
 

 

 

 

 

 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี 

สอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 



 
 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid-19”) และสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงอาจนาํมา

ซ่ึงความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษัทโดยรวม ดังมี

รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 13 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าว

ขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 

 
 
 
 
 

(ณรงค ์หลกัฐาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4700 
 

บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2565 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 146,837              231,295             102,448               199,920                

ลูกหนี�การคา้ 8 172,025              345,182             172,025               345,182                

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7, 9, 13 28,671                27,262               31,275                 29,746                  

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 10 189,368              209,670             183,189               203,593                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 -                     -                    500                      500                       

สินคา้คงเหลือ 11 36,665                65,174               33,546                 62,098                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 12 286                    266                    286                      266                       

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซื�อสินคา้ 320                    264                    320                      264                       

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 90,468                72,390               90,468                 72,390                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 664,640              951,503             614,057               913,959                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 12 16,824                19,318               8,100                   10,600                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                    9,800                   9,800                    

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 10 125,022              147,621             120,049               141,399                

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 55,980                56,760               55,980                 56,760                  

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 13, 15 1,118,768           1,177,373          1,087,101            1,139,781             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 257,861              279,392             257,716               278,837                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 3,991                 4,362                 3,991                   4,362                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 65,741                55,242               65,741                 55,242                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น

   ที�เป็นหลกัประกนั 18,404                16,000               18,404                 16,000                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 5,411                 5,434                 4,838                   4,870                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,668,002           1,761,502          1,631,720            1,717,651             

รวมสินทรัพย์ 2,332,642           2,713,005          2,245,777            2,631,610             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 -                     140,000             -                      140,000                

เจา้หนี�การคา้ 7, 20 303,748              313,809             280,564               286,256                

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 7, 21 26,532                41,274               24,135                 38,330                  

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน 10 49,768                25,917               33,205                 10,000                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 25 99,220                145,181             99,220                 145,181                

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 7, 24 66,163                81,079               66,011                 80,861                  

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 17,570                20,524               2,213                   5,167                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,220                 5,045                 -                      -                       

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น 23 57,231                69,647               49,557                 61,826                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 623,452              842,476             554,905               767,621                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 25 96,862                135,281             96,862                 135,281                

หนี� สินตามสญัญาเช่า 7, 24 71,221                99,971               71,221                 99,971                  

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 26 80,731                81,851               80,731                 81,851                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 248,814              317,103             248,814               317,103                

รวมหนี�สิน 872,266              1,159,579          803,719               1,084,724             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 27

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

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 369,854              369,854             369,854               369,854                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 164,000              164,000             164,000               164,000                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 889,931              990,088             872,419               975,247                

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (3,629)                (8,175)               (1,200)                 800                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,457,141           1,552,752          1,442,058            1,546,886             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,235                 674                    -                      -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,460,376           1,553,426          1,442,058            1,546,886             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,332,642           2,713,005          2,245,777            2,631,610             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 28 171,358              359,034              171,358                354,564              

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 28 204                     717                     204                       717                     

รายไดอื้�น 14,952                8,976                  14,892                  8,818                  

รวมรายได้ 186,514              368,727              186,454                364,099              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวสัดุก่อสร้าง 199,732              333,489              199,732                332,375              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,927                33,042                22,586                  28,533                

รวมค่าใช้จ่าย 226,659              366,531              222,318                360,908              

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (40,145)              2,196                  (35,864)                3,191                  

รายไดท้างการเงิน 162                     -                     88                         -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 3,370                  4,645                  3,368                    4,559                  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี� 4,993                  3,032                  21,227                  2,892                  

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (48,346)              (5,481)                (60,371)                (4,260)                

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 29 2,856                  (3,162)                -                       (3,202)                

ขาดทุนสําหรับงวด (51,202)              (2,319)                (60,371)                (1,058)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,394                  (3,866)                -                       -                     

รวมรายการที�อาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,394                  (3,866)                -                       -                     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

  ในตราสารทุน 12 (1,900)                (300)                   (1,900)                  (300)                   

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 380                     60                       380                       60                       

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไร(ขาดทุน)ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี (1,520)                (240)                   (1,520)                  (240)                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (126)                   (4,106)                (1,520)                  (240)                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (51,328)              (6,425)                (61,891)                (1,298)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (56,661)              (1,948)                (60,371)                (1,058)                

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,459                  (371)                   -                       -                     

ขาดทุนสําหรับงวด (51,202)              (2,319)                (60,371)                (1,058)                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (56,954)              (5,224)                (61,891)                (1,298)                

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,626                  (1,201)                -                       -                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (51,328)              (6,425)                (61,891)                (1,298)                

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)

ขั�นพื�นฐาน 30 (0.08) (0.003) (0.08) (0.001)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 28 407,592              948,041              407,592                942,848              

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 28 1,054                  797                     1,054                    797                     

รายไดอื้�น 23,812                17,371                20,641                  17,121                

รวมรายได้ 432,458              966,209              429,287                960,766              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างและขายวสัดุก่อสร้าง 466,780              865,354              466,780                860,231              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,581                61,766                47,608                  54,211                

