
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ    

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ       

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมด

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ทรงชยั วงศพ์ิริยาภรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10966 

 

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,988,167        1,980,513        558,540 422,779 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 670,295           350,086           60,017 100,000 

ลูกหนีการคา้ 3, 4 1,532,987        1,206,210        546,832           419,692           

ลูกหนีอืน 3 127,511           104,935           63,020             68,473             

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3, 10 200,000           200,000           420,000 420,000 

สินคา้คงเหลือ 565,388 564,882 119,723 134,797

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,084,348 4,406,626 1,768,132 1,565,741 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 10 25,158             25,158             -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 535,457           510,921           -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   2,542,012        2,542,012        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 379,053           356,146           365,500           365,500           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 10 47,376             26,651             -                   -                   

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 58,562             58,562             -                   -                   

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7 3,346,302        3,403,146        1,065,933        1,066,710        

ค่าความนิยม 44,591             44,591             -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 24,223             25,670             9,106               9,724               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,456 58,394 26,531 26,203 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 38,442 39,443 4,726 4,091 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,552,620 4,548,682 4,013,808 4,014,240 

รวมสินทรัพย์ 9,636,968 8,955,308 5,781,940 5,579,981 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8, 10 39,736             12,210             -                   -                   

เจา้หนีการคา้ 3 1,140,562 974,475 370,501 351,191 

เจา้หนีอืน 3 499,160           362,727           213,885 108,036 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 60,386 56,238 10,831             14,351             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8, 10 46,289 58,797 43,428 43,428 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14,432 14,225 5,695 6,075 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 52,173 22,089 31,279             17,092             

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,852,738 1,500,761 675,619 540,173 

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8, 10 44,052 58,573 37,358 48,215 

หนีสินตามสญัญาเช่า 12,935 11,402 2,785               3,343               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 297,974 292,878 126,833           125,354           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 949 951 966 968 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 355,910 363,804 167,942 177,880 

รวมหนสิีน 2,208,648 1,864,565 843,561 718,053 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(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 6,165,514 5,844,965 3,754,056 3,677,619 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 16,770 -                   14 -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 7,379,593 7,042,274 4,938,379 4,861,928 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 48,727             48,469             -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,428,320 7,090,743 4,938,379 4,861,928 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,636,968 8,955,308 5,781,940 5,579,981 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 9 2,207,770    1,831,323    713,266     576,220        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 6,085           -               6,033         3,958            

รายไดอื้น 3 34,271         32,663         34,818       42,224          

รวมรายได้ 2,248,126    1,863,986    754,117     622,402        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,741,999    1,495,872    522,447     431,897        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 73,007         26,945         54,252       9,852            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 124,209       133,571       85,471       77,832          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               619              -             -               

ตน้ทุนทางการเงิน 1,265           2,739           531            976               

รวมค่าใช้จ่าย 1,940,480    1,659,746    662,701     520,557        

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

    ทใีชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 5 47,443         11,161         -             -               

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 355,089       215,401       91,416       101,845        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (34,282)        (24,770)        (14,979)      (14,461)        

กาํไรสําหรับงวด 320,807       190,631       76,437       87,384          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.75             0.45             0.18           0.21              

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่         320,549         192,702         76,437           87,384 

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 258              (2,071)          -             -               

กาํไรสําหรับงวด 320,807 190,631 76,437 87,384

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 320,807 190,631 76,437 87,384

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 20,934         -               17              -               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,164) -               (3) -               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 16,770         -               14              -               

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธจิากภาษีเงนิได้ 16,770         -               14              -               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 337,577       190,631       76,451       87,384          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 337,577       190,631       76,451       87,384          

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -             -               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 337,577 190,631 76,451 87,384

(พันบาท)

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อ

หุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การเปลียนแปลง ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                   -                   -                   192,702            -                         192,702            (2,071)              190,631              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 425,194            716,444            55,671              6,153,359         -                         7,350,668         43,251              7,393,919           

