
 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ซีฟโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาล) ของบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี 
สอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี  1 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของ 



 

 

2 
 

บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอย่างไม่มี
เง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 โดยรายงานดงักล่าวมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจ และการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญเช่า มาถือปฏิบติั 
 
 
 
 
 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91,734                110,503              45,354                      59,819                  

ลูกหนีการคา้ 7 386,450              408,970              385,881                    408,970                

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 6, 8 53,563                50,209                57,042                      53,864                  

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 9 391,240              298,958              375,063                    283,227                

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                     -                     500                           -                        

สินคา้คงเหลือ 10 78,031                81,573                74,415                      77,891                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซือสินคา้ 892                     4                         892                           4                           

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 34,093                24,389                34,093                      24,389                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,036,003           974,606              973,240                    908,164                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 16,996                13,780                12,800                      9,600                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                     -                     9,800                        9,800                    

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 9 265,994              250,458              245,968                    231,299                

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 13 59,507                59,920                59,507                      59,920                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,249,784           1,285,867           1,193,381                 1,225,390             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 362,561              374,941              360,962                    373,015                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,848                  4,272                  4,848                        4,272                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 43,842                48,085                43,842                      48,085                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน

   ทีเป็นหลกัประกนั 59,000                59,000                59,000                      59,000                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,404                  6,758                  4,741                        6,083                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,067,936           2,103,081           1,994,849                 2,026,464             

รวมสินทรัพย์ 3,103,939           3,077,687           2,968,089                 2,934,628             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 18 625,544              572,699              578,298                    528,183                

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 6, 19 46,162                20,254                44,847                      19,083                  

หนีสินทีเกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 9 25,171                41,474                7,184                        23,752                  

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 21 156,809              158,380              147,364                    147,820                

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 6, 21 93,530                97,537                92,352                      96,487                  

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 20,255                22,165                4,898                        6,807                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 6,644                  7,801                  -                           -                        

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน 22 88,097                82,919                74,398                      68,822                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,062,212           1,003,229           949,341                    890,954                

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 20 158,724              196,783              155,575                    192,257                

หนีสินตามสญัญาเช่า 6, 21 158,563              179,376              158,134                    178,623                

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 23 87,829                86,214                87,829                      86,214                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 405,116              462,373              401,538                    457,094                

รวมหนีสิน 1,467,328           1,465,602           1,350,879                 1,348,048             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

   ทุนจดทะเบียน 369,854              369,854              369,854                    369,854                

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 369,854              369,854              369,854                    369,854                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 164,000              164,000              164,000                    164,000                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 36,985                36,985                36,985                      36,985                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,063,337           1,039,410           1,043,811                 1,015,741             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,450)                (4,823)                2,560                        -                        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,632,726           1,605,426           1,617,210                 1,586,580             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,885                  6,659                  -                           -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,636,611           1,612,085           1,617,210                 1,586,580             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,103,939           3,077,687           2,968,089                 2,934,628             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 25 589,007              868,483          588,284          820,267          

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 25 80                       517                 80                   654                 

รายไดอื้น 8,395                  4,397              8,303              12,630            

รวมรายได้ 597,482              873,397          596,667          833,551          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวสัดุก่อสร้าง 531,865              711,487          527,856          672,945          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,724                37,734            25,678            34,278            

รวมค่าใช้จ่าย 560,589              749,221          553,534          707,223          

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 36,893                124,176          43,133            126,328          

ตน้ทุนทางการเงิน 5,219                  6,501              5,101              6,210              

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน

   ของลูกหนี (โอนกลบั) 26                       (5,977)             (28)                  (5,977)             

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 31,648                123,652          38,060            126,095          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 8,983                  28,267            9,990              26,697            

กําไรสําหรับงวด 22,665                95,385            28,070            99,398            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (699)                   (2,655)             -                  -                  

รวมรายการทีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (699)                   (2,655)             -                  -                  

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 11 3,200                  -                  3,200              -                  

ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าสาํหรับผลประโยชน์

   พนกังาน -                     (11,624)           -                  (11,624)           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (640)                   2,325              (640)                2,325              

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไร(ขาดทุน)ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี 2,560                  (9,299)             2,560              (9,299)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,861                  (11,954)           2,560              (9,299)             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,526                83,431            30,630            90,099            

