
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงิน
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 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี 
สอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid-19”) ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัโดยรวม ดงัมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 3 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 
 
 
 
 
 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4700 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2565 

 



บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 165,007             231,295            135,332               199,920               
ลูกหน้ีการคา้ 7 230,830             345,182            230,830               345,182               
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6, 8 23,624               27,262              26,114                 29,746                  
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวยีน 9 211,692             209,670            205,646               203,593               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                    500                      500                       
สินคา้คงเหลือ 10 40,937               65,174              37,883                 62,098                  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 11 271                    266                   271                      266                       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ 281                    264                   281                      264                       
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 83,940               72,390              83,940                 72,390                  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 890                    -                    890                      -                       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 757,472             951,503            721,687               913,959               

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 11 18,724               19,318              10,000                 10,600                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                     -                    9,800                   9,800                    
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวยีน 9 139,258             147,621            135,361               141,399               
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 56,398               56,760              56,398                 56,760                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,151,170          1,177,373         1,118,332           1,139,781            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 269,501             279,392            269,173               278,837               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,177                 4,362                4,177                   4,362                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 65,361               55,242              65,361                 55,242                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน
   ท่ีเป็นหลกัประกนั 18,400               16,000              18,400                 16,000                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,304                 5,434                4,744                   4,870                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,728,293          1,761,502         1,691,746           1,717,651            

รวมสินทรัพย์ 2,485,765          2,713,005         2,413,433           2,631,610            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                     140,000            -                      140,000               
เจา้หน้ีการคา้ 6, 19 324,496             313,809            301,857               286,256               
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6, 20 31,204               41,274              28,658                 38,330                  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 9 57,194               25,917              41,361                 10,000                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 24 124,548             145,181            124,548               145,181               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 23 75,786               81,079              75,565                 80,861                  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 20,554               20,524              5,197                   5,167                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 337                    5,045                -                      -                       
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 61,141               69,647              53,497                 61,826                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 695,260             842,476            630,683               767,621               

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 24 113,248             135,281            113,248               135,281               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 23 85,317               99,971              85,317                 99,971                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 25 80,236               81,851              80,236                 81,851                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 278,801             317,103            278,801               317,103               
รวมหนีสิ้น 974,061             1,159,579         909,484               1,084,724            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26
   ทุนจดทะเบียน 369,854             369,854            369,854               369,854               

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 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 946,592             990,088            932,790               975,247               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,336)                (8,175)               320                      800                       
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,514,095          1,552,752         1,503,949           1,546,886            
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,391)                674                   -                      -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,511,704          1,553,426         1,503,949           1,546,886            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,485,765          2,713,005         2,413,433           2,631,610            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 27 236,234              589,007              236,234                588,284              
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 27 850                     80                       850                       80                       
รายไดอ่ื้น 8,860                  8,395                  5,749                    8,303                  
รวมรายได้ 245,944              597,482              242,833                596,667              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวสัดุก่อสร้าง 267,048              531,865              267,048                527,856              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,654                28,724                25,022                  25,678                
รวมค่าใช้จ่าย 294,702              560,589              292,070                553,534              
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน (48,758)               36,893                (49,237)                 43,133                
รายไดท้างการเงิน 78                       -                      81                         -                      
ตน้ทุนทางการเงิน 3,984                  5,219                  3,980                    5,101                  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์
   เพือ่การลงทุน (กลบัรายการ) (51)                      -                      (51)                        -                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี
   (กลบัรายการ) 1,650                  26                       (629)                      (28)                      
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (54,263)               31,648                (52,456)                 38,060                
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 28 (10,170)               8,983                  (9,999)                   9,990                  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (44,093)               22,665                (42,457)                 28,070                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,851                  (699)                    -                        -                      
รวมรายการท่ีอาจจะถูกจดัประเภทใหม่
  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,851                  (699)                    -                        -                      

