
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(ทรงชยั วงศพ์ิริยาภรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10966 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2564 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,949,889     1,980,513     549,470 422,779 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11 802,198        350,086        30,188 100,000 

ลูกหนีการคา้ 3, 4 1,403,235     1,206,210     401,008        419,692        

ลูกหนีอืน 3 174,664        104,935        74,401          68,473          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3, 11 200,000        200,000        400,000 420,000 

สินคา้คงเหลือ 759,038 564,882 182,771 134,797

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,289,024     4,406,626 1,637,838     1,565,741 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 25,219          25,158          -                -                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 546,191        510,921        -                -                

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 385,135        356,146        365,500        365,500        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 92,483          26,651          45,108          -                

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 58,562          58,562          -                -                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,198,620     3,403,146     1,003,182     1,066,710     

ค่าความนิยม 44,591          44,591          -                -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 22,671          25,670          8,862            9,724            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56,901 58,394 28,536 26,203 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 54,463 39,443 4,525 4,091 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,484,836     4,548,682 3,997,725     4,014,240 

รวมสินทรัพย์ 9,773,860     8,955,308 5,635,563     5,579,981 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

3



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8, 11 30,852          12,210          -                -                

เจา้หนีการคา้ 3 1,161,413 974,475 328,377 351,191 

เจา้หนีอืน 3 590,446        362,727        208,516 108,036 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 71,109          56,238 4,043            14,351          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8, 11 2,754            58,797 -                43,428 

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 14,037 14,225 4,515 6,075 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 54,247 22,089 9,466            17,092          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,924,858 1,500,761 554,917 540,173 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8, 11 5,231 58,573 -                48,215 

หนีสินตามสญัญาเช่า 8 21,438 11,402 2,643            3,343            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 312,800 292,878 133,476        125,354        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,033 951 1,050 968 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 340,502 363,804 137,169 177,880 

รวมหนีสิน 2,265,360 1,864,565 692,086 718,053 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

4



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   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 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 716,444 716,444 716,444 716,444 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,244,089 5,844,965 3,759,168 3,677,619 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 16,581          -                -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 7,457,979     7,042,274 4,943,477     4,861,928 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 50,521          48,469          -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,508,500     7,090,743 4,943,477     4,861,928 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,773,860     8,955,308 5,635,563     5,579,981 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 2,011,933     1,528,645     573,723        485,481        

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,045            -               3,321            1,277            

รายไดอ้นื 3 28,327          47,590          37,265          40,653          

รวมรายได้ 2,041,305     1,576,235     614,309        527,411        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,641,378     1,298,177     437,847        398,796        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 43,173          44,714          25,309          28,834          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 124,561        118,490        81,694          63,092          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               1,187            -               -               

ตน้ทุนทางการเงิน 1,902            1,459            284               709               

รวมค่าใช้จ่าย 1,811,014     1,464,027     545,134        491,431        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7,738            (12,327)        -               -               

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 238,029        99,881          69,175          35,980          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (24,000)        (13,613)        (9,368)          (7,693)          

กาํไรสําหรับงวด 214,029        86,268          59,807          28,287          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.50              0.19              0.14              0.07              

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,566        80,859          59,807          28,287          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (537)             5,409            -               -               

กาํไรสําหรับงวด 214,029        86,268 59,807          28,287

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี30 กนัยายน วนัท ี30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 214,029        86,268 59,807          28,287

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ -               -               -               -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 214,029        86,268          59,807          28,287          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,566        80,859          59,807          28,287          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (537)             5,409            -               -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 214,029        86,268 59,807          28,287

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี30 กนัยายน วนัท ี30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 9 6,260,419     4,114,351     1,980,795     1,309,313     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 9,080            1,619            11,921          5,844            

เงินปันผลรับ 3, 6 1,730            -               235,500        277,798        

รายไดอ้นื 3 90,747          103,747        104,879        99,739          

รวมรายได้ 6,361,976     4,219,717     2,333,095     1,692,694     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 5,028,316     3,588,983     1,471,440     1,060,952     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 179,202        87,674          124,620        45,230          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 366,267        356,056        242,127        199,678        

ตน้ทุนทางการเงิน 4,448            5,804            1,372            2,352            

รวมค่าใช้จ่าย 5,578,233     4,038,517     1,839,559     1,308,212     

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 76,675          (24,491)        -               -               

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 860,418        156,709        493,536        384,482        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (85,076)        (27,336)        (37,821)        (19,089)        