การแบ่งปันกําไร :-

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,927                94,405            28,070            99,398            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,262)                980                 -                  -                  

กําไรสําหรับงวด 22,665                95,385            28,070            99,398            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม :-

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,300                82,451            30,630            90,099            

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,774)                980                 -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,526                83,431            30,630            90,099            

กําไรต่อหุ้น (บาท)

ขนัพนืฐาน 27 0.03 0.13 0.04 0.13 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของ ผลขาดทุนจาก

อตัรา การประมาณการ ส่วนของ

ส่วนเกิน แลกเปลียน ตามหลกั ผลกาํไรจาก ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก มูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการแปลง คณิตศาสตร์ การวดัมูลค่า รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ค่างบการเงิน ประกนัภยั เงินลงทุน รวม บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 369,854             164,000      36,985          1,048,832        (3,481)            -                       -               (3,481)            1,616,190     13,410            1,629,600        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                     -              -               95,385             -                 -                       -               -                 95,385          980                 96,365             

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                     -              -               -                   (2,655)            (9,299)                  -               (11,954)          (11,954)        -                  (11,954)            

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -              -               95,385             (2,655)            (9,299)                  -               (11,954)          83,431          980                 84,411             

โอนไปกาํไรสะสม -                     -              -               (9,299)              -                 9,299                   9,299              -               -                  -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 369,854             164,000      36,985          1,134,918        (6,136)            -                       -               (6,136)            1,699,621     14,390            1,714,011        

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 369,854             164,000      36,985          1,039,410        (4,823)            -                       -               (4,823)            1,605,426     6,659              1,612,085        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                     -              -               23,927             -                 -                       -               -                 23,927          (1,262)             22,665             

   กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -                     -              -               -                   813                -                       2,560           3,373              3,373            (1,512)             1,861               

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -              -               23,927             813                -                       2,560           3,373              27,300          (2,774)             24,526             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 369,854             164,000      36,985          1,063,337        (4,010)            -                       2,560           (1,450)            1,632,726     3,885              1,636,611        

งบการเงินรวม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกั ผลกาํไรจากการ

ทุนทีออก ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม คณิตศาสตร์ วดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ประกนัภยั ในตราสารทุน รวม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 369,854            164,000               36,985                1,025,540              -                           -                         -                     1,596,379              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                   -                      -                      99,398                   -                           -                         -                     99,398                   

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                   -                      -                      -                        (9,299)                      -                         (9,299)                (9,299)                    

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                      -                      99,398                   (9,299)                      -                         (9,299)                90,099                   

โอนไปกาํไรสะสม -                   -                      -                      (9,299)                   9,299                       -                         9,299                 -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 369,854            164,000               36,985                1,115,639              -                           -                         -                     1,686,478              

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 369,854            164,000               36,985                1,015,741              -                           -                         -                     1,586,580              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                   -                      -                      28,070                   -                           -                         -                     28,070                   

   กาํไรเบ็ดเสร็จอืน -                   -                      -                      -                        -                           2,560                     2,560                 2,560                     

รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                      -                      28,070                   -                           2,560                     2,560                 30,630                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 369,854            164,000               36,985                1,043,811              -                           2,560                     2,560                 1,617,210              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 22,665            95,385             28,070            99,398                

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ตน้ทุนทางการเงิน 5,219              6,501               5,101              6,210                  

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 52,107            50,973             49,089            50,562                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) 26                   (5,977)              (28)                  (5,977)                

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 1,311              -                   1,311              -                     

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 25                   (19)                   25                   (19)                     

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                 (154)                 -                  (154)                   

กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (4,539)            (8,958)              (4,539)             (8,958)                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 280                 71                    280                 71                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น -                 7,157               -                  3,863                  

ประมาณการหนีสิน 18,904            18,317             18,904            8,629                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,710              1,374               1,710              1,374                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,983              28,267             9,990              26,697                

106,691          192,937           109,913          181,696              

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 58,905            (54,435)            58,960            (75,110)               

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 601                 (11,699)            117                 (15,607)               

เงินให้กูย้มืระยะสนั -                 -                   (500)                1,300                  

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน (92,513)           (187,072)          (92,067)           (183,531)             

สินคา้คงเหลือ 2,231              (16,335)            2,164              (3,113)                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซือสินคา้ (887)               97                    (887)                97                       