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
  ในตราสารทุน 11 (600)                    3,200                  (600)                      3,200                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 120                     (640)                    120                       (640)                    
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
  ไวใ้นกาํไร(ขาดทุน)ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี (480)                    2,560                  (480)                      2,560                  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,371                  1,861                  (480)                      2,560                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (41,722)               24,526                (42,937)                 30,630                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (43,496)               23,927                (42,457)                 28,070                
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (597)                    (1,262)                 -                        -                      
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (44,093)               22,665                (42,457)                 28,070                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (38,657)               27,300                (42,937)                 30,630                
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,065)                 (2,774)                 -                        -                      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (41,722)               24,526                (42,937)                 30,630                

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)
ขั้นพื้นฐาน 29 (0.06) 0.03 (0.06) 0.04 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของ
อตัรา ส่วนของ

ส่วนเกิน แลกเปลี่ยน ผลกาํไรจาก ส่วนไดเ้สีย
ทุนที่ออก มูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการแปลง การวดัมูลค่า รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ค่างบการเงิน เงินลงทุน รวม บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)เบด็เสร็จอื่น -                 -          -                -             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 วนัที่ 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   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 369,854         164,000   36,985          990,088      (8,975)            800              (8,175)        1,552,752     674              1,553,426   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
   ขาดทุน -                 -          -                (43,496)      -                 -              -             (43,496)         (597)             (44,093)       
   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น -                 -          -                -             5,319             (480)            4,839          4,839            (2,468)          2,371          
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                 -          -                (43,496)      5,319             (480)            4,839          (38,657)         (3,065)          (41,722)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 369,854         164,000   36,985          946,592      (3,656)            320              (3,336)        1,514,095     (2,391)          1,511,704   

งบการเงินรวม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
ผลกาํไรจากการ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม วดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วน
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในตราสารทุน ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 369,854               164,000              36,985                 1,015,741            -                       1,586,580              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
   กาํไร -                      -                      -                      28,070                 -                       28,070                   
   กาํไรเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      2,560                    2,560                     
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      28,070                 2,560                    30,630                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 369,854               164,000              36,985                 1,043,811            2,560                    1,617,210              

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 369,854               164,000              36,985                 975,247               800                       1,546,886              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
   ขาดทุน -                      -                      -                      (42,457)                -                       (42,457)                 
   ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      (480)                     (480)                      
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      (42,457)                (480)                     (42,937)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 369,854               164,000              36,985                 932,790               320                       1,503,949              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (44,093)              22,665              (42,457)            28,070              

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
รายไดท้างการเงิน (78)                     -                    (81)                   
ตน้ทุนทางการเงิน 3,984                  5,219                3,980               5,101                
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,395                52,107              48,638             49,089              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (โอนกลบั) 1,650                  26                     (629)                 (28)                    
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (5,944)                1,311                (5,944)              1,311                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                     25                     -                   25                     
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,562)                (4,539)               (1,733)              (4,539)               
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     280                   -                   280                   
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (51)                     -                    (51)                   -                    
ประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) (5,321)                18,904              (5,321)              18,904              
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,277                  1,710                1,277               1,710                
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (10,170)              8,983                (9,999)              9,990                

(12,913)              106,691            (12,320)            109,913            
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 114,204              58,905              114,204           58,960              

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,084                  601                   4,080               117                   

เงินให้กูย้มืระยะสั้น -                     -                    -                   (500)                  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (1,693)                (92,513)             (1,726)              (92,067)             

สินคา้คงเหลือ 11,115                2,231                11,093             2,164                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซ้ือสินคา้ (18)                     (887)                  (18)                   (887)                  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน 6,083                  (19,156)             6,038               (18,288)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 129                     1,353                127                  1,342                
เจา้หน้ีการคา้ 10,687                50,922              15,600             47,285              
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (8,911)                (8,957)               (8,513)              (6,964)               
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 31,277                (16,303)             31,362             (16,568)             
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 30                       (1,910)               30                     (1,910)               
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,141)                (13,726)             (3,008)              (13,328)             
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (2,892)                (95)                    (2,892)              (95)                    
กระแสเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 148,041              67,156              154,057           69,174              

