
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 

ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ทรงชยั วงศพ์ิริยาภรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10966 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2564 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,010,982     1,980,513     529,240 422,779 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 11 701,673        350,086        140,165 100,000 
ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 1,450,901     1,206,210     531,337        419,692        
ลูกหน้ีอ่ืน 3 137,506        104,935        91,944          68,473          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 11 200,000        200,000        400,000 420,000 
สินคา้คงเหลือ 651,650 564,882 147,948 134,797
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,152,712 4,406,626 1,840,634 1,565,741 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 11 25,198          25,158          -               -               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 547,788        510,921        -               -               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -               -               2,542,012     2,542,012     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 388,217        356,146        365,500        365,500        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11 47,376          26,651          -               -               
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 58,562          58,562          -               -               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,263,246     3,403,146     1,035,844     1,066,710     
ค่าความนิยม 44,591          44,591          -               -               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 22,752          25,670          8,576            9,724            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,941 58,394 27,175 26,203 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 45,575 39,443 4,527 4,091 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,498,246 4,548,682 3,983,634 4,014,240 

รวมสินทรัพย์ 9,650,958 8,955,308 5,824,268 5,579,981 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8, 11 35,532          12,210          -               -               
เจา้หน้ีการคา้ 3 1,165,231 974,475 389,065 351,191 
เจา้หน้ีอ่ืน 3 534,157        362,727        208,879 108,036 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 40,418 56,238 5,137            14,351          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8, 11 2,808            58,797 -               43,428 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 16,099 14,225 5,089 6,075 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 59,040 22,089 28,178          17,092          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,853,285 1,500,761 636,348 540,173 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8, 11 5,967 58,573 -               48,215 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8 21,193 11,402 3,019            3,343            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 305,387 292,878 130,154        125,354        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 982 951 999 968 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 333,529 363,804 134,172 177,880 

รวมหนีสิ้น 2,186,814 1,864,565 770,520 718,053 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ไม่ไดต้รวจสอบ)(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจาํนวน 425,193,894 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 425,194 425,194 425,194 425,194 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 716,444 716,444 716,444 716,444 
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย  55,671 55,671 42,671 42,671 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,199,196 5,844,965 3,869,439 3,677,619 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,581          -               -               -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 7,413,086 7,042,274 5,053,748 4,861,928 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 51,058          48,469          -               -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,464,144 7,090,743 5,053,748 4,861,928 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,650,958 8,955,308 5,824,268 5,579,981 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(ไม่ไดต้รวจสอบ)(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 2,040,715    754,383        693,806        247,612        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,950           3,425            2,568            608               
เงินปันผลรับ 3 1,730           -               235,500        277,798        
รายไดอ่ื้น 3 28,150         23,494          32,795          16,862          
รวมรายได้ 2,072,545    781,302        964,669        542,880        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,644,938    794,934        511,147        230,258        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 63,022         16,015          45,058          6,544            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 117,902       103,995        74,961          58,754          
ตน้ทุนทางการเงิน 1,711           1,606            557               667               
รวมค่าใช้จ่าย 1,827,573    916,550        631,723        296,223        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 21,494         (23,325)        -               -               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 266,466       (158,573)       332,946        246,657        
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (26,795)        11,047          (13,475)        3,065            
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 239,671       (147,526)       319,471        249,722        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.56             (0.34)            0.75              0.59              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 237,340       (142,629)       319,471        249,722        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,331           (4,897)          -               -               
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 239,671 (147,526) 319,471 249,722

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 239,671 (147,526) 319,471 249,722

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (209)            -               (17)               -               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20                -               3                   -               
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั (189)            -               (14)               -               
กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (189)            -               (14)               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 239,482       (147,526)       319,457        249,722        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 237,152       (142,629)       319,457        249,722        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,330 (4,897)          -               -               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 239,482 (147,526) 319,457 249,722