รวมค่าใช้จ่าย 521,361              927,120              514,388                914,442              

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (88,903)              39,089                (85,101)                46,324                

รายไดท้างการเงิน 240                     -                     169                       -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 7,354                  9,864                  7,348                    9,660                  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพย์

   เพื�อการลงทุน (กลบัรายการ) (51)                     -                     (51)                       -                     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี� 6,643                  3,058                  20,598                  2,864                  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (102,609)            26,167                (112,827)              33,800                

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 29 (7,314)                5,821                  (9,999)                  6,788                  

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (95,295)              20,346                (102,828)              27,012                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 4,245                  (4,565)                -                       -                     

รวมรายการที�อาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,245                  (4,565)                -                       -                     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

  ในตราสารทุน 12 (2,500)                2,900                  (2,500)                  2,900                  

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 500                     (580)                   500                       (580)                   

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไร(ขาดทุน)ในภายหลงั - สุทธิจากภาษี (2,000)                2,320                  (2,000)                  2,320                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 2,245                  (2,245)                (2,000)                  2,320                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (93,050)              18,101                (104,828)              29,332                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (100,157)            21,979                (102,828)              27,012                

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 4,862                  (1,633)                -                       -                     

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (95,295)              20,346                (102,828)              27,012                

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (95,611)              22,076                (104,828)              29,332                

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,561                  (3,975)                -                       -                     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (93,050)              18,101                (104,828)              29,332                

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขั�นพื�นฐาน 30 (0.14) 0.03 (0.14) 0.04 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 9



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของ

อตัรา ส่วนของ

ส่วนเกิน แลกเปลี�ยน ผลกาํไรจาก ส่วนไดเ้สีย

ทุนที�ออก มูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการแปลง การวดัมูลค่า รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ค่างบการเงิน เงินลงทุน รวม บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                -          -               21,979       -                -              -             21,979          (1,633)          20,346        

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�น -                -          -               -             (2,223)            2,320          97              97                (2,342)          (2,245)        

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                -          -               21,979       (2,223)            2,320          97              22,076          (3,975)          18,101        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 369,854         164,000  36,985          1,061,389   (7,046)            2,320          (4,726)        1,627,502     2,684           1,630,186   

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 369,854         164,000  36,985          990,088      (8,975)            800             (8,175)        1,552,752     674              1,553,426   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   ขาดทุน -                -          -               (100,157)    -                -              -             (100,157)      4,862           (95,295)       

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื�น -                -          -               -             6,546             (2,000)         4,546         4,546            (2,301)          2,245          

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                -          -               (100,157)    6,546             (2,000)         4,546         (95,611)        2,561           (93,050)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2565 369,854         164,000  36,985          889,931      (2,429)            (1,200)         (3,629)        1,457,141     3,235           1,460,376   

งบการเงนิรวม 

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 10



บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไรจากการ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม วดัมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในตราสารทุน ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   กาํไร -                       -                      -                       27,012                 -                        27,012                   

   กาํไรเบด็เสร็จอื�น -                       -                      -                       -                       2,320                    2,320                     

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                      -                       27,012                 2,320                    29,332                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 369,854               164,000              36,985                 1,042,753            2,320                    1,615,912              

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 369,854               164,000              36,985                 975,247               800                       1,546,886              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   ขาดทุน -                       -                      -                       (102,828)              -                        (102,828)                

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                       -                      -                       -                       (2,000)                   (2,000)                    

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                      -                       (102,828)              (2,000)                   (104,828)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2565 369,854               164,000              36,985                 872,419               (1,200)                   1,442,058              

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 11



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (95,295)              20,346              (102,828)          27,012              

ปรับรายการที�กระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ดอกเบี�ยรับ (240)                   -                   (169)                 (7)                     

ตน้ทุนทางการเงิน 7,354                 9,864                7,348               9,660                

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 87,876               104,777            83,648             98,679              

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี� 6,643                 3,058                20,598             2,864                

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (5,944)                3,015                (5,944)              3,015                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง -                     34                     -                   34                     

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,121                 (10,804)            4,970               (10,804)            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                     696                   -                   696                   

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (51)                     -                   (51)                   -                   

ประมาณการหนี� สิน (โอนกลบั) (7,994)                22,583              (7,994)              22,379              

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,553                 2,565                2,553               2,565                

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (7,314)                5,821                (9,999)              6,788                

(10,291)              161,955            (7,868)              162,881            

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 164,018             (193,253)          161,264           (180,025)          

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (1,037)                (974)                 (1,156)              (1,710)              

เงินให้กูย้ืมระยะสั�น -                     -                   -                   (500)                 

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 20,541               16,580              20,638             16,590              

สินคา้คงเหลือ 16,276               3,474                16,321             3,210                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจา้งและซื�อสินคา้ (56)                     (174)                 (56)                   (174)                 

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาไม่หมุนเวียน 24,846               2,348                12,030             5,322                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 23                      (535)                 32                    (584)                 

เจา้หนี�การคา้ (10,061)              39,637              (5,692)              33,429              

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (13,686)              6,542                (13,139)            (1,239)              

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา 23,851               (10,517)            23,204             (11,480)            