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาไมห่มุนเวียน (19,156)           37,276             (18,288)           37,514                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,353              (6,072)              1,342              (489)                   

เจา้หนีการคา้ 50,922            257,947           47,285            222,649              

เจา้หนีหมุนเวียนอืน (8,957)            (20,849)            (6,964)             2,278                  

หนีสินทีเกิดจากสญัญา (16,303)           32,697             (16,568)           43,170                

เจา้หนีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา (1,910)            959                  (1,910)             959                     

จ่ายชาํระประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน (13,726)           -                   (13,328)           -                     

จ่ายชาํระประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (95)                 -                   (95)                  -                     

กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 67,156            225,451           69,174            211,813              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย (16,239)           (17,280)            (16,091)           (17,743)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 50,917            208,171           53,083            194,070              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (16)                 133,261           -                  133,296              

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 4,568              35,303             4,568              35,303                

เงินสดจ่ายซืออปุกรณ์ (4,535)            (92,624)            (4,519)             (87,351)               

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (756)               (75)                   (756)                (75)                     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (739)               75,865             (707)                81,173                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบีย (5,198)            (6,800)              (5,080)             (6,504)                

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

  จากสถาบนัการเงิน -                 (168,287)          -                  (168,287)             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                 39,561             -                  39,561                

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (39,630)           (24,033)            (37,138)           (26,474)               

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (24,820)           (34,005)            (24,623)           (34,005)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (69,648)           (193,564)          (66,841)           (195,709)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)

  ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (19,470)           90,472             (14,465)           79,534                

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

  รายการเทียบเท่าเงินสด 701                 2,655               -                  -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ (18,769)           93,127             (14,465)           79,534                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที 1 มกราคม 110,503          62,568             59,819            12,579                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 มีนาคม 91,734            155,695           45,354            92,113                

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

อุปกรณ์เพิมขึนจากเจา้หนีอืน 752                 16,891             752                 11,424                

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอปุกรณ์ 973                 -                   973                 -                     

อุปกรณ์เพิมขึนโดยทาํสญัญาเช่า -                 100,616           -                  100,616              

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                 263,574           -                  263,574              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม สินสุดวนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

12 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
13 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
20 เงินกูย้ืมระยะยาว 
21 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
22 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
24 ทุนเรือนหุน้ 
25 ส่วนงานด าเนินงาน 
26 ภาษีเงินได ้
27 ก าไรต่อหุน้ 
28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลทศันนิพนัธ์ ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 26.61ของทุนท่ีช าระแลว้ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

   บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

  กิจกำรจัดตั้ง 2564 2563 
บริษัทย่อยทางตรง     
1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 50 50 
2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 98 98 
บริษัทย่อยทางอ้อม     
3. Seafco (Myanmar) Co., Ltd. รับเหมาก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 
78 78 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ งบการเงินของ 
Seafco (Myanmar) Co., Ltd. (บริษทัย่อย) จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ซ่ึงในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้
ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบติัใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่ง
มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผล
บังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัท/บริษัท 
ไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

2.3 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกั 
พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.4 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและ  
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณไว ้
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ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอนขึ้น 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019  (“COVID-19”) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
โดยส่วนใหญ่ ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทั/บริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

5 กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมฤดูกำล 
 

ยอดรายไดข้องกลุ่มบริษทั/บริษทัจากการด าเนินธุรกิจ เป็นไปตามฤดูกาลปกติตามภาวะเศรษฐกิจ  เวน้แต่ท่ีระบุ
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญักบั
กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

ช่ือบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ประเทศ 

ที่จัดตั้ง/สัญชำติ 
 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษัทย่อย   
1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง 
2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง 
3. Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน   
4. บริษทั เอส.ที.พี. แอสเซท จ ากดั   ไทย ผู ้ถือหุ้นร่วมกันและญาติสนิทของกรรมการเป็น