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 9 4,248,486    2,585,706     1,407,072     823,832        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 8,035           2,806            8,601            4,566            
เงินปันผลรับ 3, 6 1,730           -               235,500        277,798        
รายไดอ่ื้น 3 62,420         56,157          67,613          59,086          
รวมรายได้ 4,320,671    2,644,669     1,718,786     1,165,282     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 3,386,938    2,290,806     1,033,593     662,155        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 136,029       42,960          99,310          16,396          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 241,879       237,566        160,433        136,586        
ตน้ทุนทางการเงิน 2,777           4,345            1,088            1,643            
รวมค่าใช้จ่าย 3,767,623    2,575,677     1,294,424     816,780        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 68,937         (12,164)        -               -               
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 621,985       56,828          424,362        348,502        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (61,076)        (13,723)        (28,453)        (11,396)        
กาํไรสําหรับงวด 560,909       43,105          395,909        337,106        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.31             0.12              0.93              0.79              

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่         558,320           50,073         395,909         337,106 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,589           (6,968)          -               -               

กาํไรสําหรับงวด 560,909 43,105 395,909 337,106

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 560,909       43,105          395,909        337,106        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 20,725         -               -               -               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,144)          -               -               -               
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 16,581         -               -               -               
กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 16,581         -               -               -               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 577,490       43,105          395,909        337,106        

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 574,901       50,073          395,909        337,106        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,589           (6,968)          -               -               
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 577,490       43,105          395,909        337,106        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น   

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                -              -              (425,184)     (425,184)         -                (425,184)       

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -              -              (425,184)     (425,184)         -                (425,184)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -              -              50,073        50,073            (6,968)           43,105          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -              50,073        50,073            (6,968)           43,105          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 425,194        716,444      55,671        5,585,546   6,782,855       38,354          6,821,209     

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผู ้

ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลี่ยนแปลง ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 10 -                -              -              (204,089)     -                        (204,089)         -                (204,089)       

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -              -              (204,089)     -                        (204,089)         -                (204,089)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -              -              558,320      -                        558,320          2,589            560,909        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -              -              -              16,581                  16,581            -                16,581          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -              -              558,320      16,581                  574,901          2,589            577,490        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 425,194        716,444      55,671        6,199,196   16,581                  7,413,086       51,058          7,464,144     

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                   -                   -                   (425,184)          (425,184)          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (425,184)          (425,184)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                   -                   -                   337,106            337,106            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   337,106            337,106            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 425,194            716,444            42,671              3,659,989         4,844,298         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -                   -                   -                   (204,089)          (204,089)          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (204,089)          (204,089)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                   -                   -                   395,909            395,909            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -                   395,909            395,909            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 425,194            716,444            42,671              3,869,439         5,053,748         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 560,909      43,105        395,909      337,106      

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 61,076        13,723        28,453        11,396        

ตน้ทุนทางการเงิน 2,777          4,345          1,088          1,643          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 292,261      311,284      103,095      96,031        

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 252             5,689          -             -             

ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,277        3,792          1,542          -             

ดอกเบ้ียรับ (6,762)         (9,901)         (5,783)         (8,021)         

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,206          3,005          245             420             

กลบัรายการค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,843)         -             -             -             

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,315)         (1,030)         (1,977)         313             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,130          (1,123)         (51)             (599)            

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (68,937)       12,164        -             -             

เงินปันผลรับ (1,730)         -             (235,500)     (277,798)     

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,826        18,158        6,643          7,023          

864,127      403,211      293,664      167,514      

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (241,295)     773,158      (107,998)     214,723      

ลูกหน้ีอ่ืน (32,781)       17,824        (22,793)       17,145        

สินคา้คงเหลือ (87,974)       1,713          (13,396)       1,258          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,173)         (10,657)       (436)            (506)            

เจา้หน้ีการคา้ 190,110      (486,581)     37,850        (157,436)     

เจา้หน้ีอ่ืน 169,803      (113,618)     99,203        (50,278)       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31               153             31               154             