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย (16,088)              (16,239)             (11,550)            (16,091)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 131,953              50,917              142,507           53,083              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 78                       -                    78                     -                    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (5)                        -                    (5)                     -                    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,406)                (16)                    (2,400)              -                    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10,393                4,568                4,637               4,568                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,663)                (4,535)               (1,655)              (4,519)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     (756)                  -                   (756)                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 6,397                  (739)                  655                  (707)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (5,134)                (5,198)               (5,134)              (5,080)               
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (140,000)            -                    (140,000)          -                    
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (42,666)              (39,630)             (42,666)            (37,138)             
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (19,950)              (24,820)             (19,950)            (24,623)             
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (207,750)            (69,648)             (207,750)          (66,841)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
  ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (69,400)              (19,470)             (64,588)            (14,465)             
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและ
  รายการเทียบเท่าเงินสด 3,112                  701                   -                   -                    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (66,288)              (18,769)             (64,588)            (14,465)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 231,295              110,503            199,920           59,819              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 165,007              91,734              135,332           45,354              

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด
อุปกรณ์เพิม่ข้ึนจากเจา้หน้ีอ่ืน -                     752                   -                   752                   
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอุปกรณ์ -                     973                   -                   973                   
โอนอะไหล่และวสัดุเป็นอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 10 18,176                -                    18,176             -                    

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
9 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
21 เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 
22 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
23 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
24 เงินกูย้มืระยะยาว 
25 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
26 ทุนเรือนหุน้ 
27 ส่วนงานด าเนินงาน 
28 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้
29 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
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32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ กลุ่มตระกลูทศันนิพนัธ์ ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 26.69 ของทุนท่ีช าระแลว้ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

   บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  ประเทศที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจัดตั้ง 2565 2564 
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

สหภาพเมียนมาร์ 
78 78 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ งบการเงินของ 
Seafco(Myanmar)Co.,Ltd.(บริษทัย่อย) จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ซ่ึงในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชี
เดียวกบับริษทัใหญ่ 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เน้นการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2.2 สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

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

2.3 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและ 
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2.4 การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
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• ขอ้มูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”) 
 

จากสภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid– 19”) ไดลุ้กลามและส่งผล
กระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ไป ทั้งทางตรงและทางออ้มไปทัว่โลก ท าให้เกิดการชลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหโ้ครงการก่อสร้างและ
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัอยา่งไรก็ตาม ผูว้า่จา้งไดข้ยายระยะเวลา
การก่อสร้างออกไป โดยไม่มีการเรียกค่าปรับจากงานล่าชา้เกินกวา่สัญญา และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั
ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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5 กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมฤดูกำล 
 

ยอดรายไดข้องกลุ่มบริษทั/บริษทัจากการด าเนินธุรกิจ เป็นไปตามฤดูกาลปกติตามภาวะเศรษฐกิจ เวน้แต่ท่ีระบุ
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยส าคญักบั
กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

 
ช่ือบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

ประเทศ 
ที่จัดตั้ง/สัญชำติ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย   
1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 
2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย เป็นบริษทัย่อยทางตรง และมีผูถื้อหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 
3. Seafco(Myanmar) Co.,Ltd. สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 
เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั   
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 ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย และมีกรรมการร่วมกนักับ

บริษทัยอ่ย 
7. บริษัท นิวเทคโนโลยี่  เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
ไทย ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย และมีกรรมการร่วมกนักับ