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564             425,194             716,444               55,671          5,844,965 -                                  7,042,274               48,469             7,090,743 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                   -                   -                   320,549            -                         320,549            258                   320,807              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   -                   16,770                    16,770              -                   16,770                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   320,549            16,770                    337,319            258                   337,577              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 425,194            716,444            55,671              6,165,514         16,770                    7,379,593         48,727              7,428,320           

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

8



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การเปลียนแปลง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563                    425,194                   716,444                     42,671               3,748,066 -                                           4,932,375 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                          -                         87,384                  -                                                87,384 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 425,194                  716,444                  42,671                   3,835,450             -                           5,019,759               

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564                    425,194                   716,444                     42,671               3,677,619 -                                           4,861,928 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                          -                         76,437                  -                                                76,437 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                          -                          -                         -                        14                                                        14 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                         76,437                  14                            76,451                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 425,194                  716,444                  42,671                   3,754,056             14                            4,938,379               

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 320,807        190,631        76,437          87,384          

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 34,282          24,770          14,979          14,461          

ตน้ทุนทางการเงิน 1,265            2,739            531               976               

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 145,510        156,316        51,144          48,716          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 13                 2,589            -               -               

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,143            3,337            1,542            -               

ดอกเบียรับ (2,571)          (5,668)          (2,744)          (4,356)          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (1,927)          (3,675)          180               (539)             

กลบัรายการค่าเผอืจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,843)          -               -               -               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (2,040)          (3,109)          (2,560)          (2,869)          

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,736            (1,054)          (51)               (591)             

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (47,443)        (11,161)        -               -               

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,413            9,079            3,322            3,512            

457,345        364,794        142,780        146,694        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (321,931)      59,534          (122,280)      (13,281)        

ลูกหนีอืน (20,913)        1,685            6,186            22,422          

สินคา้คงเหลือ 1,421            (9,847)          14,894          (2,775)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,001            (4,983)          (635)             (144)             

เจา้หนีการคา้ 166,072        10,182          19,308          12,866          

เจา้หนีอืน 134,114        22,266          103,556        (12,350)        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (2)                 (1)                 (2)                 (2)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 417,107        443,630        163,807        153,430        

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (2,317)          (1,350)          (1,843)          (1,130)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,026)          (3,733)          (1,124)          (1,372)          

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 410,764        438,547        160,840        150,928        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,510            7,018            2,012            4,549            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (เพิมขนึ) ลดลง (320,000)      (350,255)      40,000          (91,852)        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทเีกียวขอ้งกนั -               -               (220,000)      (220,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทเีกียวขอ้งกนั -               -               220,000        220,000        

เงินสดจ่ายเพือซือทดิีน อาคารและอุปกรณ์ (83,093)        (64,244)        (54,070)        (17,175)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,562            2,222            51                 1,759            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (200)             (3,960)          -               (60)               

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (397,221)      (409,219)      (12,007)        (102,779)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (1,071)          (2,370)          (430)             (840)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 27,526          -               -               -               

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (5,315)          (3,828)          (1,785)          (1,337)          

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มื (27,029)        (123,146)      (10,857)        (10,857)        

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (5,889)          (129,344)      (13,072)        (13,034)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 7,654            (100,016)      135,761        35,115          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,980,513     1,702,734     422,779        415,090        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 1,988,167     1,602,718     558,540        450,205        

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พิมขนึ (ลดลง) 4,148            7,702            (3,520)          (1,282)          

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 2,099            -               946               -               

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 

หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
9 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
11 ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกจิการที่ไม่เก ีย่วขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัทด าเนินธุรกจิหลกัเก ีย่วกบัการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัยอ่ย 
บริษัทร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 5 และ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก  าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลที่เก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลที่ไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 ท ั้งน้ี การถือปฏิบตัิดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน  

  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัท างบการเงินน้ีกอ่นวนัที่มีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น
ต่องบการเงินจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตัิ 
 

