
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิ จการ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(นายศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
5 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,097,322     1,702,734     505,773 415,090 

เงินฝากระยะสันกบัสถาบนัการเงิน 85                 660,244        -                256,041 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 3,667            -                725 -                

ลูกหนีการคา้ 3, 10 1,042,455     1,359,182     408,389        414,300        

ลูกหนีอืน 3 96,520          88,826          56,000          75,263          

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3 200,000        200,000        420,000 420,000 

สินคา้คงเหลือ 525,143 569,758 104,181 112,141

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,965,192 4,580,744 1,495,068 1,692,835 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 25,141          24,955          -                -                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 490,502        515,340        -                -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                -                2,542,012     2,542,012     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4 349,241        347,071        365,500        350,500        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 26,651          26,651          -                -                

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 58,562          58,562          -                -                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,443,793     3,596,205     1,064,918     1,011,827     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 27,441          -                10,936          -                

ค่าความนิยม 44,591          44,591          -                -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 26,908          29,360          10,095          13,755          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,636 57,779 18,687 19,806 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 39,856 30,232 4,288 3,799 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,587,322 4,730,746 4,016,436 3,941,699 

รวมสินทรัพย์ 8,552,514 9,311,490 5,511,504 5,634,534 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสันจากสถาบนัการเงิน 7 10,052          108,899        -                -                

เจา้หนีการคา้ 3 748,425 885,396 300,237 286,788 

เจา้หนีอืน 3 386,886        454,200        103,460 121,030 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 60,469 49,437 40,736          7,693            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 62,947 90,402 43,428 43,428 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

   (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายใน

   หนึงปี) 14,712          1,059            6,317            -                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,399 46,117 7,337            19,753          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,294,890 1,635,510 501,515 478,692 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7 71,442 117,559 59,072 91,643 

หนีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) 11,976 4,325 4,652            -                

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 316,789 349,991 123,723        130,989        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 963 817 980 834 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 401,170 472,692 188,427 223,466 

รวมหนีสิน 1,696,060 2,108,202 689,942 702,158 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 425,193,894 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 425,194 425,194 425,194 425,194 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 425,193,894 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 425,194 425,194 425,194 425,194 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 716,444 716,444 716,444 716,444 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย  55,671 55,671 42,671 42,671 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,615,382 5,960,657 3,637,253 3,748,067 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 6,812,691 7,157,966 4,821,562 4,932,376 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 43,763          45,322          -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,856,454 7,203,288 4,821,562 4,932,376 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,552,514 9,311,490 5,511,504 5,634,534 

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 1,528,645    1,995,188    485,481       625,265       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               616              1,277           263              

รายไดอื้น 3 47,590         31,671         40,653         51,963         

รวมรายได้ 1,576,235    2,027,475    527,411       677,491       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,298,177    1,604,162    398,796       473,034       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 44,714         40,878         28,834         24,944         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 118,490       142,369       63,092         89,114         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,187           -               -               -               

ตน้ทุนทางการเงิน 1,459           2,306           709              1,300           

รวมค่าใช้จ่าย 1,464,027    1,789,715    491,431       588,392       

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

   ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (12,327)        12,581         -               -               

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 99,881         250,341       35,980         89,099         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,613)        (23,836)        (7,693)          (12,965)        

กาํไรสําหรับงวด 86,268         226,505       28,287         76,134         

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน -               -               -               -               

กาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,268         226,505       28,287         76,134         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.19             0.53             0.07             0.18             

การแบ่งปันกาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 80,859                 226,505 28,287                   76,134 

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,409           -               -               -               

กาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,268 226,505 28,287 76,134

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 8 4,114,351    6,119,037    1,309,313    2,001,072    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,619           -               5,844           -               

เงินปันผลรับ 3, 5 -               4,339           277,798       199,298       

รายไดอื้น 3 103,747       93,640         99,739         140,504       

รวมรายได้ 4,219,717    6,217,016    1,692,694    2,340,874    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 3,588,983    4,965,288    1,060,952    1,507,885    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 87,674         111,925       45,230         67,925         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 356,056       436,176       199,678       273,235       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               1,795           -               3,172           

ตน้ทุนทางการเงิน 5,804           7,712           2,352           3,973           

รวมค่าใช้จ่าย 4,038,517    5,522,896    1,308,212    1,856,190    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

   ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (24,491)        61,189         -               -               

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 156,709       755,309       384,482       484,684       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,336)        (71,313)        (19,089)        (41,105)        

กาํไรสําหรับงวด 129,373       683,996       365,393       443,579       

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน -               -               -               -               

กาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 129,373       683,996       365,393       443,579       