บริษทัยอ่ย 
8. AZ Global Co., Ltd. สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 
ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั   
9. คุณภาวนา ทศันนิพนัธ์ ไทย ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั 
10. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดบั
ผูบ้ริหารหรือไม่) 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าสาธารณูปโภค ตามท่ีจ่ายจริง 
ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ราคาตามสญัญา 
ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ ราคาตลาด 
ค่าท าร้ัวและอ่ืนๆ ราคาตลาด 
ค่าจา้งผูรั้บเหมา ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ราคาตามสญัญา 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามสภาพท่ีตกลงกนั 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ไดแ้ก่  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือผูบ้ริหารส าคญัหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  6  1 
รายไดอ่ื้น -  -  90  90 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดอ่ื้น 72  32  72  32 
ค่าใช้จ่าย        
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าสาธารณูปโภค 291  341  291  341 
ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 1,746  2,045  1,746  2,045 
ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ 49  184  49  184 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ค่าท าร้ัวและอ่ืนๆ 1,000  45  1,000  45 
ค่าจา้งผูรั้บเหมา -  5,134  -  5,134 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  23  -  23 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ค่าตอบแทนกรรมการและ        
  ผูบ้ริหารส าคญั        
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,202  10,009  12,202  10,009 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 264  259  264  259 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ        
  ผู้บริหำรส ำคญั 12,466  10,268  12,466  10,268 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น–กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
Seafco(Myanmar) Co.,Ltd. -  -  9,776  9,776 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 12  58  12  58 
บริษทั อี.ดี.อี จ  ากดั 16  151  16  151 
บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        
  คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 28,360  28,360  -  - 
AZ Global Co., Ltd. 10,592  14,675  7,176  11,259 
รวม 38,980  43,244  16,980  21,244 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (28,360)  (28,360)  -  - 
สุทธิ 10,620  14,884  16,980  21,244 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
     2565  2564 
บริษัทย่อย     (พันบาท) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั     500  500 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย จ านวน 0.5  ลา้นบาท เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน
จ านวน 2 ฉบับ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี ครบก าหนดช าระภายในวนัท่ี  24 สิงหาคม 2565 และวนัท่ี 14 
กนัยายน 2565 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      500  - 
เพิ่มข้ึน     -  500 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม     500  500 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั  890  - 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั  7,879  10,315 
บริษทั อี. ดี. อี จ  ากดั  2,147  2,756 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั  140  167 
รวม  10,166  13,238 
 

เจ้าหน้ีการค้า– กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั 625  701  625  701 
บริษทั อี. ดี. อี จ  ากดั 585  244  585  244 
บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 10,094  10,094  -  - 
บริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั 1,457  1,457  1,457  1,457 
AZ Global Co., Ltd. 12,359  17,305  -  - 
รวม 25,120  29,801  2,667  2,402 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั     952  - 
 

เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงาน – กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
   งบกำรเงินรวม 
     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั     1,798  1,798 
บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั     13,559  13,559 
รวม     15,357  15,357 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
บริษัทอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จ ากดั  9,062  11,592 
บริษทั อี. ดี. อี จ  ากดั  2,547  3,092 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั  146  174 
รวม  11,755  14,858 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั     
ผูบ้ริหารส าคญั  35,064  34,800 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

• ส าหรับงวด 2564 :- 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ส าหรับปี 2564 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน และค่า 
เบ้ียประชุมในอตัราท่านละ 1,000 – 7,500 บาทต่อคร้ัง 

 

• ส าหรับงวด 2565 :- 
 

โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 
 

สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าส านกังานกบับริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ในอตัราค่าเช่ารวมค่าน ้าประปา
และไฟฟ้าเดือนละ 30,000 บาท 
 

บริษัทอื่นที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าอาคารชุดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2565 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าอาคารชุดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกแห่งหน่ึง ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มีนาคม 2564 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ตามล าดบั ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
 

บริษทัท าสัญญาเช่ารถยนต์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง จ านวน 8 ฉบบั รวมจ านวน 15 คนั ระยะเวลาเช่า 
แต่ละสญัญาคราวละ1 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสญัญา 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง จ านวน 1 ฉบบั เพื่อใช้ในการ
จดัเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นของบริษทั ระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน
ตามสัญญา 
 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