กรรมการของบริษทัดงักล่าว 
5. บริษทั อี. ดี. อี. จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวเป็นญาติสนิทของผูถื้อหุน้ 
6. บริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการในบริษทัยอ่ย 
7. บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
ไทย ผูถื้อหุน้และกรรมการในบริษทัยอ่ย 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   
8. คุณภาวนา ทศันนิพนัธ์ ไทย ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั 
9. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
ผูบ้ริหารหรือไม่) 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการรับจา้งหรือการใหบ้ริการ ตน้ทุนประมาณหรือตามท่ีจ่ายจริง 
รายไดจ้ากการขายวสัดุ ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าสาธารณูปโภค ตามท่ีจ่ายจริง 
ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ราคาตามสัญญา 
ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ ราคาตลาด 
ค่าท าร้ัวและอ่ืนๆ ราคาตลาด 
ค่าจา้งผูรั้บเหมา ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ไดแ้ก่  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือผูบ้ริหารส าคัญหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  1  - 
รายไดอ่ื้น -  -  90  112 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดอ่ื้น 32  -  32  - 
ค่าใช้จ่าย        
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ค่าสาธารณูปโภค 341  1,913  341  1,913 
ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 2,045  5,650  2,045  5,650 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ 184  101  184  101 
ค่าท าร้ัวและอ่ืนๆ 45  26  45  26 
ค่าจา้งผูรั้บเหมา 5,134  -  5,134  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23  645  23  645 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ค่าตอบแทนกรรมการและ        
  ผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,009  14,660  10,009  14,660 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 259  67  259  67 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ        
  ผู้บริหำรส ำคัญ 10,268  14,727  10,268  14,727 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น–กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั -  -  1  - 
Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. -  -  9,795  9,795 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
บริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง         
  คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 28,360  28,360  -  - 
รวม 28,360  28,360  9,796  9,795 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,360)  (28,360)  -  - 
สุทธ ิ -  -  9,796  9,795 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั -  -  500  - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย จ านวน 0.50 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้นตามตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 2 ฉบบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี ครบก าหนดช าระภายในวนัท่ี 1 กนัยายน 
2564 และวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  1,300 
เพิ่มขึ้น -  -  500  1,200 
ลดลง -  -  -  (2,500) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  -  500  - 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

เจ้าหนี้การค้า– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 3,714  1,547  3,714  1,547 
บริษทั อี. ดี. อี จ ากดั 565  490  565  490 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทั นิวเทคโนโลยเีอ็นจิเนียร่ิง         
   คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 10,094  9,434  -  - 
บริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั 5,134  3,509  5,134  3,509 
รวม 19,507  14,980  9,413  5,546 
 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 315  -  315  - 
 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั 1,798  1,798  -  - 
บริษทั นิวเทคโนโลยเีอ็นจิเนียร่ิง         
   คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 13,560  13,560  -  - 
รวม 15,358  15,358  -  - 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 9,542  9,447  9,542  9,447 
บริษทั อี. ดี. อี จ ากดั 2,489  2,465  2,489  2,465 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการ        
   บริษทั 112  111  112  111 
 12,143  12,023  12,143  12,023 
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 7,411  9,832  7,411  9,832 
บริษทั อี. ดี. อี จ ากดั 2,241  2,873  2,241  2,873 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการ        
   บริษทั 146  174  146  174 
 9,798  12,879  9,798  12,879 
รวม 21,941  24,902  21,941  24,902 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ส าหรับปี 2563 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน ค่าเบ้ียประชุม
ในอตัราท่านละ 7,500 บาทต่อคร้ัง และโบนสัท่านละ 150,000 – 195,000 บาทต่อปี 
 

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาใหเ้ช่าส านกังานกบับริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราค่าเช่ารวมค่าน ้ าประปา
และไฟฟ้าเดือนละ 30,000 บาท 
 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทัท าสัญญาเช่ารถยนต์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง จ านวน 8 ฉบบั รวมจ านวน 15 คนั ระยะเวลาเช่า 
แต่ละสัญญาคราวละ 1 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการ
จดัเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นของบริษทั ระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน
ตามสัญญา 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายหน่ึง จ านวน 1 ฉบบั เพื่อใช้ในการสร้างอาคารส านักงาน 
ระยะเวลาเช่าคราวละ 3 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา 
 