กาํไรสําหรับงวด 775,342        129,373        455,715        365,393        

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.82              0.31              1.07              0.86              

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่         773,290         130,932         455,715         365,393 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,052            (1,559)          -               -               

กาํไรสําหรับงวด 775,342        129,373 455,715        365,393

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัท ี30 กนัยายน วนัท ี30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 775,342        129,373        455,715        365,393        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 20,725          -               -               -               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,144)          -               -               -               

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 16,581          -               -               -               

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 16,581          -               -               -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 791,923        129,373        455,715        365,393        

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 789,871        130,932        455,715        365,393        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,052            (1,559)          -               -               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 791,923        129,373        455,715        365,393        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัท ี30 กนัยายน วนัท ี30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        -                 (476,207)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        -                 (476,207)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

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

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลคา่ยตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                 -                 -                 (374,166)        -                          (374,166)        -                 (374,166)           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (374,166)        -                          (374,166)        -                 (374,166)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 773,290          -                          773,290          2,052              775,342            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                 16,581                     16,581            -                 16,581              

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 773,290          16,581                     789,871          2,052              791,923            

-                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 425,194          716,444          55,671            6,244,089       16,581                     7,457,979       50,521            7,508,500         

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (476,207)        (476,207)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 365,393         365,393         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 365,393         365,393         

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

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                 -                 -                 (374,166)        (374,166)        

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (374,166)        (374,166)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 455,715          455,715          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 455,715          455,715          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2564 425,194          716,444          42,671            3,759,168       4,943,477       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 775,342        129,373        455,715        365,393        

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 85,076          27,336          37,821          19,089          

ตน้ทุนทางการเงิน 4,448            5,804            1,372            2,352            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 435,600        465,051        154,396        145,753        

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 416               7,079            -               -               

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,620          5,725            1,834            16                 

ดอกเบียรับ (9,350)          (12,987)        (8,323)          (11,227)        

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 2,850            6,602            346               (453)             

(กลบัรายการ) ค่าเผือจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,778)          -               3,389            -               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (77)               (504)             (612)             (760)             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,405            2,110            (51)               (610)             

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (76,675)        24,491          -               -               

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

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 22,239          52,506          9,965            16,160          

1,252,386     712,586        420,352        257,915        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (196,093)      310,411        20,031          6,673            

ลูกหนีอืน (45,710)        (4,949)          (5,251)          18,177          

สินคา้คงเหลือ (197,006)      38,013          (48,320)        8,413            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (15,081)        (9,626)          (433)             (489)             

เจา้หนีการคา้ 186,601        (137,199)      (22,832)        13,447          

เจา้หนีอืน 227,049        (82,370)        99,791          (32,566)        

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 82                 146               82                 146               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,212,228     827,012        463,420        271,716        

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (2,317)          (85,708)        (1,843)          (23,426)        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (78,747)        (64,397)        (47,781)        (30,386)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,131,164     676,907        413,796        217,904        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 8,509            15,732          7,646            12,313          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (452,112)      656,492        69,812          255,316        

เงินปันผลรับ 14,146          13,176          235,500        277,798        

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               -               (620,000)      (660,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               -               640,000        660,000        

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (215,255)      (295,367)      (101,867)      (158,189)      

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,695            2,314            51                 1,777            

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,587)          (7,072)          (819)             (115)             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืนเพมิขึน (45,108)        -               (45,108)        -               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (683,712)      385,275        185,215        388,900        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (3,602)          (4,746)          (1,054)          (1,887)          

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 18,520          -               -               -               

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (9,443)          (14,036)        (5,457)          (5,456)          

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืม (109,385)      (172,605)      (91,643)        (32,571)        

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (374,166)      (476,207)      (374,166)      (476,207)      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (478,076)      (667,594)      (472,320)      (516,121)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (30,624)        394,588        126,691        90,683          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 1,949,889     2,097,322     549,470        505,773        

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) 14,871          11,032          (10,308)        33,043          

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึน (ลดลง) 2,420            -               (2,263)          -               

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

15
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
10 เงินปันผล 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 5 และ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน  
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

 (ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 
2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ Covid-19 มาพิจารณา ดงัน้ี  

(1) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งส ารอง โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 
information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ Covid-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้
ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทั
จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 
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(2) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
 

(3) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ Covid-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ดงักล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 และ 6 
  

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  43  30 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  1 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
- 