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.31             1.61             0.86             1.04             

การแบ่งปันกาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่         130,932         683,996         365,393         443,579 

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,559)          -               -               -               

กาํไรและกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 129,373 683,996 365,393 443,579

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562           425,194           716,444             55,671        5,689,331        6,886,640 -                        6,886,640 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        -                 (574,006)        

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        -                 (574,006)        

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       ซึงอาํนาจควบคุมเปลยีนแปลง -                 -                 -                 -                 -                 41,619           41,619           

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                 -                 -                 -                 -                 41,619           41,619           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        41,619           (532,387)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 683,996         683,996         -                 683,996         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 683,996         683,996         -                 683,996         

-                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 425,194         716,444         55,671           5,799,321      6,996,630      41,619           7,038,249      

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563           425,194           716,444             55,671        5,960,657        7,157,966 45,322                  7,203,288 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        -                 (476,207)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        -                 (476,207)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 130,932         130,932         (1,559)            129,373         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 130,932         130,932         (1,559)            129,373         

-                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 425,194         716,444         55,671           5,615,382      6,812,691      43,763           6,856,454      

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(พนับาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562               425,194               716,444                 42,671            3,844,022            5,028,331 

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 -                     -                     -                     (574,006)            (574,006)            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (574,006)            (574,006)            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                     443,579             443,579             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     443,579             443,579             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2562 425,194             716,444             42,671               3,713,595          4,897,904          

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563           425,194           716,444             42,671        3,748,067        4,932,376 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 9 -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 365,393         365,393         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 365,393         365,393         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2563 425,194         716,444         42,671           3,637,253      4,821,562      

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 129,373       683,996       365,393       443,579       

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 27,336         71,313         19,089         41,105         

ตน้ทุนทางการเงิน 5,804           7,712           2,352           3,973           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 465,051       482,464       145,753       162,036       

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,725           5,425           16                333              

ดอกเบียรับ (12,987)        (21,278)        (11,227)        (14,267)        

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 7,079           -               -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 6,602           (2,827)          (453)             (1,045)          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (504)             (349)             (760)             288              

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,110           (1,620)          (610)             (133)             

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 24,491         (61,189)        -               -               

เงินปันผลรับ -               (4,339)          (277,798)      (199,298)      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 52,506         53,056         16,160         19,969         

712,586       1,212,364    257,915       456,540       

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 310,411       58,307         6,673           22,270         

ลูกหนีอืน (4,949)          1,349           18,177         997              

สินคา้คงเหลือ 38,013         (39,122)        8,413           (2,308)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,626)          686              (489)             719              

เจา้หนีการคา้ (137,199)      (169,758)      13,447         (54,796)        

เจา้หนีอืน (82,370)        129,481       (32,566)        54,549         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 146              43                146              46                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 827,012       1,193,350    271,716       478,017       

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (85,708)        (14,242)        (23,426)        (1,392)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (64,397)        (98,070)        (30,386)        (55,374)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 676,907       1,081,038    217,904       421,251       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า -               (34,890)        -               -               

ดอกเบียรับ 15,732         19,836         12,313         12,387         

เงินฝากระยะสนักบัสถาบนัการเงินลดลง 660,159       195,276       256,041       98,772         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนเพิมขึน (3,667)          -               (725)             -               

เงินปันผลรับ 13,176         32,188         277,798       199,298       

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               -               (660,000)      (560,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               -               660,000       480,000       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (295,367)      (235,158)      (158,189)      (45,742)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,314           3,001           1,777           138              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,072)          (12,475)        (115)             (9,362)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 385,275       (32,222)        388,900       175,491       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (4,746)          (7,778)          (1,887)          (4,018)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดทีผู้ เช่าจ่าย

   เพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน) (14,036)        -               (5,456)          -               

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้ม (172,605)      (85,971)        (32,571)        (32,571)        

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (476,207)      (574,007)      (476,207)      (574,007)      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (667,594)      (667,756)      (516,121)      (610,596)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 394,588       381,060       90,683         (13,854)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,702,734    1,362,776    415,090       475,759       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กนัยายน 2,097,322    1,743,836    505,773       461,905       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 11,032         2,715           33,043         (312)             

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

13
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
7 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
8 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
9 เงินปันผล 
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 4 และ 5 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 
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(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญั
ใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ในระหว่างปี 2563 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงท าใหย้อดขายลดลงมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารจะยงัคงสนบัสนุนทางการคา้
กบัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองและพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว รวมทั้งการปรับขั้นตอนการด าเนินงาน 
การปรับลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนอ่ืนๆ 

 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ     
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

(1) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล             
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมา
ใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