ภาระค ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัค ้ าประกันการกู้ยืมเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ จ านวน 2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน 415,352  466,417  405,326  457,015 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,902)  (57,447)  (19,445)  (48,045) 
สุทธิ 386,450  408,970  385,881  408,970 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 209,731  152,778  209,731  152,778 
คา้งช าระเกินก าหนด        
  นอ้ยกวา่ 3เดือน 123,731  169,933  123,731  169,933 
  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 17,928  4,458  17,928  4,458 
  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,871  53,426  2,871  53,426 
  มากกวา่ 12 เดือน 61,091  85,822  51,065  76,420 
รวมคา้งช าระเกินก าหนด 205,621  313,639  195,595  304,237 
รวม 415,352  466,417  405,326  457,015 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,902)  (57,447)  (19,445)  (48,045) 
สุทธิ 386,450  408,970  385,881  408,970 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) (3,825)  3,399  (3,879)  3,399 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 - 60 วนั 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,360  28,360  9,796  9,795 
กิจการอ่ืน 75,552  72,197  69,479  66,301 
 103,912  100,557  79,275  76,096 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (50,349)  (50,348)  (22,233)  (22,232) 
สุทธิ 53,563  50,209  57,042  53,864 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 1  20  1  20 
 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน 61,085  56,579  57,324  55,846 
รายไดค้า้งรับ 22  571  18  548 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 10,059  9,634  9,919  9,446 
เงินทดรองจ่าย 980  377  953  336 
อ่ืนๆ 3,406  5,036  1,265  125 
รวม 75,552  72,197  69,479  66,301 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 
 

สินทรัพย์ทิ่เกิดจำกสัญญำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
หมุนเวียน        
มูลค่างานระหวา่งก่อสร้าง        
  ท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 392,153  299,639  375,976  283,908 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (913)  (681)  (913)  (681) 
สุทธิ 391,240  298,958  375,063  283,227 

ไม่หมุนเวียน        
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 297,533  279,365  264,692  247,391 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (31,539)  (28,907)  (18,724)  (16,092) 
สุทธิ 265,994  250,458  245,968  231,299 

รวม 657,234  549,416  621,031  514,526 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 3,850  (2,001)  3,850  (2,001) 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนีสิ้นทิ่เกิดจำกสัญญำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 8,121  8,267  -  - 
เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 17,050  33,207  7,184  23,752 
รวม 25,171  41,474  7,184  23,752 
 

10 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
วสัดุก่อสร้าง 40,278  38,948  40,278  38,948 
อะไหล่และวสัดุ 59,809  63,370  56,193  59,688 
รวม 100,087  102,318  96,471  98,636 
หัก  ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า        
         สินคา้ (22,056)  (20,745)  (22,056)  (20,745) 
สุทธ ิ 78,031  81,573  74,415  77,891 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนจากการปรับลด        
  มูลค่าสินคา้ 1,311  -  1,311  - 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

หน่วยลงทุนของกองทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนของกองทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  133,141 
จ าหน่าย -  -  -  (133,141) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม -  -  -  - 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
  ไม่หมุนเวียนอ่ืนที่วัดมูลค่ำด้วย        
    รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินฝากธนาคาร        
เงินฝากประจ า 12 เดือน 4,196  4,180  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั โอเรียนเตล็ เรสซิเดนซ์        
  กรุงเทพ จ ากดั 5,000  5,000  5,000  5,000 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง (5,000)  (5,000)  (5,000)  (5,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม 4,196  4,180  -  - 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
  ไม่หมุนเวียนอ่ืนที่วัดมูลค่ำ        
  ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร        
  ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั         
  (มหาชน) 9,600  9,600  9,600  9,600 
บวก รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน 3,200  -  3,200  - 
รวม 12,800  9,600  12,800  9,600 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
  ไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,996  13,780  12,800  9,600 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2564  2563 
     (พันบาท) 
ราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     22,800  22,800 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 
     22,800  22,800 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (13,000)  (10,250) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม     9,800  12,550 
 

 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงตรง    
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 50  50  26,000  26,000  13,000  13,000  (13,000)  (13,000)  -  - 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 98  98  10,000  10,000  9,800  9,800  -  -  9,800  9,800 
รวม         22,800  22,800  (13,000)  (13,000)  9,800  9,800 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
 

 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 59,920  26,076  59,920  26,076 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (413)  (184)  (413)  (184) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 59,507  25,892  59,507  25,892 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 59.51 ล้านบาท ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีมูลค่ายุติธรรม จ านวน 70.43 ลา้นบาท ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวเป็นท่ีดินวา่งเปล่าและอาคารชุดท่ีไดม้าจากการรับช าระหน้ีค่าก่อสร้างจากลูกหน้ี 
 

การค า้ประกัน 
 

บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 7.27 
ลา้นบาท ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