เจา้หนี� เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา (2,955)                (1,347)              (2,955)              (1,347)              

จ่ายชาํระประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น (4,546)                (27,260)            (4,275)              (26,703)            

จ่ายชาํระประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,673)                (345)                 (3,673)              (345)                 

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 203,250             (3,869)              194,675           (2,675)              

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 12



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย (22,587)              (23,775)            (18,078)            (23,257)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 180,663             (27,644)            176,597           (25,932)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 244                    -                   173                  7                       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (20)                     -                   (20)                   -                   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (2,410)                42,963              (2,404)              43,000              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 11,310               11,077              5,553               11,077              

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (3,479)                (6,650)              (3,471)              (6,635)              

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     (775)                 -                   (775)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 5,645                 46,615              (169)                 46,674              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (8,524)                (9,897)              (8,518)              (9,693)              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (140,000)            57,773              (140,000)          57,773              

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (84,380)              (79,112)            (84,380)            (74,522)            

จ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (41,071)              (45,324)            (41,002)            (44,573)            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (273,975)            (76,560)            (273,900)          (71,015)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

  ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน (87,667)              (57,589)            (97,472)            (50,273)            

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและ

  รายการเทียบเท่าเงินสด 3,209                 114                   -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (84,458)              (57,475)            (97,472)            (50,273)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที� 1 มกราคม 231,295             110,503            199,920           59,819              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 30  มิถุนายน 146,837             53,028              102,448           9,546                

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

อุปกรณ์เพิ�มขึ�นจากเจา้หนี� อื�น 119                    448                   119                  448                   

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอุปกรณ์ -                     973                   -                   973                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นโดยทาํสญัญาเช่า -                     1,307                -                   1,307                

โอนอะไหล่และวสัดุเป็นอุปกรณ์เครื�องจกัร 11 18,176               -                   18,176             -                   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 13



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 

4 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

5 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

6 การดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาล 

7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

8 ลูกหน้ีการคา้ 

9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

10 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

11 สินคา้คงเหลือ 

12 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

18 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

19 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

20 เจา้หน้ีการคา้ 

21 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

22 เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 

23 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

24 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

25 เงินกูย้ืมระยะยาว 

26 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

27 ทุนเรือนหุน้ 

28 ส่วนงานดาํเนินงาน 

29 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

30 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

31 เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่

เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลทศันนิพนัธ์ ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ26.69 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป 
 

รายละเอียดบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

   บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

  ประเทศที ่ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดต้ัง 2565 2564 

บริษัทย่อยทางตรง     

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 50 50 

2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 98 98 

บริษัทย่อยทางอ้อม     

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

สหภาพเมียนมาร์ 

78 78 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นในรูปแบบย่อ และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ งบการเงินของ 

Seafco (Myanmar) Co., Ltd. (บริษทัย่อย) จัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

17 

 

เมียนมาร์ ซ่ึงในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชี

เดียวกบับริษทัใหญ่ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปี แต่เน้นการให้ขอ้มูล

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้

ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อย สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติ 

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2.2 สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั/บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลกั 

พนับาท/ลา้นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวอ้ยา่งอ่ืน 
 

2.3 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและ 

การรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ี

ประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ ซ่ึงถือปฏิบติั

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการ

ประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
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• ขอ้มูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 

• ขอ้มูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สังเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่าโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ

โอนขึ้น 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) 
 

จากสภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (“Covid– 19”) ไดลุ้กลามและส่งผล

กระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้งต่อธุรกิจและประชาชนทัว่ไป ทั้งทางตรงและทางออ้มไปทัว่โลก ทาํให้เกิดการชลอ

ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้โครงการก่อสร้าง

และผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั อย่างไรก็ตาม ผูว้่าจา้งไดข้ยายระยะเวลา

การก่อสร้างออกไปโดยไม่มีการเรียกค่าปรับจากงานล่าชา้เกินกว่าสัญญา และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั

ไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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4 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 มีมติให้บริษัทขยายอายุการให้ประโยชน์ของ

เคร่ืองจกัร ตามความเห็นของวิศวกรผูป้ระเมิน (เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565) โดยเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพยสิ์นโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการใหป้ระโยชน์ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการใชง้านจริง ดงัน้ี 
 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 

 เดิม ใหม่ 

เคร่ืองจกัร 10 - 15 20 
 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีของอายุการให้ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าเส่ือม

ราคาสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลดลงด้วยจาํนวนเดียวกันเป็นจาํนวน 

12.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

6 การดําเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล 
 

ยอดรายไดข้องกลุ่มบริษทั/บริษทัจากการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปตามฤดูกาลปกติตามภาวะเศรษฐกิจ เวน้แต่ท่ีระบุ

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยสําคญักบั

กลุ่มบริษทั/บริษทัในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 

ช่ือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ประเทศ 

ที่จัดต้ัง/สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย   

1. บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั ไทย เป็นบริษทัย่อยทางตรง และมีผูถื้อหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 
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ช่ือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ประเทศ 