(2) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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(3) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้ในการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 
 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 และ 5  
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  30  31 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  2 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

-  -  
22 

 
27 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  3 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  1  2 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  -  1 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  - 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  8  - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
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ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  1  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  4  4  1  - 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 2  2  2  2 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 3 

 
3 

 
3 

 
3 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  -  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 8  12  -  - 
         
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 12  11  8  10 
   ผลประโยชน์ระยะยาว -  1  -  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 12  12  8  11 

        
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  3  3  3 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
4 

  
5 

 
3 

  
5 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  78  115 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  278  199 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  4  4 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
- 

  
- 

 
50 

 
70 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  5  7 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  4 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  3  6 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  2 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  1 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  8  - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  3 
   

การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  1  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 12  15  1  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 5  5  5  5 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 9 

 
10 

 
9 

 
10 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2  2  -  - 
         

บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 20  33  -  - 
         

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 46  40  37  39 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 3  5  3  5 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 49  45  40  44 
        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 8  9  8  9 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
14 

  
15 

 
13 

 
15 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  27,784  27,391 
การร่วมคา้ -  226  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,191  4,408  4,190  4,408 
รวม 4,191  4,634  31,974  31,799 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  28,716  49,177 
การร่วมคา้ 8,162  6,977  3,436  3,210 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 635  313  3  7 

รวม 8,797  7,290  32,155  52,394 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืม 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืม 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 220,000  660,000  (660,000)  220,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 420,000  660,000  (660,000)  420,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  25,417  8,060 
บริษทัร่วม 8,568  10,258  -  - 

รวม 8,568  10,258  25,417  8,060 
 

เจ้ำหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  1,084  5,671 
การร่วมคา้ 15,039  7,539  15,000  - 
บริษทัร่วม 201  73  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,304  1,739  1,304  1,739 

รวม 16,544  9,351  17,388  7,410 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
    งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 30  

กนัยายน 
  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
 
 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
   โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ทรายเคลือบ 
    พลาสติก, 
    ทรายอบแห้ง 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  49,163  52,125  1,530  10,710 

  

               
   

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ 
   จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  441,339  463,215  11,646  17,139 

         46,107  46,107  490,502  515,340  13,176  27,849 

 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 30  

กนัยายน 
  2563 2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  
   ออโตโมทีฟ  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
   ยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  334,241  347,071  -  - 

                    

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 
เทค จ ากดั 

ให้บริการและให้ค าปรึกษา 
   ในการวางระบบ รวมทั้ง 
   พฒันาการบูรณาการ 
   ระบบเชิงวิศวกรรม และ 
   ระบบอตัโนมติั 50.00 -  30,000  -  15,000  -  15,000  -  -  - 

         365,500  350,500  349,241  347,071  -  - 

รวม         411,607  396,607  839,743  862,411  -  - 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน 
 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ            
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  
   ออโตโมทีฟ จ ากดั 50.00  50.00 

 
701,000  701,000  350,500  350,500 

            
บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 
เทค จ ากดั 50.00  - 

 
30,000  -  15,000  - 

รวม     731,000  701,000  365,500  350,500 

 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 บริษทัไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาการร่วมคา้ (Joint Venture Agreement) กบับริษทั Shenyang 
Siasun Robot & Automation Co., Ltd. เพื่อร่วมกันจัดตั้ งบริษัท สมบูรณ์ เซ่ียซัน เทค จ ากัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 มีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการและให้ค าปรึกษาในการวาง
ระบบ รวมทั้งพฒันาการบูรณาการระบบเชิงวิศวกรรมและระบบอตัโนมติั โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5      เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
    30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 30 

กนัยายน 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                   
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

 
99,998 

 
99,998 

                   

 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์,  
   ลงทุนในบริษทัอื่นและ 
   บริการ 

  
 

100 

  
 

100 

  
 

130,000 

  
 

130,000 

  
 

519,989 

  
 

519,989 

 

20,800 

 

20,800 
                

 

 

 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  
   โปรดกัส์ จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
   ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

 
157,000 

 
78,500 

                
 

 
 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลยี จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
   ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

 
- 

 
- 

รวม            2,542,012  2,542,012  277,798  199,298 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
    2563  2562 
    (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม       
บริษทั นิปปอน คิไค 
เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อตัโนมติัและช้ินส่วน 