14 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี         
  1 มกราคม 1,285,867  1,613,024  1,225,390  1,558,198 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 6,260  99,300  6,244  95,369 
การจ าหน่าย - ราคาตามบญัชีสุทธิ (309)  (26,416)  (309)  (26,416) 
การโอนออก – ราคาทุน (528)  (263,574)  (528)  (263,574) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (40,142)  (43,285)  (37,416)  (40,512) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,364)  -  -  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วันที่         
  31 มีนำคม 1,249,784  1,379,049  1,193,381  1,323,065 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกัน 
 

บริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 144.97  
ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

15 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 374,941  308,107  373,015  304,492 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน -  100,616  -  100,616 
การโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ (973)  -  (973)  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,372)  (10,069)  (11,080)  (9,728) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (35)  -  -  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 362,561  398,654  360,962  395,380 
 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2564  2563 
     (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม     4,272  3,722 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน     756  75 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด     (180)  (137) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม     4,848  3,660 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
     2564  2563 
     (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     69,314  74,165 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (25,472)  (26,080) 
สุทธ ิ     43,842  48,085 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ 6,395  (3,696)  -  2,699 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,379  -  -  4,379 
สินคา้คงเหลือ 4,149  262  -  4,411 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 2,605  (197)  -  2,408 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,600  -  -  2,600 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 1,000  -  -  1,000 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 13,764  1,116  -  14,880 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน     -   
  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17,243  323  -  17,566 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,030  (2,659)  -  19,371 
รวม 74,165  (4,851)  -  69,314 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2564 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  (640)  (640) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (26,080)  1,248  -  (24,832) 
รวม (26,080)  1,248  (640)  (25,472) 

สุทธ ิ 48,085  (3,603)  (640)  43,842 
 

18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,507  14,980  9,413  5,546 
กิจการอ่ืน 606,037  557,719  568,885  522,637 
รวม 625,544  572,699  578,298  528,183 
 

19 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315  -  315  - 
กิจการอ่ืน 45,847  20,254  44,532  19,083 
รวม 46,162  20,254  44,847  19,083 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ 753  4,430  753  4,430 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,670  2,821  5,129  1,884 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 28,622  -  28,052  - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,384  4,776  6,382  4,772 
อ่ืนๆ 4,418  8,227  4,216  7,997 
รวม 45,847  20,254  44,532  19,083 
 

20 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 315,533  355,163  302,939  340,077 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
 ช าระภายในหน่ึงปี (156,809)  (158,380)  (147,364)  (147,820) 
สุทธ ิ 158,724  196,783  155,575  192,257 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 355,163  347,882  340,077  321,285 
เพิ่มขึ้น -  39,561  -  39,561 
ลดลง (39,630)  (24,033)  (37,138)  (26,473) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 315,533  363,410  302,939  334,373 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 101,794  (8,264)  93,530  106,794  (9,257)  97,537 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี            
  แต่ไม่เกินห้าปี  166,367  (7,804)  158,563  188,904  (9,528)  179,376 
รวม 268,161  (16,068)  252,093  295,698  (18,785)  276,913 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 100,567  (8,215)  92,352  105,683  (9,196)  96,487 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี            
  แต่ไม่เกินห้าปี  165,932  (7,798)  158,134  188,138  (9,515)  178,623 
รวม 266,499  (16,013)  250,486  293,821  (18,711)  275,110 

 

22 ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ส ารองผลขาดทุนของโครงการ        

  ก่อสร้าง        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 82,919  46,398  68,822  38,936 
เพิ่มขึ้น 18,904  18,317  18,904  8,629 
จ่ายช าระ (13,726)  -  (13,328)  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 88,097  64,715  74,398  47,565 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์      
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม  86,214  69,139 
ตน้ทุนบริการ  1,344  1,320 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  366  54 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน  (95)  - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  11,624 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์     
ณ วันที่ 31 มีนำคม  87,829  82,137 
 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม เกิดขึ้นจาก 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ขอ้สมมติทางการเงิน  -  6,916 
การปรับปรุงจากประสบการณ์  -  4,708 
รวม  -  11,624 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.71  1.71 
อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 6.00  6.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 3.82 - 45.84*  3.82 - 45.84* 
อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย) TMO2017**  TMO2017** 
อตัราทุพพลภาพ 105 ของ TMO2017**  105 ของ TMO2017** 
 

* ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017: Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
 

24 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าหุน้  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้
หุน้ 

 จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด          

 -  หุน้สามญั 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 
ณ วันส้ินงวด          
-  หุ้นสำมัญ 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัตน้งวด          
-  หุน้สามญั 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 
ณ วันส้ินงวด          
-  หุ้นสำมัญ 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 
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25 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ 
ส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั คือ ประธานกรรมการบริหาร 
 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ แต่เน่ืองจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายไดไ้ม่ถึงร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
 

รายไดแ้ยกตามสายผลิตภณัฑใ์นงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
รายไดง้านเสาเขม็เจาะและก าแพงดิน  589,007  868,483 
รายไดง้านก่อสร้างโยธาและอ่ืนๆ  80  517 

 

26 ภำษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564   2563  2564   2563 

 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,380  20,338  6,387  18,768 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้        
 เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 3,603  7,929  3,603  7,929 

รวมภำษีเงินได้ 8,983  28,267  9,990  26,697 
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27 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทั และจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดย วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ        
 ผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 23,927  94,405  28,070  99,398 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  739,708  739,708  739,708  739,708 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.03  0.13  0.04  0.13 
 

28 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้
การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พัน) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,441  - 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน    
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,934  3 
สกุลเงินยโูร 2  2 
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ 39  39 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
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มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ช้ราคาเสนอซ้ือในปัจจุบนั
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

29 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

    งบกำรเงิน 

  งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับต้นทุนโครงการก่อสร้าง     
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2,226  - 
สกุลเงินบาท (พนับาท) 67,677  67,677 
     

  

 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 

31 มีนาคม 2564          

สินทรัพย์          

เงินลงทุนในตราสารทุน          
-  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน          
     เบด็เสร็จอ่ืน 12,800  12,800  -  -  12,800 
รวมสินทรัพย์ 12,800  12,800  -  -  12,800 
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    งบกำรเงิน 

  งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน   

   ที่ยกเลกิไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี     
   สกุลเงินบาท (พนับาท) 11,302  11,302 
     

ภาระผูกพนัอื่นๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิต     
   สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (พนัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2,000  2,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร     
   สกุลเงินบาท (พนับาท) 284,359  284,359 
สินเช่ือเพื่อการเติมน ้ามนั     
   สกุลเงินบาท (พนับาท) 97  97 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 3,133 ลา้นบาท 
 

30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัดงัน้ี 
 

• จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 73.97 ลา้นบาท 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 3 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็น
เงินทั้งส้ิน 73.97 ลา้นบาท 

 

• ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2564 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 
50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน และค่าเบ้ียประชุมในอตัราท่านละ 1,000 – 7 500 บาทต่อคร้ัง 

 

31 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บางรายการไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และบริษัทเลือกน าเสนอ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี – ขั้นเดียว (แสดงแบบงบเดียว) ดงัน้ี 
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 31 ธันวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            

สินทรัพย์หมุนเวียน            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 459,179  (459,179)  -  462,834  (462,834)  - 
ลูกหน้ีการคา้ -  408,970  408,970  -  408,970  408,970 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  50,209  50,209  -  53,864  53,864 
 459,179  -  459,179  462,834  -  462,834 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น            
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 72,780  (59,000)  13,780  68,600  (59,000)  9,600 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น            
   ท่ีเป็นหลกัประกนั -  59,000  59,000  -  59,000  59,000 
 72,780  -  72,780  68,600  -  68,600 
หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 592,953  (592,953)  -  547,266  (547,266)  - 
เจา้หน้ีการคา้ -  572,699  572,699  -  528,183  528,183 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  20,254  20,254  -  19,083  19,083 
 592,953  -  592,953  547,266  -  547,266 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน            
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 31,757  5,977  37,734  28,301  5,977  34,278 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิต            
  ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  (5,977)  (5,977)  -  (5,977)  (5,977) 
 31,757  -  31,757  28,301  -  28,301 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม ่
 (พันบาท) 
งบกระแสเงินสด            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน            
จ่ายดอกเบ้ีย 6,800  (6,800)  -  6,504  (6,504)  - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน            
จ่ายดอกเบ้ีย -  6,800  6,800  -  6,504  6,504 
 6,800  -  6,800  6,504  -  6,504 
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