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 855,848      585,203      286,125      192,574      

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (2,317)         (35,194)       (1,843)         (15,882)       

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (24,009)       (24,770)       (18,339)       (21,218)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 829,522      525,239      265,943      155,474      

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 6,164          12,602        5,105          9,107          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (351,587)     348,941      (40,165)       199,430      

เงินปันผลรับ 1,730          -             235,500      277,798      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             (420,000)     (440,000)     

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -             440,000      440,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (166,833)     (206,626)     (79,618)       (107,468)     

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,611          2,291          51               1,767          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (200)            (4,717)         -             (59)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (503,115)     152,491      140,873      380,575      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (2,255)         (3,764)         (864)            (1,336)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 23,322        -             -             -             

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,321)         (7,894)         (3,759)         (2,788)         

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มื (108,595)     (137,337)     (91,643)       (18,096)       

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (204,089)     (425,184)     (204,089)     (425,184)     

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (295,938)     (574,179)     (300,355)     (447,404)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 30,469        103,551      106,461      88,645        

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 2,010,982   1,806,285   529,240      503,735      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (15,820)       (14,795)       (9,214)         3,187          

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) 3,833          -             (1,323)         -             

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลูกหน้ีการคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

10 เงินปันผล 

11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย 

บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ้ 5 และ 6 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

  

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั

ต่องบการเงิน  

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด

วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

 (ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 

2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่นาํสถานการณ์ Covid-19 มาพิจารณา ดงัน้ี  

(1) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งสาํรอง โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน

อดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 

information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นําสถานการณ์ Covid-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้

ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทั

จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(2) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
 

(3) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพ่ือใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงดาํเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 และ 6 
  

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สรุปไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  42  23 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  236  278 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  2 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

- 

  

- 

  

18 

  

5 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย (ต่อ)         

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  1 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  - 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  - 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  -  1 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  9  2 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  - 

         

การร่วมค้า         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 42  -  -  - 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  4  -  - 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

3 

  

3 

  

3 

  

3 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 2  1  2  1 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  -  -  - 

         

บริษัทร่วม         

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  4  -  - 

         

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 14  14  10  12 

   ผลประโยชน์ระยะยาว -  -  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 14  14  10  13 

        

        
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 4  2  4  2 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  1  -  - 

ค่าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

4 

  

5 

  

4 

  

5 

         

สําหรับงวดหกเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  85  48 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  236  278 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  3 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

- 

  

- 

  

39 

  

28 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  3 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  4  2 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  -  1 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  19  3 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  1 

         

การร่วมค้า         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 42  -  -  - 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 4  8  -  - 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

6 

  

6 

  

6 

  

6 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 3  3  3  3 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563  2564  2563 

  (ล้านบาท) 

การร่วมค้า (ต่อ)         

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  -  -  - 

         

บริษัทร่วม         

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 24  12  -  - 

         

ผู้บริหารสําคญั         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

   ผลประโยชน์ระยะสั้น  31  34  24  29 

   ผลประโยชน์ระยะยาว  1  3  1  3 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  32  37  25  32 

         

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 8  5  8  5 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 

ค่าธรรมเนียมในการ 

   บริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

8 

  

10 

  

8 

  

10 

 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  31,813  26,880 

การร่วมคา้ 34,741  21  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,587  4,424  5,586  4,424 

รวม 40,328  4,445  37,399  31,304 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  44,543  38,569 

การร่วมคา้ 4,470  8,246  3,288  3,386 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 327  485  -  7 

รวม 4,797  8,731  47,831  41,962 

        

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

เงินให้กู้ยมื 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 

 (พันบาท) 

การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 

รวม 200,000  -  -  200,000 

 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

เงินให้กู้ยมื 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 220,000  420,000  (440,000)  200,000 

การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 

รวม 420,000  420,000  (440,000)  400,000 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  6,972  6,972 