  
- 

 
21 
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ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  -  1 
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ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย (ต่อ)         
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  1  1 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  1 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  7  8 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  1 
   
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 50  -  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1   4  -  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 1  2  1  2 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 3 

 
3 

 
3 

 
3 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  1  -  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  -  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  8  -  - 
         
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 14  12  11  8 
   ผลประโยชน์ระยะยาว -  -  -  - 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 14  12  11  8 

        
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  3  3  3 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
3 

  
4 

 
3 

 
3 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  128  78 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  236  278 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  3  4 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
- 

  
- 

 
60 

 
50 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  5 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  5  3 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  1 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  2 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  26  8 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
   
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 92  -  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 5  12  -  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 4  5  4  5 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 9 

 
9 

 
9 

 
9 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2  2  -  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2  -  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 36  20  -  - 
         

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 45  46  35  37 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 1  3  1  3 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 46  49  36  40 
        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 11  8  11  8 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 11 

 
14 

 
11 

 
13 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีกำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  32,440  26,880 
การร่วมคา้ 36,977  21  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,170  4,424  5,170  4,424 
รวม 42,147  4,445  37,610  31,304 
        

ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  24,749  38,569 
การร่วมคา้ 4,896  8,246  3,178  3,386 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 326  485  2  7 
รวม 5,222  8,731  27,929  41,962 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2564 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 220,000  620,000  (640,000)  200,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 420,000  620,000  (640,000)  400,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  4,346  6,972 
การร่วมคา้ 34,943  -  -  - 
บริษทัร่วม 12,935  11,088  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190  -  -  - 
รวม 48,068  11,088  4,346  6,972 

        
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  33,770  18,325 
การร่วมคา้ 2,361  71  2  23 
บริษทัร่วม 249  300  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,338  1,326  1,338  1,304 
รวม 3,948  1,697  35,110  19,652 
 
สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัที่เกี ่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  โดยบริษทัที่เ กี ่ยวขอ้งกนัจะ
ให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 15 ลา้นบาท สัญญาดงักล่าวมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 
 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  42,147  4,445  37,610  31,304 
          
กิจการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,341,192  1,179,901  363,398  384,002 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   9,212  10,721  -  4,386 
3 - 6 เดือน   821  -  -  - 
6 - 12 เดือน   65  439  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน   14,042  14,532  -  - 

รวม   1,365,332  1,205,593  363,398  388,388 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น  
   

(4,244) 
 

(3,828) 
  

- 
  

- 
   1,361,088  1,201,765  363,398  388,388 

สุทธ ิ   1,403,235  1,206,210  401,008  419,692 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
  งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30  
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30  
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30  
กนัยายน 

 30  
กนัยายน 

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

ผลิตและจ าหน่ายทราย 
 เคลือบ, พลาสติก,  ทราย 
 อบแหง้ 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  52,232  51,656   6,120   1,530 

                    
บริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  493,959  459,265    6,296  11,646 

  
       46,107  46,107  546,191  510,921  12,416  13,176 

 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

 

  งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30  
กนัยายน 

  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  372,234  341,166  -  - 

                    

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 
    เทค จ ากดั 

ใหบ้ริการและให้
ค าปรึกษาในการวาง
ระบบ รวมทั้งพฒันา
การบูรณาการระบบ 
เชิงวิศวกรรม และ
ระบบอตัโนมติั 50.00 50.00  30,000  30,000  15,000  15,000    12,901  14,980  -  - 

  
       365,500  365,500   385,135  356,146  -  - 

รวม         411,607  411,607   931,326  867,067  12,416  13,176 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  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 าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับงวด   

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 30 

กนัยายน 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

 
- 

 
99,998 

                 

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์
และให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

 
- 

 
20,800 

                 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  
   โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

 
235,500 

 
157,000 

                 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  
   เทคโนโลยี จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  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 เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
    2564  2563 
    (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม       
บริษทั นิปปอน คิไค 
เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อตัโนมติัและช้ินส่วน 

 
51  51 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

  
กลบัรายการ 

ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 597,772  -  -  -  -  597,772 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 672,563  25,727  (273)   (63,216)  -  634,802 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,805,458  194,390  (18,753)  (349,729)  1,526  1,632,892 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 29,640  6,387  (49)  (9,949)  252  26,281 
ยานพาหนะ 21,223  9,914  (2,819)  (8,121)  -  20,196 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 174,967  149,704  (134,833)  -  -  189,839 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 101,523  37,802  (42,486)  -  -  96,838 
รวม 3,403,146  423,924  (199,213)  (431,015)  1,778  3,198,620 