ที่จัดต้ัง/สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

สหภาพเมียนมาร์ 

เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน   

4. บริษทั เอส.ที.พี. แอสเซท จาํกดั   ไทย ผู ้ถือหุ้นร่วมกันและญาติสนิทของกรรมการเป็น

กรรมการของบริษทัดงักล่าว 

5. บริษทั อี. ดี. อี. จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวเป็นญาติสนิทของผูถื้อหุน้ 

6. บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั ไทย ผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกันกับ

บริษทัยอ่ย 

7. บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียร่ิง 

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

ไทย ผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกันกับ

บริษทัยอ่ย 

8. AZ Global Co., Ltd. สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ 

ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

9. คุณภาวนา ทศันนิพนัธ์ ไทย ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั 

10. ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ  

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ

ของกลุ่มบริษทั/บริษทั (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดบั

ผูบ้ริหารหรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ดอกเบ้ียรับ อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าสาธารณูปโภค ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ราคาตามสัญญา 

ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ ราคาตลาด 

ค่าทาํร้ัวและอ่ืนๆ ราคาตลาด 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ราคาตามสัญญา 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ซ้ืออุปกรณ์ ราคาตามสภาพท่ีตกลงกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั และอ่ืน  
 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือผูบ้ริหารสําคญัหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  6  6 

รายไดอ่ื้น -  -  90  90 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดอ่ื้น 20  105  20  105 

ค่าใช้จ่าย        

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าสาธารณูปโภค 179  321  179  321 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 1,733  1,763  1,733  1,763 

ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ 51  190  51  190 

ค่าทาํร้ัวและอ่ืนๆ 771  14  771  14 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าตอบแทนกรรมการและ        

ผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,840  10,184  11,840  10,184 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265  258  265  258 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและ        

ผู้บริหารสําคัญ 12,105  10,442  12,105  10,442 
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 สําหรับงวดหกเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายได้        

บริษัทย่อย        

ดอกเบ้ียรับ -  -  12  7 

รายไดอ่ื้น -  -  180  180 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดอ่ื้น 92  137  92  137 

ค่าใช้จ่าย        

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าสาธารณูปโภค 470  662  470  662 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 3,479  3,808  3,479  3,808 

ค่างานทดสอบคุณภาพเสาเขม็ 100  374  100  374 

ค่าทาํร้ัวและอ่ืนๆ 1,771  59  1,771  59 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา -  5,134  -  5,134 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  23  -  23 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        

ค่าตอบแทนกรรมการและ        

ผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,042  20,193  24,042  20,193 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 529  517  529  517 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและ        

ผู้บริหารสําคัญ 24,571  20,710  24,571  20,710 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

Seafco (Myanmar) Co.,Ltd. -  -  9,776  9,776 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         

บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จาํกดั 1  58  1  58 

บริษทั อี.ดี.อี จาํกดั -  151  -  151 

บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั 6  -  6  - 

บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        

  คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 28,360  28,360  -  - 

AZ Global Co., Ltd. 9,516  14,675  6,100  11,259 

รวม 37,883  43,244  15,883  21,244 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,360)  (28,360)  -  - 

สุทธิ 9,523  14,884  15,883  21,244 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

     2565  2564 

บริษัทย่อย     (พันบาท) 

บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั     500  500 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย จาํนวน 0.5 ลา้นบาท เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน

จาํนวน 2 ฉบับ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี ครบกําหนดชําระภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2565 และวนัท่ี 14 

กนัยายน 2565 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      500  - 

เพิ่มขึ้น     -  500 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน     500  500 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จาํกดั  3,959  10,315 

บริษทั อี. ดี. อี จาํกดั  1,405  2,756 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั  112  167 

รวม  5,476  13,238 

 

เจ้าหน้ีการค้า– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จาํกดั 603  701  603  701 

บริษทั อี. ดี. อี จาํกดั 405  244  405  244 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 10,094  10,094  -  - 

บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั 1,457  1,457  1,457  1,457 

AZ Global Co., Ltd. 12,742  17,305  -  - 

รวม 25,301  29,801  2,465  2,402 

 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จาํกดั     62  - 

 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

   งบการเงินรวม 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั     1,798  1,798 

บริษทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จิเนียร่ิง        

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั     13,559  13,559 

รวม     15,357  15,357 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทั เอส.ที.พี.แอสเซท จาํกดั  4,733  11,592 

บริษทั อี. ดี. อี จาํกดั  1,680  3,092 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

ผูถื้อหุน้และคู่สมรสของกรรมการบริษทั  117  174 

รวม  6,530  14,858 

 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

ผูบ้ริหารสาํคญั  35,329  34,800 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

• สาํหรับงวด 2564:- 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

สําหรับปี 2564 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน และค่า 

เบ้ียประชุมในอตัราท่านละ 1,000 – 7,500 บาทต่อคร้ัง 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• สาํหรับงวด 2565:- 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

สําหรับปี 2565 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่านละ 50,000 – 65,000 บาทต่อเดือน และค่า 

เบ้ียประชุมในอตัราท่านละ 1,000 – 5,000 บาทต่อคร้ัง 
 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าสํานกังานกบับริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัย่อย) 

กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ในอตัราค่าเช่ารวมค่านํ้ าประปา

และไฟฟ้าเดือนละ 30,000 บาท 
 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษทัได้ทาํสัญญาให้เช่าอาคารชุดกับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2565 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าอาคารชุดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกแห่งหน่ึง กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 

มีนาคม 2564 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ตามลาํดบั ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่ารถยนต์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง จาํนวน 8 ฉบบั รวมจาํนวน 15 คนั ระยะเวลาเช่า 

แต่ละสัญญาคราวละ1 ปี กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา ต่อมาบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ย

สัญญาดงักล่าว จาํนวน 2 ฉบบั รวมจาํนวน 7 คนั โดยเปล่ียนแปลงการชาํระค่าเช่าเป็นรายวนั ตามจาํนวนวนัท่ีใช้

จริง ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 และวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง จาํนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการ

จดัเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นของบริษทั ระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน

ตามสัญญา 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัททําสัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันรายหน่ึง จาํนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการสร้างท่ีพักคนงาน 

ระยะเวลาเช่าคราวละ 3 ปี กาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามสัญญา 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

28 

 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ จาํนวน 2 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 

8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กิจการอ่ืน 200,471  370,361  198,977  360,241 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,446)  (25,179)  (26,952)  (15,059) 

สุทธิ 172,025  345,182  172,025  345,182 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 72,480  290,290  72,480  290,290 

คา้งชาํระเกินกาํหนด:-        

นอ้ยกวา่ 3เดือน 68,882  23,775  68,882  23,775 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 24,385  11,989  24,385  11,989 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 15,495  7,260  15,495  7,260 

มากกวา่ 12 เดือน 19,229  24,562  17,735  14,442 

รวมคา้งชาํระเกินกาํหนด 127,991  67,586  126,497  57,466 

ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นชาํระ -  12,485  -  12,485 

รวม 200,471  370,361  198,977  360,241 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (28,446)  (25,179)  (26,952)  (15,059) 

สุทธิ 172,025  345,182  172,025  345,182 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

  จะเกิดขึ้น 8,990  1,034  11,746  894 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 9,138  (2,791)  11,894  (2,985) 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลา 30 - 60 วนั 
 

9 ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,883  43,244  15,883  21,244 

กิจการอ่ืน 42,746  36,355  38,988  32,480 

 80,629  79,599  54,871  53,724 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (51,958)  (52,337)  (23,596)  (23,978) 

สุทธิ 28,671  27,262  31,275  29,746 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) 71  (223)  68  (223) 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) (379)  (222)  (382)  (222) 

 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน 25,949  23,751  23,859  23,751 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 14  1,137  5  1,081 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,630  8,449  7,262  6,545 

เงินทดรองจ่าย 379  497  379  497 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 1,143  1,266  483  606 

เงินประกนัการประกวดราคา 7,000  -  7,000  - 

อ่ืนๆ 631  1,255  -  - 

รวม 42,746  36,355  38,988  32,480 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

• สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน:-        

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้าง        

  ท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 120,205  144,501  114,015  138,409 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (209)  (351)  (198)  (336) 

สุทธิ 119,996  144,150  113,817  138,073 
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 77,878  74,122  77,878  74,122 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (8,506)  (8,602)  (8,506)  (8,602) 

สุทธิ 69,372  65,520  69,372  65,520 

รวม– สุทธิ 189,368  209,670  183,189  203,593 
 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน:-        

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 149,497  173,908  141,408  153,438 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

        ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (24,475)  (26,287)  (21,359)  (12,039) 

สุทธิ 125,022  147,621  120,049  141,399 

รวม 314,390  357,291  303,238  344,992 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด (พันบาท) 

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) (4,068)  2,221  9,413  2,221 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        

  จะเกิดขึ้น (กลบัรายการ) (2,116)  6,071  9,086  6,071 

 

• หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวียน:-        

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,490  6,388  -  - 

เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 43,278  19,529  33,205  10,000 

รวม 49,768  25,917  33,205  10,000 

 

11 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

วสัดุก่อสร้าง 19,146  24,211  16,163  24,171 

อะไหล่และวสัดุ 17,519  64,723  17,383  61,687 

รวม 36,665  88,934  33,546  85,858 

หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า        

         สินคา้ -  (23,760)  -  (23,760) 

สุทธิ 36,665  65,174  33,546  62,098 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนจากการปรับลด        

มูลค่าสินคา้ -  1,704  -  1,704 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด        

  วันที่ 30 มิถุนายน        

ผลขาดทุนจากการปรับลด        

  มูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (5,944)  3,015  (5,944)  3,015 

 

ในระหว่างงวด 2565 บริษทัไดพ้ิจารณาอายุการให้ประโยชน์ของอะไหล่และวสัดุเป็น 5 ปี เพื่อให้สอดคลอ้ง 

กับสภาพของทรัพยสิ์น ซ่ึงมีมูลค่าเป็นจาํนวน 18.18 ล้านบาท ได้แสดงไวภ้ายใต้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ทั้งจาํนวน 
 