บริษัทท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันรายหน่ึง จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการสร้างท่ีพักคนงาน 
ระยะเวลาเช่าคราวละ 3 ปี ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสญัญา 
 

ภาระค า้ประกนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัค ้ าประกนัการกูย้ืมเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ จ านวน 2 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน 256,150  370,361  246,037  360,241 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (25,320)  (25,179)  (15,207)  (15,059) 
สุทธิ 230,830  345,182  230,830  345,182 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 120,728  290,290  120,728  290,290 
คา้งช าระเกินก าหนด:-        
  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 90,370  23,775  90,370  23,775 
  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,766  11,989  6,766  11,989 
  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 13,731  7,260  13,731  7,260 
  มากกวา่ 12 เดือน 24,555  24,562  14,442  14,442 
รวมคา้งช าระเกินก าหนด 135,422  67,586  125,309  57,466 
ลูกหน้ีตามสญัญาผอ่นช าระ -  12,485  -  12,485 
รวม 256,150  370,361  246,037  360,241 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (25,320)  (25,179)  (15,207)  (15,059) 
สุทธิ 230,830  345,182  230,830  345,182 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 148  (3,825)  148  (3,879) 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 - 60 วนั 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,980  43,244  16,980  21,244 
กิจการอ่ืน 36,531  36,355  32,662  32,480 
 75,511  79,599  49,642  53,724 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (51,887)  (52,337)  (23,528)  (23,978) 
สุทธิ 23,624  27,262  26,114  29,746 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (450)  1  (450)  1 
 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น – กจิการอื่น 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน 26,083  23,751  23,658  23,751 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 279  1,137  279  1,081 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,187  8,449  7,187  6,545 
เงินทดรองจ่าย 784  497  784  497 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 1,414  1,266  754  606 
อ่ืนๆ 784  1,255  -  - 
รวม 36,531  36,355  32,662  32,480 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ/หนีสิ้นที่เกดิจำกสัญญำ 
 

• สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน:-        
มูลค่างานระหวา่งก่อสร้าง        
  ท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 125,564  144,501  119,504  138,409 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (289)  (351)  (275)  (336) 
สุทธิ 125,275  144,150  119,229  138,073 
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 94,753  74,122  94,753  74,122 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8,336)  (8,602)  (8,336)  (8,602) 
สุทธิ 86,417  65,520  86,417  65,520 
รวม – สุทธิ 211,692  209,670  205,646  203,593 
 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน:-        
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 167,829  173,908  147,400  153,438 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต        
        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (28,571)  (26,287)  (12,039)  (12,039) 
สุทธิ 139,258  147,621  135,361  141,399 

รวม 350,950  357,291  341,007  344,992 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 1,952  3,850  (327)  3,850 
 

• หนีสิ้นที่เกดิจำกสัญญำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
ส่วนที่หมุนเวียน:- (พันบาท) 
รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 8,965  6,388  2,612  - 
เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 48,229  19,529  38,749  10,000 
รวม 57,194  25,917  41,361  10,000 
 

10 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
วสัดุก่อสร้าง 20,265  24,211  20,265  24,171 
อะไหล่และวสัดุ 20,672  64,723  17,618  61,687 
รวม 40,937  88,934  37,883  85,858 
หักค่าเผือ่การปรับลดมูลค่า        
         สินคา้ -  (23,760)  -  (23,760) 
สุทธิ 40,937  65,174  37,883  62,098 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด        

  วันที่ 31 มีนาคม        
ผลขาดทุนจากการปรับลด        
  มูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (5,944)  1,311  (5,944)  1,311 
 