การร่วมคา้ 42,491  -  -  - 

บริษทัร่วม 13,148  11,088  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 251  -  -  - 

รวม 55,890  11,088  6,972  6,972 

        

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  34,681  18,325 

การร่วมคา้ 1,448  71  40  23 

บริษทัร่วม 313  300  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,338  1,326  1,338  1,304 

รวม 3,099  1,697  36,059  19,652 

 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัไดท้ําสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัที่เกี ่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจะ

ให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 15 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 

 

4 ลูกหนีก้ารค้า 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ  2564  2563  2564  2563 

   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3  40,328  4,445  37,399  31,304 

          

กจิการอ่ืนๆ          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,379,173  1,179,901  493,364  384,002 

เกินกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   21,373  10,721  574  4,386 

3 - 6 เดือน   -  -  -  - 

6 - 12 เดือน   65  439  -  - 

มากกวา่ 12  เดือน   14,042  14,532  -  - 

รวม   1,414,653  1,205,593  493,938  388,388 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  

  

(4,080) 

 

(3,828) 

  

- 

  

- 

   1,410,573  1,201,765  493,938  388,388 

สุทธิ   1,450,901  1,206,210  531,337  419,692 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

  งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

 มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 30  

มิถุนายน 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    

 

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 

  โคเตท แซนด ์จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายทราย 

 เคลือบ, พลาสติก,  ทราย 

 อบแหง้ 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  56,409  51,656  -  - 
                    
บริษทั ยามาดะ 

สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  491,379  459,265  -  - 
  

       46,107  46,107  547,788  510,921  -  - 
 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

 มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 30  

มิถุนายน 

  2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                    

บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  

    ออโตโมทีฟ  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  374,494  341,166  -  - 
                    

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 

    เทค จาํกดั 

ใหบ้ริการและให้

คาํปรึกษาในการวาง

ระบบ รวมทั้งพฒันา

การบูรณาการระบบ 

เชิงวิศวกรรม และ

ระบบอตัโนมติั 50.00 50.00  30,000  30,000  15,000  15,000  13,723  14,980  -  - 
  

       365,500  365,500  388,217  356,146  -  - 

รวม         411,607  411,607  936,005  867,067  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

วิธีราคาทุน 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า            

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  

   ออโตโมทีฟ จาํกดั 50.00   50.00  

 

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

            

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 

เทค จาํกดั 50.00  50.00 

 

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

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

 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผย

ต่อสาธารณชน 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด   

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 30 

มิถุนายน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

500,000 

  

500,000 

  

875,989 

  

875,989 

 

- 

 

99,998 
                 

บริษทั บางกอกสปริง 

   อินดสัเตรียล จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต์

และใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

 

100 

  

100 

  

130,000 

  

130,000 

  

519,989 

  

519,989 

 

- 

 

20,800 
                 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  

   โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

785,000 

  

785,000 

  

796,034 

  

796,034 

 

235,500 

 

157,000 
                 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  

   เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

350,000 

  

350,000 

  

350,000 

  

350,000 

 

- 

 

- 

รวม          2,542,012  2,542,012  235,500  277,798 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

    2564  2563 

    (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม       

บริษทั นิปปอน คิไค 

เอนจิเนียร่ิง จาํกดั 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์

อตัโนมติัและช้ินส่วน 

 

51  51 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 

สาํหรับงวด 

  

กลบัรายการ 

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 597,772  -  -  -  -  597,772 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 672,563  22,448  -  (42,443)  -  652,568 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,805,458  108,356  (17,276)  (234,680)  4,843  1,666,701 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 29,640  5,180  -  (6,467)  -  28,353 

ยานพาหนะ 21,223  6,795  (2,819)  (5,553)  -  19,646 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 174,967  89,109  (62,871)   -  -  201,205 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 101,523  30,837  (35,359)  -  -  97,001 