 (ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงผลที่เกดิขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้ท ั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค  านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัที่ใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกดิขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 
2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณา ดงัน้ี  

(1) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งส ารอง โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 
information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ Covid-19 ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงไม่
ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 

  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(2) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มบริษัทเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด  ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
 

(3) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก  าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้  5 และ 6 
  
รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  43  25 
ดอกเบี้ยรับ อตัราที่ตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาที่ตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
21 

  
23 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  2 
ค่าเช่ารับ ราคาที่ตกลงตามสญัญา -  -  -  1 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  2 
ค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
         



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย (ต่อ) 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  10  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
         
การร่วมค้า         
ค่าเช่ารับ ราคาที่ตกลงตามสญัญา 4  4  -  - 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาที่ตกลงตามสญัญา 

 
3 

  
3 

  
3 

  
3 

ดอกเบี้ยรับ อตัราที่ตกลงตามสญัญา 1  2  1  2 
รายไดอ่ื้น ราคาที่ตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  8  -  - 
         
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 17  20  14  17 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 1  3  1  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 18  23  15  19 
        

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 4  3  4  3 
ค่าเช่ารับ ราคาที่ตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาที่ตกลงตามสญัญา 

 
4 

  
5 

  
4 

  
5 

 
  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

17 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  33,273  26,880 
การร่วมคา้ -  21  -  - 

กจิการอ่ืนที่เก ีย่วขอ้งกนั 5,290  4,424  5,290  4,424 
รวม 5,290  4,445  38,563  31,304 

    

ลูกหน้ีอ่ืน    
บริษทัยอ่ย -  -  23,319  38,569 
การร่วมคา้ 7,785  8,246  3,319  3,386 
กจิการอ่ืนที่เก ีย่วขอ้งกนั 319  485  2  7 
รวม 8,104  8,731  26,640  41,962 

 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัที่  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 

  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัที่  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 220,000  220,000  (220,000)  220,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 420,000  220,000  (220,000)  420,000 

 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบ่ริษทัที่เก ีย่วขอ้ง คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  7,468  6,972 
การร่วมคา้ 23,863  -  -  - 
บริษทัร่วม 13,193  11,088  -  - 
รวม 37,056  11,088  7,468  6,972 

 

เจ้ำหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  47,150  18,325 
การร่วมคา้ 444  71  -  23 
บริษทัร่วม 334  300  -  - 
กจิการอ่ืนที่เก ีย่วขอ้งกนั 1,338  1,326  1,338  1,304 
รวม 2,116  1,697  48,488  19,652 

 
  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษ ัทได้ท  าส ัญญาบริการด้านการบริหารกบับริษทัที ่เก ีย่วขอ้งกนัแห่งหน่ึง  โดยบริษทัทีเ่ก ีย่วขอ้งกนัจะ
ให้บริการงานที่ปรึกษาตามที่ระบุในสัญญา และบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 15 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวมีผล
ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 

 

4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
   2564  2563  2564  2563 

 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ 3  5,290  4,445  38,563  31,304 
          

กจิการอื่นๆ          
ยงัไม่ครบก  าหนดช าระ   1,502,222  1,179,901  508,167  384,002 
เกนิก  าหนดช าระ :          

นอ้ยกว่า 3 เดือน   15,109  10,721  -  4,386 
3 - 6 เดือน   166  -  102  - 
6 - 12 เดือน   439  439  -  - 
มากกว่า 12  เดือน   13,602  14,532  -  - 

   1,531,538  1,205,593  508,269  388,388 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่า
จะเกดิขึ้น  

  
(3,841) 

 
(3,828) 

  
- 

  
- 

   1,527,697  1,201,765  508,269  388,388 
สุทธิ   1,532,987  1,206,210  546,832  419,692 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
  งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกจิ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัที ่
  31 

มีนาคม 
31 

ธนัวาคม 
 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด์ จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายทราย 
 เคลือบ, พลาสติก,  ทราย 
 อบแห้ง 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  55,067  51,656  -  - 