ในระหว่างงวด 2565 บริษทัได้พิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของอะไหล่และวสัดุเป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคลอ้ง 
กับสภาพของทรัพยสิ์น ซ่ึงมีมูลค่าเป็นจ านวน 18.18 ล้านบาท ได้แสดงไวภ้ายใต้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ทั้งจ านวน 
 

11 สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 
 

• ส่วนที่หมุนเวยีน 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืนที่วดัมูลค่ำ   
   ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย   
เงินฝากประจ า  271  266 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
  ไม่หมุนเวยีนอ่ืนที่วดัมูลค่ำ        
ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินฝากธนาคาร        
เงินฝากประจ า 12 เดือน 8,724  8,718  -  - 
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั โอเรียนเตล็เรสซิเดนซ์        
  กรุงเทพ จ ากดั 5,000  5,000  5,000  5,000 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าเงินลงทุนลดลง (5,000)  (5,000)  (5,000)  (5,000) 
สุทธิ -  -  -  - 
รวม 8,724  8,718  -  - 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน       
ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม       
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
เงินลงทุนในตราสารทุน        
บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั         
  (มหาชน) 10,600  9,600  10,600  9,600 
บวก (หัก) รายการปรับมูลค่า        
                   เงินลงทุน (600)  1,000  (600)  1,000 
รวม 10,000  10,600  10,000  10,600 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
  ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18,724  19,318  10,000  10,600 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
ราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     22,800  22,800 
ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 
     22,800  22,800 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าเงินลงทุนลดลง     (13,000)  (13,000) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม     9,800  9,800 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผือ่มูลค่าเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ 

ช่ือบริษทั 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (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 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
 

บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Seafco (Myanmar) Co., Ltd. (บริษทัยอ่ยทางออ้ม) จ านวน 507 ลา้นจตั หรือเทียบเท่า 13.43  
ลา้นบาท ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทัมีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 
78.39 ซ่ึงจนถึงปัจจุบนัน้ีบริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดห้ยุดด าเนินงานชัว่คราว และในงวด 2565 มีรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์เคร่ืองจกัรบางรายการท่ีไม่ไดใ้ช้งาน จ านวน 3.20  
ลา้นบาท และมีสินทรัพยสุ์ทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 40.98 ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และ
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ 
 

 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2565  2564 
     (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม     56,760  59,920 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด     (413)  (413) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า     51  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม     56,398  59,507 
 

การค า้ประกัน 
 

บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31มีนาคม 2565 จ านวน 7  
ลา้นบาท ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

14 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี         
1 มกราคม 1,177,373  1,285,867  1,139,781  1,225,390 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 19,839  6,260  19,831  6,244 
การจ าหน่าย - ราคาตามบญัชีสุทธิ (5,831)  (309)  (2,904)  (309) 
การโอนออก – ราคาทุน -  (528)  -  (528) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (39,910)  (40,142)  (38,376)  (37,416) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (301)  (1,364)  -  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่         
31 มีนำคม 1,151,170  1,249,784  1,118,332  1,193,381 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การค า้ประกัน 
 

บริษทัได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 จ  านวน 277ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

15 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 279,392  374,941  278,837  373,015 
การโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ -  (973)  -  (973) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,887)  (11,372)  (9,664)  (11,080) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4)  (35)  -  - 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 269,501  362,561  269,173  360,962 
 

16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม     4,362  4,272 
การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน     -  756 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด     (185)  (180) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม     4,177  4,848 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
     2565  2564 
     (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     74,546  76,602 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (9,185)  (21,360) 
สุทธิ     65,361  55,242 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 2565 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 2565 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ 3,012  29  -  3,041 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,796  (90)  -  4,706 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 67  (12)  -  55 
สินคา้คงเหลือ 4,752  (4,752)  -  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 4,128  (53)  -  4,075 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,600  -  -  2,600 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 1,000  -  -  1,000 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 12,365  (1,666)  -  10,699 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,370  (323)  -  16,047 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 2565 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 2565 

