 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน 41.99 34.27 50.49 34.60 85.25 35.30 100.98 35.19 

ค่าเสอืมราคา 30.97 25.28 38.37 26.30 60.11 24.89 73.76 25.71 

ค่าบริการพืนท ี 22.58 18.43 25.48 17.46 44.84 18.57 51.01 17.78 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่ายสาํหรบังวด  เดือน สินสุดวันที  มิถุนายน  เพิมขึนจาํนวน 45.45 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 18.82 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าบริการพืนทีวางเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิทีเพิมขึนจากการขยายจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีวางบรกิารเพิมขึนในแต่ละปี ประกอบกบัอตัราค่าบรกิาร

พืนทตีิดตังเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมัติทีเพิมขึนจากการขยายพืนทีการวางบริการในพืนทีเปิดมากขึนและจากการแข่งขนัที

สูงขึน โดยเพิมขึนจาก 44.84 ลา้นบาท เป็น 51.01 ล้านบาท หรือเพิมขึน 6.17 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 13.75 ทงันี 

ค่าบรกิารพนืทตีิดตงัเครอืงจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.78 ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย  ซึงมี

สดัส่วนลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ทีมีสดัส่วนอยู่ที 18.57 ของค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และ 

ในส่วนของค่าเสือมราคาเพิมขึนจาก 60.11 ลา้นบาทเป็น 73.76 ลา้นบาท หรือเพิมขึน 13.65 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 

22.72  เนืองจากบริษัทมีการขยายจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติทีมีการติดตงัเพิมขึนในงวด  เดือน สินสุดวันที  

มิถุนายน  เมือเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการเพิมจาํนวนของตู ้Smart มากขึน โดยมีสดัส่วนค่า

เสือมราคาคิดเป็นรอ้ยละ 25.71 ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย ซงึมีสดัส่วนเพมิขึนจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ ทีมีสดัส่วนอยู่ที .89 ของค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ .  ของรายไดร้วม ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีสาํคญัของบรษิัท ไดแ้ก่ ( ) ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานและผูบ้รหิาร เช่น 

เงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ .  ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ( ) ค่าทีปรกึษา

และค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 10.06 ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ( ) ค่าเสือมราคา มีสดัส่วนคิดเป็น

รอ้ยละ .  ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
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ค่าใชจ้า่ยในการบริหารทีสาํคญั 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส /  

(สาํหรับงวด  เดอืน) 

ไตรมาส 2/2565 

(สาํหรับงวด  เดือน) 

ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน 8.73 60.55 8.10 59.73 17.01 56.90 16.71 62.72 

ค่าทีปรกึษาและคา่ตอบแทนกรรมการ 2.76 19.13 1.43 10.55 6.34 21.21 2.68 10.06 

ค่าเสอืมราคา 0.51 3.52 0.37 2.71 1.06 3.53 0.73 2.75 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถุนายน  ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวของปีก่อน 

จาํนวน 3.25 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.86 สาเหตุหลักเนืองจากในงวด  เดือน สินสุดวันที  มิถุนายน  บริษัทมีค่า

ปรึกษาดา้นไอทีสาํหรบัโครงการ IT Assessment & Transformation Roadmap ค่าทีปรึกษากฎหมายและค่าทีปรึกษาทาง

การเงินสาํหรบัการเตรียมตวันาํบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ .  ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 4.32 ลา้นบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนืองจากในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทไม่มี

เงินกูย้ืมคงเหลือ 

กาํไรสุทธ ิ

บริษัทมีกาํไรสุทธิสาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 30 มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิ

รอ้ยละ 4.  ทงัน ีอตัรากาํไรสทุธิเพมิขึนจากช่วงระยะเวลาเดียวของปีก่อน สาเหตหุลกัเนืองจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่าน

เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีเพิมขึนจากการเพิมจาํนวนเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในการใหบ้รกิารเพิมขึน และการเพมิ

ประเภทสินคา้อย่างต่อเนือง รวมถึงการเพมิขึนของกาํไรขนัตน้จากการขายสินคา้ในงวดนี 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย ์

บรษิัทมีสินทรพัยร์วม ณ สินปี  และ ณ วนัที  มิถุนายน  เท่ากับ 1, .  ลา้นบาท และ , .  ลา้น