รวม 3,403,146  262,725  (118,325)  (289,143)  4,843  3,263,246 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 

สาํหรับงวด 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 222,414  2,669  -  (13,316)  211,767 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 646,105  41,755  (1,542)  (83,051)  603,267 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,218  4,001  -  (3,788)  17,431 

ยานพาหนะ 3,892  2,221  (157)  (1,794)  4,162 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 67,947  61,572  (41,166)  -  88,353 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 17,353  3,214  (1,484)  -  19,083 

รวม 1,066,710  115,432  (44,349)  (101,949)  1,035,844 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม  

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก  

   สถาบนัการเงิน 35,532  -  35,532  12,210  -  12,210 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 8,775  -  8,775  117,369  -  117,369 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  37,292  37,292  -  25,628  25,628 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้ 44,307  37,292  81,599  129,579  25,628  155,207 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน -  -  -  91,643  -  91,643 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  8,107  8,107  -  9,418  9,418 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ

ดอกเบีย้ -  8,107  8,107  91,643  9,418  101,061 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่

กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํและ

กรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อ่ืนๆ 

  

รวม 

  

รายการตัดบัญชี 

  

สุทธิ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,322  776  2,926  1,810  4,248  2,586  -  -  4,248  2,586 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 85  48  1,134  625  1,219  673  (1,219)  (673)  -  - 

รวมรายได้ 1,407  824  4,060  2,435  5,467  3,259  (1,219)  (673)  4,248  2,586 

                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 424  349  402  6  826  355  (204)  (298)  622  57 

                    

สินทรัพยส่์วนงาน                     

    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 5,824  5,580  7,214  6,746  13,038  12,326  (3,387)  (3,371)  9,651  8,955 

หน้ีสินส่วนงาน                    

    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 771  718  2,285  1,953  3,056  2,671  (869)  (806)  2,187  1,865 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินปันผล 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล      

ต่อหุน้ จาํนวนเงิน 

   (บาท) (ล้านบาท) 

ปี 2564     

เงินปันผลประจาํปี 2563 22 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.48 204 

     

ปี 2563     

เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 6 เมษายน 2563  เมษายน  2563 1.00 425 

 

เงินปันผลประจาํปี 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน 204 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการดาํเนินงานของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 

0.48 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 ในอตัราหุน้ละ 0.0588 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท และจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.4212 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 179 ลา้นบาท 

 

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 คร้ังที่สอง มีจาํนวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการดาํเนินงานของปี 

2562 ในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท เป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท และจ่ายจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.18 บาทเป็น

จาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท  

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

  งบการเงนิรวม  

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ี 

วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม

ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือ

ทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564        

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนในกองทุนรวม  500,945     -  500,945  -  500,945  -  500,945 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  47,376  47,376  -  -  47,376  47,376 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  500,945  47,376  548,321  -  500,945  47,376  548,321 

        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563        

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  26,651  26,651  -  -  26,651  26,651 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  -  26,651  26,651  -  -  26,651  26,651 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

 

 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

เงินลงทุนในกองทุนรวม  140,165  140,165  -  140,165  -  140,165 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  140,165  140,165  -  140,165  -  140,165 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีถูกปรับปรุง ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 1  - 

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 10  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 46  13 

รวม 57  13 

 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ก)      ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้าง

กิจการและการดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง 

- พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้างการจดัการของบริษทัโดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั

เป็นบริษทัโฮลด้ิง ทั้ งน้ี บริษทัจะทาํการโอนกิจการบางส่วนของบริษทัไปยงับริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง 

เทคโนโลย ีจาํกดั และขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปยงับริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ซ่ึง

ทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ย  

- พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับ

โครงสร้างกิจการ  

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 หากมีมติ

อนุมติับริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในลาํดบัถดัไป 

 

ข)      ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 170 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 65 ลา้นบาท และกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 105 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2564 
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