 (พันบาท) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14,208  (11,476)  -  2,732 
ผลขาดทุนทางภาษี 13,304  16,287  -  29,591 
รวม 76,602  (2,056)  -  74,546 
 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน (200)  -  120  (80) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (21,160)  12,055  -  (9,105) 
รวม (21,360)  12,055  120  (9,185) 
สุทธิ 55,242  9,999  120  65,361 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 2564 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้ 6,395  (3,696)  -  2,699 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,379  -  -  4,379 
สินคา้คงเหลือ 4,149  262  -  4,411 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 2,605  (197)  -  2,408 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,600  -  -  2,600 
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 1,000  -  -  1,000 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 13,764  1,116  -  14,880 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน     -   
  ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17,243  323  -  17,566 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 2564 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 2564 

 (พันบาท) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22,030  (2,659)  -  19,371 
รวม 74,165  (4,851)  -  69,314 
 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  (640)  (640) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (26,080)  1,248  -  (24,832) 
รวม (26,080)  1,248  (640)  (25,472) 

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

18 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  -  140,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  140,000  - 
ลดลง  (140,000)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  -  - 
 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,120  29,801  2,667  2,402 
กิจการอ่ืน 299,376  284,008  299,190  283,854 
รวม 324,496  313,809  301,857  286,256 
 

20 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 952  -  952  - 
กิจการอ่ืน 30,252  41,274  27,706  38,330 
รวม 31,204  41,274  28,658  38,330 
 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – กจิการอื่น 
 

เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ 34  134  34  134 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,218  5,620  2,926  4,967 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,569  25,659  17,000  25,089 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 7,003  8,414  5,357  6,773 
อ่ืนๆ 2,428  1,447  2,389  1,367 
รวม 30,252  41,274  27,706  38,330 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เจ้ำหนีเ้งินประกนัผลงำน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,357  15,357  -  - 
กิจการอ่ืน 5,197  5,167  5,197  5,167 
รวม 20,554  20,524  5,197  5,167 
 

22 ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ขงาน        
ในช่วงรับประกนัผลงาน 61,141  59,907  53,497  59,907 
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึนของโครงการก่อสร้าง -  9,740  -  1,919 

รวม 61,141  69,647  53,497  61,826 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ข

งานในช่วงรับประกนัผลงาน 
 ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของโครงการก่อสร้าง 

  
รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 67,727  64,328  1,919  18,591  69,646  82,919 
เพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (5,321)  18,904  -  -  (5,321)  18,904 
จ่ายช าระ (1,222)  (4,588)  (1,919)  (9,138)  (3,141)  (13,726) 
ผลต่างจากการแปลง            
  ค่างบการเงิน (43)  -  -  -  (43)   
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 61,141  78,644  -  9,453  61,141  88,097 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ข

งานในช่วงรับประกนัผลงาน 
 ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนของโครงการก่อสร้าง 

  
รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 59,907  50,231  1,919  18,591  61,826  68,822 
เพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (5,321)  18,904  -  -  (5,321)  18,904 
จ่ายช าระ (1,089)  (4,190)  (1,919)  (9,138)  (3,008)  (13,328) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 53,497  64,945  -  9,453  53,497  74,398 
 

23 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 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 80,514  (4,728)  75,786  86,620  (5,541)  81,079 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี            
  แต่ไม่เกินหา้ปี  88,075  (2,758)  85,317  103,620  (3,649)  99,971 
รวม 168,589  (7,486)  161,103  190,240  (9,190)  181,050 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 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 80,289  (4,724)  75,565  86,394  (5,533)  80,861 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี            
  แต่ไม่เกินหา้ปี  88,075  (2,758)  85,317  103,620  (3,649)  99,971 
รวม 168,364  (7,482)  160,882  190,014  (9,182)  180,832 

 
  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
จัดประเภทเป็น:-  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,755  14,858  11,755  14,858 
กิจการอ่ืน 149,348  166,192  149,127  165,974 
รวม 161,103  181,050  160,882  180,832 
 

