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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ท้ งั สิ้ น 948.21
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุ ทธิ มูลค่าของ
รายการทรัพย์สิน
ลักษณะ
วงเงินกู้
ตามบัญชี หลักประกัน*
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กรรมสิ ทธิ์
(ล้านบาท)
1. ที่ดิน
เจ้าของ
55.17
355
750
(วงเงิน
2. อาคาร
เจ้าของ
24.59
เดียวกับที่ดิน
บางส่ วน)
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เจ้าของ
778.04
83.50
64.55
4. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
เจ้าของ
15.41
5. ยานพาหนะ
เจ้าของ
24.10
12.90
9.04
6. สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของ
50.89
รวม
948.21
* สิ นทรัพย์ที่มีภาระผูกพันเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันที่มีต่อสถาบันการเงิน ซึ่ งมูลค่าของหลักประกันถูกประเมิน
โดยสถาบันการเงินที่ปล่อยวงเงินกูห้ รื อผูป้ ระเมินอิสระ
4.1.2 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ได้ข้ ึนทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างงานของหน่วยงานราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผูร้ ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุ งเทพมหานคร ประเภทงานทาง (ชั้น 1) และประเภทงานอาคาร (ชั้น 1) โดย
ทะเบียนมีอายุนบั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 และหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถยื่นความ
จํานงขอต่ออายุการขอเป็ นผูร้ ับจ้างเหมางานก่อสร้างดังกล่าวได้ก่อนถึงเวลาของการหมดอายุ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้ า รวมทั้งบริษทั อืน่
ในกรณี ที่บริ ษทั จะทําการลงทุนในโครงการต่างๆ บริ ษทั อาจพิจารณาการลงทุนดังกล่าวโดยบริ ษทั เอง หรื อจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อกิจการร่ วมค้า โดยจะจํากัดเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรื อต่อเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั สําหรับกิจการร่ วมค้านั้น
บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาจัด ตั้ง ร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รรายอื่ น เป็ นแต่ ล ะกรณี ไ ป ทั้ง นี้ โครงการลงทุ น ต่ า งๆจะต้อ งผ่า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิตามที่กาํ หนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าคิดเป็ นร้อยละ 4.23 ของยอดสิ นทรัพย์รวม ตาม
รายละเอียดการลงทุน ดังนี้
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การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซี ฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซี ฟโก้ อินเตอร์ เทรด จํากัด
บริ ษทั ซี ฟโก้ อินเตอร์ เทรด จํากัด ลงทุนใน
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซี ฟโก้ (เมียนมาร์) จํากัด

สัดส่ วนการ
ลงทุน
50%
97.99%

ทุนชําระแล้ว

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน

26
10

13
9.79

สัดส่ วนการ
ลงทุน
80%

ทุนชําระแล้ว
(USD)
500,000

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
13.43

สําหรับการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปร่ วมในการบริ หารงาน พร้อมทั้งเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย
ในการบริ หารงานและด้านการเงินของบริ ษทั ย่อย