บาท ตามลาํดบั ทงัน ีการเปลียนแปลงของสินทรพัยห์ลกั สรุปไดด้งัน ี

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  มิถุนายน  มีมลูค่าสทุธิเท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจาก

สินปี 2564 จาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจากมีเงินสดจ่ายจากการลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเพิมขึน 

2. ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ณ วนัที  มถินุายน  มีมลูค่าสทุธิเท่ากบั , .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2564 

จาํนวน .  ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนอืงจากการลงทุนในเครืองจาํหน่ายสินคา้อัตโนมัติเพิมขึนจาํนวน ,  เครือง รวมถึง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแบบ Smart หรือมูลค่าสุทธิ (หลงัหกัค่าเสือมราคา) เพิมขึน 84.58 

ลา้นบาท รวมถึงการลงทนุในยานพาหนะทีใชใ้นการเติมสินคา้เพิมขึน 9.67 ลา้นบาท เพอืรองรบัการขยายพืนทใีหบ้รกิารติดตงั

เครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตามสถานทีต่างๆ และการลงทนุในการกอ่สรา้งอาคารสาํนกังานจาํนวน 37.31 ลา้นบาท 
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หนีสิน   

บริษัทมีหนีสินรวม ณ สินปี  และ ณ วันที 0 มิถุนายน  เท่ากับ .  ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ทงัน ีการเปลียนแปลงของหนีสินหลกั สรุปไดด้งัน ี

1. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ณ วันที  มิถุนายน  มีมูลค่าเท่ากับ .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2564 

จาํนวน .  ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากการเพิมขึนของเจา้หนีการคา้ จากการสงัซือสินคา้เพือขายผ่านเครืองจาํหน่าย

สินคา้อตัโนมตัิทีไดว้างบรกิารมากขึน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที  มถินุายน  มีจาํนวน 1,167.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7 .  ของหนีสินและส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม ซึงเพิมขึนจาก ณ สินปี 4 จาํนวน .  ลา้นบาท เนืองจากกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรบังวด  เดือน 

สินสดุวนัที  มถินุายน  หกัดว้ยเงินปันผลจ่ายจาํนวน 28 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่อง 

1. สภาพคล่องกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มถินุายน  มจีาํนวน .  ลา้นบาท 

ลดลง .  ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนืองจากการเพิมขึนของสินคา้คงเหลือในไตรมาส  ปี  เพือ

ขายผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิทีไดว้างบรกิารมากขึน 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มถินุายน  มีจาํนวน .  ลา้นบาท 

โดยบริษัทไดล้งทุนในอาคารและอุปกรณ ์จาํนวนรวม .  ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ยการลงทุนในเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิรวมถึงอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสส์าํหรบัเครืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแบบ Smart ลงทนุในยานพาหนะ และการลงทนุใน

การกอ่สรา้งอาคารสาํนกังาน 

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรบังวด  เดือนสินสดุวนัที  มิถุนายน  มีจาํนวน .  ลา้น

บาท โดยบรษิัทมีเงนิสดจ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่าสาํหรบัยานพาหนะ และจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด 

ณ วันที  มิถุนายน  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.25 เท่า ลดลงจากปี 256  ซึงมีอัตราส่วนสภาพ

คล่องที 1.63 เท่า เนืองจากสดัส่วนหนีสินหมนุเวียนเพิมขึนจากเจา้หนีการคา้ทีเพิมขึน ประกอบกับสินทรพัยห์มนุเวียนลดลง

จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ทงัน ีหากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงนิสด (Cash Cycle) สาํหรบังวด 6 เดือน สินสดุวนัที 0 มิถนุายน  และ 

2564 มีระยะเวลาเท่ากับ (14) วนั และ (15) วนั ตามลาํดบั ซงึบรษัิทมีวงจรเงินสดติดลบ จากทีบรษิัทสามารถเก็บหนีไดก้่อนที

จะถึงเวลาชาํระหนี เนืองจากรายไดร้บัส่วนใหญ่เป็นเงนิสดจากทีลกูคา้ตอ้งชาํระเงนิทนัทีเมือซอืสินคา้ผ่านเครืองจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมตัิ  