                    
บริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  480,390  459,265  -  - 

  
       46,107  46,107  535,457  510,921  -  - 

 
  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกจิ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัที ่
  31 

มีนาคม 
31 

ธนัวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  
    ออโตโมทีฟ  จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  364,696  341,166  -  - 

                    

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 
    เทค จ  ากดั 

ให้บริการและให้
ค  าปรึกษาในการวาง
ระบบ รวมทั้งพฒันา
การบูรณาการระบบ 
เชิงวิศวกรรม และ
ระบบอตัโนมตั ิ 50.00 50.00  30,000  30,000  15,000  15,000  14,357  14,980  -  - 

  
       365,500  365,500  379,053  356,146  -  - 

รวม         411,607  411,607  914,510  867,067  -  - 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (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  50.00 

 
30,000  30,000  15,000  15,000 

รวม     731,000  731,000  365,500  365,500 

 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกจิในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกจิ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด   

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 

มีนาคม 
 31 

ธันวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธันวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

ธันวาคม 
 31 

มีนาคม 
 31 

มีนาคม 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จ  ากดั 

ผลิตและจ  าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

 
- 

 
- 

                 

 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดัสเตรียล จ  ากดั 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย,์ 
  ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ 
 บริการ 

 
 

100 

  
 

100 

  
 

130,000 

  
 

130,000 

  
 

519,989 

  
 

519,989 

 

- 

 

- 
                 

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  
   โปรดักส์ จ  ากดั 

ผลิตและจ  าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

 
- 

 
- 

                 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  
   เทคโนโลยี จ  ากดั 

ผลิตและจ  าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต์ 

 
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

 
- 

 
- 

รวม          2,542,012  2,542,012  -  - 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ  ลกัษณะธุรกจิ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
    2564  2563 
    (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม       
บริษทั นิปปอน คิไค 
เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อตัโนมตัแิละช้ินส่วน 

 
51  51 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัต ั้งและด าเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ  าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 
 
 

มูลคา่สุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที่  

1 มกราคม 2564 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

  
กลบัรายการ 

ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 

 
มูลคา่สุทธิทางบญัชี 

ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2564 

 (พันบาท) 
ที่ดิน 597,772  -  -  -  -  597,772 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 672,563  5,626  -  (20,822)  -  657,367 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,805,458  16,818  (9,937)  (116,818)  4,844  1,700,365 
เคร่ืองตกแต่ง ตดิต ั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 29,640  1,438  -  (3,133)  -  27,945 
ยานพาหนะ 21,223  4,950  -  (2,652)  -  23,521 
สินทรัพยร์ะหว่างการกอ่สร้างและติดตั้ง 174,967  66,768  (6,266)  -  -  235,469 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 101,523  12,280  (9,940)  -  -  103,863 
รวม 3,403,146  107,880  (26,143)  (143,425)  4,844  3,346,302 

 
 

 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 
 

มูลคา่สุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที่  

1 มกราคม 2564 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

 
มูลคา่สุทธิทางบญัชี 

ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2564 

 (พันบาท) 
ที่ดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 222,414  -  -  (6,419)  215,995 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 646,105  6,240  (1,542)  (41,418)  609,385 
เคร่ืองตกแต่ง ตดิต ั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 17,218  1,055  -  (1,798)  16,475 
ยานพาหนะ 3,892  740  -  (890)  3,742 
สินทรัพยร์ะหว่างการกอ่สร้างและติดตั้ง 67,947  45,155  (4,580)  -  108,522 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 17,353  3,078  (398)  -  20,033 
รวม 1,066,710  56,268  (6,520)  (50,525)  1,065,933 

 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนที่มี

หลกัประกนั  
ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนที่มี

หลกัประกนั  
ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้มื 
   ระยะสั้น 
จาก
สถาบนั
การเงิน 

 
 

39,736  

 
 

-  

 
 