12 สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 
 

• ส่วนที่หมุนเวียน 
 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนที่วัดมูลค่า   

   ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย   

เงินฝากประจาํ  286  266 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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• ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

  ไม่หมุนเวียนอ่ืนที่วัดมูลค่า        

   ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

เงินฝากธนาคาร        

เงินฝากประจาํ 12 เดือน 8,724  8,718  -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุน        

บริษทั โอเรียนเตล็เรสซิเดนซ ์        

  กรุงเทพ จาํกดั 5,000  5,000  5,000  5,000 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง (5,000)  (5,000)  (5,000)  (5,000) 

สุทธิ -  -  -  - 

รวม 8,724  8,718  -  - 
 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน       

  ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

   ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

เงินลงทุนในตราสารทุน        

บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จาํกดั         

  (มหาชน) 10,600  9,600  10,600  9,600 

บวก(หัก)รายการปรับมูลค่า        

เงินลงทุน (2,500)  1,000  (2,500)  1,000 

รวม 8,100  10,600  8,100  10,600 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน        

ไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,824  19,318  8,100  10,600 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

ราคาทุน :-        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     22,800  22,800 

ไม่เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     -  - 

     22,800  22,800 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง     (13,000)  (13,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน     9,800  9,800 

 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง  วิธีราคาทุน – สุทธิ 

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

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง    

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 50  50  26,000  26,000  13,000  13,000  (13,000)  (13,000)  -  - 

บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 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 

 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
 

 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อยทางอ้อม (Seafco (Myanmar) Co., Ltd.) 
 

บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางตรง เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของ Seafco (Myanmar) Co., 

Ltd. (บริษทัย่อยทางออ้ม) จาํนวน 507 ลา้นจตัหรือเทียบเท่า 13.43 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงดาํเนิน

ธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษทัมีอาํนาจควบคุมบริษทัย่อยทางออ้ม และมีสัดส่วน

การถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 78.39 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยทางอ้อมมีรายได้จากการขาย

อุปกรณ์เคร่ืองจักรบางรายการท่ีไม่ได้ใช้งาน จาํนวน 3.20 ล้านบาท แสดงในรายไดอ่ื้น และมีสินทรัพยสุ์ทธิ

คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 37.87 ลา้นบาท 
 

สินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย 
 

  (ล้านบาท) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบญัชี)  46.02 

เงินฝากธนาคาร  28.25 
 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยทางอ้อมมีรายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยทางตรง (บริษัท ซีฟโก ้

อินเตอร์เทรด จาํกดั) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัน้ี 
 

  (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  15.94 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (0.26) 

      การรับชาํระหน้ีภายหลงัวนัส้ินงวด (จนถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565)  (4.28) 

สุทธิ  11.40 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  13.43 
 

จนถึงปัจจุบนั บริษทัย่อยทางออ้มไดห้ยุดรับงานก่อสร้างชัว่คราว เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

การเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ปัจจัยเหล่าน้ีอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายการ

ดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวมีมูลค่าท่ีสามารถขายได ้

หรืออาจนํากลบัมาใช้งานท่ีบริษัทได้ และมีมูลค่าท่ีจะขายได้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจะ

สามารถชาํระคืนไดท้ั้งจาํนวน และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในอนาคตอาจมีการซ้ือหุน้คืนหรือไดรั้บผลตอบแทน

กลบัคืนมาเป็นเงินปันผล 
 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม     56,760  59,920 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด     (831)  (830) 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า     51  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน     55,980  59,090 

 

การคํา้ประกัน 
 

บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 7 

ลา้นบาทคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี         

1 มกราคม 1,177,373  1,285,867  1,139,781  1,225,390 

การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน 21,774  8,071  21,766  8,056 

การจาํหน่าย - ราคาตามบญัชีสุทธิ (13,431)  (970)  (10,524)  (970) 

การโอนออก – ราคาทุน -  (528)  -  (528) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (67,743)  (80,589)  (63,922)  (75,039) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 795  (5,473)  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่         

30 มิถุนายน 1,118,768  1,206,378  1,087,101  1,156,909 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การคํา้ประกัน 
 

บริษัทได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 จาํนวน 273 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
 

16 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 279,392  374,941  278,837  373,015 

การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน -  1,307  -  1,307 

การจาํหน่าย – ราคาตามบญัชีสุทธิ (2,597)  (113)  (2,597)  - 

การโอนออก - ราคาตามบญัชีสุทธิ -  (973)  -  (973) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (18,932)  (22,993)  (18,524)  (22,445) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2)  (137)  -  - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 257,861  352,032  257,716  350,904 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จัดประเภทเป็น:-  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,476  13,238  5,476  13,238 

กิจการอ่ืน 252,385  266,154  252,240  265,599 

รวม 257,861  279,392  257,716  278,837 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม     4,362  4,272 

การซ้ือและการโอนเขา้ – ราคาทุน     -  775 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด     (371)  (365) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน     3,991  4,682 

 

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

     2565  2564 

     (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     74,546  76,602 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (8,805)  (21,360) 

สุทธิ     65,741  55,242 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2565 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