 
 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2564 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

  
 

ขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่า 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 222,414  2,670  (16)  (20,198)  -  204,870 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 646,105  56,717  (1,837)  (124,046)  (3,376)  573,562 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 17,218  4,204  (11)  (5,883)  (13)  15,514 
ยานพาหนะ 3,892  3,014  (157)  (2,588)  -  4,161 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 67,947  81,123  (54,859)  -  -  94,211 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 17,353  3,212  (1,484)  -  -  19,083 
รวม 1,066,710  150,940  (58,364)  (152,715)  (3,389)  1,003,182 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 30,852  -  30,852  12,210  -  12,210 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 7,985  -  7,985  117,369  -  117,369 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  35,475  35,475  -  25,628  25,628 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 38,837  35,475  74,312  129,579  25,628  155,207 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน -  -  -  91,643  -  91,643 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  7,158  7,158  -  9,418  9,418 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ -  7,158  7,158  91,643  9,418  101,061 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าและ
กรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั โดยอยู่
ระหวา่งการด าเนินการไถ่ถอน



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบญัชี 

  
สุทธิ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,853  1,231  4,407  2,883  6,260  4,114  -  -  6,260  4,114 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 128  78  1,705  1,042  1,833  1,120  (1,833)  (1,120)  -  - 
รวมรายได้ 1,981  1,309  6,112  3,925  8,093  5,234  (1,833)  (1,120)  6,260  4,114 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 494  384  575  57  1,069  441  (209)  (284)  860  157 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,636  5,580  7,506  6,746  13,142  12,326 

 
(3,368) 

 
(3,371) 

 
9,774  8,955 

หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 692  718  2,422  1,953  3,114  2,671 

 
(849) 

 
(806) 

 
2,265  1,865 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้/คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล      
ต่อหุน้ จ านวนเงิน 

   (บาท) (ล้านบาท) 
ปี 2564     
เงินปันผลระหวา่งกาล 2564 11 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 0.40 170 
เงินปันผลประจ าปี 2563 22 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.48 204 
    374 
     
ปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาล 2563 6 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.12  51 
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 6 เมษายน 2563  เมษายน  2563 1.00 425 
    476 

 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 170 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของ
ปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงิน 170 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 21 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.0507 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 10 จ านวน 44 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.1033 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 105 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.2460 บาท 
 
เงินปันผลประจ าปี 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 204 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.48 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 10 ในอตัราหุ้นละ 0.0588 บาท เป็น
จ านวนเงิน 25 ลา้นบาท และจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.4212 
บาท เป็นจ านวนเงิน 179 ลา้นบาท 
 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 51 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงิน 51 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งจ านวน 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 คร้ังที่สอง มีจ านวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 
2562 ในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท เป็นจ านวนเงิน 350 ลา้นบาท และจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.18 บาทเป็น
จ านวนเงิน 75 ลา้นบาท  

 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
  งบการเงินรวม  

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 
วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม
ผา่นก าไร
หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือ
ทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 
 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
เงินลงทุนในกองทุนรวม  400,821  -  400,821  -  400,821  -  400,821 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  92,483  92,483  -  -  92,483  92,483 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  400,821  92,483  493,304  -  400,821  92,483  493,304 

        

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 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

37 

  งบการเงินเฉพะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ี 
วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม
ผา่นก าไร
หรือขาดทุน  

เคร่ืองมือ
ทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 
 

รวม  ระดบั1  ระดบั2  ระดบั3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        
เงินลงทุนในกองทุนรวม  30,188   -  30,188  -  30,188  -  30,188 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  45,108  45,108  -  -  45,108  45,108 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  30,188  45,108  75,296  -  30,188  45,108  75,296 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีถูกปรับปรุง ณ วนัท่ีรายงาน 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 18  - 

    

ภำระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 1  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 46  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 77  16 
รวม 124  16 

 
13 แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง 

- พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้างการจดัการของบริษทัโดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
เป็นบริษทัโฮลด้ิง ทั้งน้ี บริษทัจะท าการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทไปยงับริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง 
เทคโนโลยี จ ากดั และขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปยงับริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ซ่ึง
ทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัยอ่ย  

- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  
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