24 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 237,796  280,462  237,796  280,462 
หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
 ช าระภายในหน่ึงปี (124,548)  (145,181)  (124,548)  (145,181) 
สุทธิ 113,248  135,281  113,248  135,281 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 280,462  355,163  280,462  340,077 
ลดลง (42,666)  (39,630)  (42,666)  (37,138) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 237,796  315,533  237,796  302,939 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
  เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน     
     ผูบ้ริหารส าคญั  35,064  34,800 
     พนกังาน  45,172  47,051 
รวม  80,236  81,851 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     
  ณวนัท่ี 1 มกราคม  81,851  86,214 
ตน้ทุนบริการ  951  1,344 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  326  366 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน  (2,892)  (95) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน     
  ณ วนัที่ 31 มีนำคม  80,236  87,829 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.25  2.25 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.87 – 34.38*  2.87 – 34.38* 
อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย) 105 ของ TMO2017**  105 ของ TMO2017** 
อตัราทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ  รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
 

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

26 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าหุน้  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด          
-  หุน้สามญั 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 
ณ วนัส้ินงวด          
-  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 วนัส้ินงวด          
-  หุ้นสำมัญ 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด 
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ 
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัคือประธานกรรมการบริหาร 
 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน 
ทางภูมิศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่เน่ืองจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายไดไ้ม่ถึงร้อยละ 10ของรายไดร้วม 
กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
 

รายไดแ้ยกตามสายผลิตภณัฑใ์นงบการเงินรวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
รายไดง้านเสาเขม็เจาะและก าแพงดิน  236,234  589,007 
รายไดง้านก่อสร้างโยธาและอ่ืนๆ  850  80 

 

28 ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2565   2564  2565   2564 

 (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (171)  5,380  -  6,387 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
   และท่ีกลบัรายการและผลขาดทุนทางภาษี (9,999)  3,603  (9,999)  3,603 

รวมค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ (10,170)  8,983  (9,999)  9,990 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31มีนาคม ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทั และจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด 
แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ        
 ผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) (43,496)  23,927  (42,457)  28,070 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้  739,708  739,708  739,708  739,708 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) (0.06)  0.03  (0.06)  0.04 
 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้
การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ล้าน) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1  - 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน    
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1  - 

 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่า
ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมลูค่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ชร้าคาเสนอซ้ือในปัจจุบนั
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

31 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

    งบกำรเงิน 

  งบกำรเงินรวม  เฉพำะกจิกำร 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัต้นทุนโครงการก่อสร้าง     
สกลุเงินบาท (ลา้นบาท) 196  196 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี     
สกลุเงินบาท (ลา้นบาท) 2  2 
 

  

 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

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

31 มีนาคม 2565          

สินทรัพย์          

เงินลงทุนในตราสารทุน          
-  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน          
     เบด็เสร็จอ่ืน 10,000  10,000  -  -  10,000 
รวมสินทรัพย์ 10,000  10,000  -  -  10,000 



บริษัท ซีฟโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบกำรเงิน 

  งบกำรเงินรวม  เฉพำะกจิกำร 

ภาระผกูพนัอื่นๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิต     
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2  2 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร     
สกลุเงินบาท (ลา้นบาท) 329  329 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 3,239 ลา้นบาท และ 
3,194 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ส าหรับปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน และค่าเบ้ีย
ประชุมในอตัราท่านละ 1,000 – 5,000 บาทต่อคร้ัง 
 

33 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บางรายการได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 
 

 31 ธันวำคม 2564 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภท

ใหม ่
 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา             
  – หมุนเวียน 144,150  65,520  209,670  138,073  65,520  203,593 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา             
  – ไม่หมุนเวียน 213,141  (65,520)  147,621  206,919  (65,520)  141,399 
 357,291  -  357,291  344,992  -  344,992 
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