 กาํไร(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี 

30 มถิุนายน2565 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้ 3,012  29  -  3,041 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,796  (90)  -  4,706 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 67  (12)  -  55 

สินคา้คงเหลือ 4,752  (4,752)  -  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 4,128  (53)  -  4,075 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,600  -  -  2,600 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 1,000  -  -  1,000 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 12,365  (1,666)  -  10,699 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16,370  (323)  -  16,047 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,208  (11,476)  -  2,732 

ผลขาดทุนทางภาษี 13,304  16,287  -  29,591 

รวม 76,602  (2,056)  -  74,546 
 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในตราสารทุน (200)  -  500  300 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (21,160)  12,055  -  (9,105) 

รวม (21,360)  12,055  500  (8,805) 

สุทธิ 55,242  9,999  500  65,741 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย/รายไดใ้น   

 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2564 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

 กาํไร(ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี 

30 มถิุนายน 2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน้ีการคา้ 6,395  (2,327)  -  4,068 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,379  23  -  4,402 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน -  128  -  128 

สินคา้คงเหลือ 4,149  603  -  4,752 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 2,605  1,638  -  4,243 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,600  -  -  2,600 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 1,000  -  -  1,000 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียน 13,764  (864)  -  12,900 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน     -   

  สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17,243  444  -  17,687 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,030  (4,252)  -  17,778 

รวม 74,165  (4,607)  -  69,558 
 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  (580)  (580) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (26,080)  2,305  -  (23,775) 

รวม (26,080)  2,305  (580)  (24,355) 

สุทธิ 48,085  (2,302)  (580)  45,203 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราว     4 

ยอดขาดทุนยกไป     5 

รวม     9 

 

บริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

19 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

  งบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  -  140,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  140,000  - 

ลดลง  (140,000)  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  -  - 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,301  29,801  2,465  2,402 

กิจการอ่ืน 278,447  284,008  278,099  283,854 

รวม 303,748  313,809  280,564  286,256 

 

21 เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62  -  62  - 

กิจการอ่ืน 26,470  41,274  24,073  38,330 

รวม 26,532  41,274  24,135  38,330 

 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น 
 

เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ 119  134  119  134 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,534  5,620  1,895  4,967 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,311  25,659  14,068  25,089 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,625  8,414  2,116  6,773 

อ่ืนๆ 5,881  1,447  5,875  1,367 

รวม 26,470  41,274  24,073  38,330 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,357  15,357  -  - 

กิจการอ่ืน 2,213  5,167  2,213  5,167 

รวม 17,570  20,524  2,213  5,167 

 

23 ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ขงาน        

ในช่วงรับประกนัผลงาน 57,174  59,907  49,500  59,907 

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่        

จะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้าง 57  9,740  57  1,919 

รวม 57,231  69,647  49,557  61,826 

 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ข

งานในช่วงรับประกนัผลงาน 

 ประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้าง 

  

รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 67,727  50,231  1,919  32,688  69,646  82,919 

เพ่ิมขึ้น (โอนกลบั) (8,051)  21,997  57  586  (7,994)  22,583 

จ่ายชาํระ (2,627)  (12,698)  (1,919)  (14,562)  (4,546)  (27,260) 

ผลต่างจากการแปลง            

  ค่างบการเงิน 125  -  -  (932)  125  (932) 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 57,174  59,530  57  17,780  57,231  77,310 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ข

งานในช่วงรับประกนัผลงาน 

 ประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้าง 

  

รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 59,907  50,231  1,919  18,591  61,826  68,822 

เพ่ิมขึ้น (โอนกลบั) (8,051)  21,998  57  381  (7,994)  22,379 

จ่ายชาํระ (2,356)  (12,699)  (1,919)  (14,004)  (4,275)  (26,703) 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 49,500  59,530  57  4,968  49,557  64,498 

 

24 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน2565  31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 70,133  (3,970)  66,163  86,620  (5,541)  81,079 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี            

  แต่ไม่เกินห้าปี  73,221  (2,000)  71,221  103,620  (3,649)  99,971 

รวม 143,354  (5,970)  137,384  190,240  (9,190)  181,050 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน2565  31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 69,979  (3,968)  66,011  86,394  (5,533)  80,861 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี            

  แต่ไม่เกินห้าปี  73,221  (2,000)  71,221  103,620  (3,649)  99,971 

รวม 143,200  (5,968)  137,232  190,014  (9,182)  180,832 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จัดประเภทเป็น:-  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,530  14,858  6,530  14,858 

กิจการอ่ืน 130,854  166,192  130,702  165,974 

รวม 137,384  181,050  137,232  180,832 

 

25 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 196,082  280,462  196,082  280,462 

หัก เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

 ชาํระภายในหน่ึงปี (99,220)  (145,181)  (99,220)  (145,181) 

สุทธิ 96,862  135,281  96,862  135,281 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 280,462  355,163  280,462  340,077 

ลดลง (84,380)  (79,112)  (84,380)  (74,522) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 196,082  276,051  196,082  265,555 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน     