39,736  

 
 

12,210  

 
 

-  

 
 

12,210 
เงินกูย้มื 
   ระยะยาว
จาก
สถาบนั
การเงิน 

 
 

90,341  

 
 

-  

 
 

90,341  

 
 

117,369  

 
 

-  

 
 

117,369 
หน้ีสิน 
   ตามสญัญา
เช่า   

 
 

-  

 
 

27,367  

 
 

27,367  

 
 

-  

 
 

25,628  

 
 

25,628 
รวมหนีสิ้นที่
มภีาระ
ดอกเบีย้ 

 
 

130,077  

 
 

27,367  

 
 

157,444  

 
 

129,579  

 
 

25,628  

 
 

155,207 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนที่มีหลกัประกนั  
ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนที่มี

หลกัประกนั  
ส่วนที่ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้มื
ระยะ
ยาวจาก
สถาบนั
การเงิน 80,786  -  80,786  91,643  -  91,643 

หน้ีสิน
ตาม
สญัญา
เช่า   

 
 -  

 
 

8,480  8,480  -  9,418  9,418 
รวม
หนีสิ้นที่
มภีาระ
ดอกเบีย้ 80,786  

 
 

8,480  89,266  91,643  9,418  101,061 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ  ากดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามที่สถาบนัการเงินก  าหนด 
 

เงินเบิกเกนิบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าและ
กรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 งบการเงินรวม 
 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 
 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อื่นๆ 
  

รวม 
  

รายการตดับญัชี 
  

สุทธิ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
รายได้จากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 670  551  1,538  1,280  2,208  1,831  -  -  2,208  1,831 
รายได้จากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 43  25  590  462  633  487  (633)  (487)  -  - 
รวมรายได้ 713  576  2,128  1,742  2,841  2,318  (633)  (487)  2,208  1,831 

                    
ก  าไรกอ่นภาษีเงินได้ 91  102  242  114  333  216  22  (1)  355  215 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 5,782  5,580  7,257  6,746  13,039  12,326 

 
(3,402) 

 
(3,371) 

 
9,637  8,955 

หน้ีสินส่วนงาน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธันวาคม 844  718  2,240  1,953  3,084  2,671 

 
(875) 

 
(806) 

 
2,209  1,865 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยตุิธรรม 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายตุิธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายตุิธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการ
เงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ  าหน่าย 
 

  งบการเงินรวม  

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 
วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม
ผา่นก าไร
หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือ
ทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 
 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
เงินลงทุนในกองทุนรวม  470,209  -  470,209  -  470,209  -  470,209 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  47,376  47,376  -  -  47,376  47,376 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  470,209  47,376  517,585  -  470,209  47,376  517,585 

        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  26,651  26,651  -  -  26,651  26,651 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  -  26,651  26,651  -  -  26,651  26,651 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 
 
 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564      

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

เงินลงทุนในกองทุนรวม  60,017  60,017  -  60,017  -  60,017 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  60,017  60,017  -  60,017  -  60,017 

 
เคร่ืองมอืทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดที่วดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นก  าไรขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที่รายงาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที่ถูกปรับปรุง ณ วนัที่รายงาน 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบี้ยใกลเ้คียง
กบัอัตราดอกเบี้ ยในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
  

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 
ภำระผกูพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 40  - 

    
ภำระผกูพันอ่ืน  ๆ    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 18  3 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ที่ยงัไม่ไดใ้ช ้ 3  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 46  13 
รวม 67  16 

 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันประจ าปีส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 204 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก  าไรสุทธิที่
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 ในอัตราหุ้นละ 0.0588 บาท เป็นจ านวนเงิน 25 ล้านบาท และจ่ายจาก
ก  าไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.4212 บาท เป็นจ านวนเงิน 179 ลา้นบาท ทั้งน้ีเงิน
ปันผลดงักล่าวก  าหนดจ่ายให้แกผู่ถื้อหุ้น ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 
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