 
51  51 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 597,772  -  -  -  597,772 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 746,797  12,796  (1,265)  (64,976)  693,352 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,968,699  156,106  (8,609)  (367,002)  1,749,194 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 29,852  10,408  (333)  (8,526)  31,401 
ยานพาหนะ 5,963  35  -  (1,320)  4,678 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 139,087  240,643  (110,572)  -  269,158 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 101,216  21,287  (24,265)  -  98,238 
รวม 3,589,386  441,275  (145,044)  (441,824)  3,443,793 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นจ านวนเงิน 6.82 ลา้นบาท 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 247,575  2,092  (1,168)  (19,701)  228,798 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 600,692  28,685  (16)  (112,268)  517,093 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 16,749  6,589  -  (4,448)  18,890 
ยานพาหนะ 581  -  -  (541)  40 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 41,074  178,573  (28,971)  -  190,676 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 13,375  4,817  (552)  -  17,640 
รวม 1,011,827  220,756  (30,707)  (136,958)  1,064,918 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  เคร่ืองจกัร   ยานพาหนะ  รวม  เคร่ืองจกัร   ยานพาหนะ  รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      1,264    30,792    32,056   -    8,319    8,319 
เพิ่มขึ้น   -    10,118    10,118   -    7,636    7,636 
ลดลง  -      (1,031)      (1,031)  -  -  - 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (875)    (12,827)    (13,702)   -     (5,019)     (5,019) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  389    27,052    27,441  -    10,936    10,936 

 
7 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีส่วนท่ีมีหลกัประกนั -  34,024  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
     ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 10,052  74,875  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   

    

     ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 134,389  207,961  102,500  135,071 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 144,441  316,860  102,500  135,071 

 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี  72,999  199,300  43,428  43,428 
1 - 5 ปี 71,442  115,965  59,072  91,643 
เกิน 5 ปี -  1,595  -  - 
รวม 144,441  316,860  102,500  135,071 

 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือ
ไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงิน
ก าหนด 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า
และกรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบญัชี 

  
สุทธ ิ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,231  1,886  2,883  4,233  4,114  6,119  -  -  4,114  6,119 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 78  115  1,042  1,610  1,120  1,725  (1,120)  (1,725)  -  - 
รวมรายได้ 1,309  2,001  3,925  5,843  5,234  7,844  (1,120)  (1,725)  4,114  6,119 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 384  485  57  485  441  970  (284)  (215)  157  755 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,512  5,635  6,363  7,005  11,875  12,640 

 
(3,322) 

 
(3,329) 

 
8,553  9,311 

หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 690  702  1,760  2,184  2,450  2,886 

 
(753) 

 
(778) 

 
1,697  2,108 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล      
ต่อหุน้ จ านวนเงิน 

   (บาท) (ล้านบาท) 
ปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาล 2563 6 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.12 51 
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 6 เมษายน 2563 เมษายน 2563 1.00 425 
    476 
     

ปี 2562     
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 8 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 0.35 149 
เงินปันผลประจ าปี 2561 23 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.00 425 
    574 

 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 51 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของ   
ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 51 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งจ านวน 
 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 คร้ังท่ีสอง มีจ านวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.82 บาท เป็นจ านวนเงิน 350 ลา้นบาท และจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.18 บาทเป็นจ านวน
เงิน 75 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 คร้ังท่ีหน่ึง มีจ านวนทั้งส้ิน 149 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ านวน 27 ล้านบาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม               
การลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท เป็นจ านวน 122 ลา้นบาท  
 
เงินปันผลประจ าปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงิน 69 ลา้นบาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัรา
หุน้ละ 0.84 บาท เป็นจ านวนเงิน 356 ลา้นบาท  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน  รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
เงินลงทุนในกองทุนรวม  3,667  3,667  -  3,667  -  3,667 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  3,667  3,667  -  3,667  -  3,667 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน  รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน             
เงินลงทุนในกองทุนรวม  725  725  -  725  -  725 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  725  725  -  725  -  725 

 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2563  2562  2563  2562 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   4,191  4,593  31,974  31,799 
เกินก าหนดช าระ          
      นอ้ยกวา่ 3 เดือน   -  41  -  - 
 3  4,191  4,634  31,974  31,799 
   

     
 

 

กิจการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,022,956  1,250,217  375,329  382,501 
เกินก าหนดช าระ           
นอ้ยกวา่ 3 เดือน   8,361  58,123  1,086  - 
3 - 6 เดือน   960  45,401  -  - 
6 - 12 เดือน   12,359  1,894  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน   3,883  1,489  -  - 

   1,048,519  1,357,124  376,415  382,501 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

   
(10,255) 

  
(2,576) 

  
- 

  
- 

   1,038,264  1,354,548  376,415  382,501 
สุทธ ิ   1,042,455  1,359,182  408,389  414,300 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 12  - 

    

ภำระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6  4 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 53  16 
รวม 59  20 
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