    ผูบ้ริหารสาํคญั  35,329  34,800 

    พนกังาน  45,402  47,051 

รวม  80,731  81,851 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน     

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม  81,851  86,214 

ตน้ทุนบริการ  1,901  2,016 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  652  549 

จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน  (3,673)  (345) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน     

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  80,731  88,434 
 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 2.25  2.25 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 2.87 – 34.38*  2.87 – 34.38* 

อตัรามรณะ (ตารางมรณะไทย) 105 ของ TMO2017**  105 ของ TMO2017** 

อตัราทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรามรณะ  รวมไวใ้นอตัรามรณะ 
 

* ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

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

27 ทุนเรือนหุ้น 
 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าหุน้  30 มิถุนายน 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัตน้งวด          

-  หุน้สามญั 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

ณ วันส้ินงวด          

-  หุ้นสามัญ 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัตน้งวด          

-  หุน้สามญั 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

ณ วันส้ินงวด          

-  หุ้นสามัญ 0.50  739,708  369,854  739,708  369,854 

 

  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด 

ด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัคือประธานกรรมการบริหาร 
 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลักคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน 

ทางภูมิศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่เน่ืองจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายไดไ้ม่ถึงร้อยละ 10ของรายไดร้วม 

กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดเ้สนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
 

รายได้แยกตามสายผลิตภณัฑ์ในงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือน   

รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงดิน  171,358  359,034 

สําหรับงวดหกเดือน   

รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงดิน  407,592  947,543 

รายไดง้านก่อสร้างโยธาและอ่ืนๆ  -  498 
 

29 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565   2564  2565   2564 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,856  (1,862)  -  (1,902) 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565   2564  2565   2564 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
และท่ีกลบัรายการและผลขาดทุนทางภาษี -  (1,300)  -  (1,300) 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 2,856  (3,162)  -  (3,202) 

 

 สําหรับงวดหกเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565   2564  2565   2564 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,685  3,518  -  4,485 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก        
  และท่ีกลบัรายการและผลขาดทุนทางภาษี (9,999)  2,303  (9,999)  2,303 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (7,314)  5,821  (9,999)  6,788 

 

30 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) 

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดแสดงไดด้งัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

ขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ        

 ผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (56,661)  (1,948)  (60,371)  (1,058) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  739,708  739,708  739,708  739,708 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.08)  (0.003)  (0.08)  (0.001) 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สําหรับงวดหกเดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ        

 ผูถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (100,157)  21,979  (102,828)  27,012 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้  739,708  739,708  739,708  739,708 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.14)  0.03  (0.14)  0.04 
 

31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 (ล้าน) 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 

หนีสิ้นทางการเงิน  

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า

ตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ช้ราคาเสนอซ้ือในปัจจุบนั

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

32 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

    งบการเงิน 

  งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับต้นทุนโครงการก่อสร้าง     

สกุลเงินบาท (ลา้นบาท) 78  78 
 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     

  ที่ยกเลกิไม่ได้     

ภายในหน่ึงปี     

สกุลเงินบาท (ลา้นบาท) 5  5 
 

  

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 มิถุนายน 2565          

สินทรัพย์          

เงินลงทุนในตราสารทุน          

-  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน          

     เบด็เสร็จอ่ืน 8,100  8,100  -  -  8,100 

รวมสินทรัพย์ 8,100  8,100  -  -  8,100 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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    งบการเงิน 

  งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัอื่นๆ     

เลตเตอร์ออฟเครดิต     

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 2  2 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร     

สกุลเงินบาท (ลา้นบาท) 313  313 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทั/บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น จาํนวน 3,160 ลา้นบาท และ 2.5 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 3,115 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นท่ีกบัองค์การแห่งหน่ึง (ผูใ้ห้เช่า) เพื่อใช้สําหรับเก็บวสัดุก่อสร้างและบา้นพกัคนงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าบริษทัไดแ้จง้ความประสงคข์อต่อ

สัญญาเช่าออกไปอีก แต่ผูใ้ห้เช่าขอยุติสัญญาเช่ามีผลตั้ งแต่วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และให้บริษัทร้ือถอนส่ิง 

ปลูกสร้างและขนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากพื้นท่ี และส่งมอบพื้นท่ีภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีส้ินสุดสัญญา หากพน้

กาํหนดจะคิดค่าปรับในอตัราต่อวนั นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนด ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ไดร้ื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง

และขนยา้ยทรัพยสิ์นออกจากพื้นท่ีดงักล่าวท่ีอาจมีภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัได้

จ่ายชาํระค่าเช่าให้กบัผูใ้ห้เช่าเป็นประจาํทุกเดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565) และชาํระภาษีโรงเรือน

และท่ีดินครบแล้ว ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขของสัญญา และผูใ้ห้เช่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเร่ือง

ดงักล่าว 
 

33 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัดาํเนินการออกหุน้กู ้จาํนวน 300 

ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.85 – 6.10 
 

34 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บางรายการไดมี้การจดัประเภทใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัน้ี 
  



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 31 ธันวาคม 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา             

– หมุนเวียน 144,150  65,520  209,670  138,073  65,520  203,593 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา             

– 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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