
 

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของ                

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ      

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน

อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ                                       

ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้  น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

กลศ  สุวรรณธารารังษี  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8025 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 790,183                697,817                147,181                310,983                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 849,326                617,560                558,348                234,439                
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา

   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 4 3,112,996              2,573,320              1,743,048              1,054,955              
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 384,967                276,471                164,486                116,942                
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            200,000                100,000                
สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน 301,232                205,401                159,948                68,848                  
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจ าค่าสินคา้ 2 209,570                370,904                121,461                156,967                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 500,184                -                            500,184                -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 233,829                121,977                139,801                59,401                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,382,287              4,863,450              3,734,457              2,102,535              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 362,740                336,072                202,458                195,049                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            700,980                699,980                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 134,154                140,236                -                            -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 864,655                946,027                247,045                254,178                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 147,019                117,768                83,044                  81,392                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,742                  4,161                    3,636                    4,139                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,351                  25,140                  7,165                    5,541                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 58,229                  93,455                  4,577                    13,427                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,604,890              1,662,859              1,248,905              1,253,706              

รวมสินทรัพย์ 7,987,177              6,526,309              4,983,362              3,356,241              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 1,914,180              1,646,067              926,579                556,607                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 1,677,825              1,420,858              1,021,822              652,138                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                            -                            10,000                  10,000                  

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 70,081                  61,302                  35,524                  39,464                  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 11 118                       289                       118                       289                       

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 239,672                214,978                52,146                  57,375                  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา

   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10,103                  11,320                  -                            11,320                  

   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้่าจา้ง 2,027,240              2,117,569              1,336,560              1,381,187              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,342                  10,983                  941                       15                         

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 12 50,700                  48,025                  -                            -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54,961                  26,818                  22,187                  7,847                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,055,222              5,558,209              3,405,877              2,716,242              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 107,576                107,152                29,877                  35,285                  
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 22,051                  15,903                  12,635                  6,395                    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 74,465                  72,366                  36,432                  35,171                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 582                       582                       -                            -                            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 204,674                196,003                78,944                  76,851                  

รวมหนีสิ้น 6,259,896              5,754,212              3,484,821              2,793,093              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 13

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 700,000                700,000                700,000                700,000                
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2564: หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 

         มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 700,000                500,000                700,000                500,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13 698,535                -                            698,535                -                            
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (77,880)                 (77,880)                 -                            -                            
ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 35,000                  35,000                  35,000                  35,000                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 371,626                314,977                65,006                  28,148                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727,281              772,097                1,498,541              563,148                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,987,177              6,526,309              4,983,362              3,356,241              

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,514,650            1,154,350            823,160               428,647               

รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 32,921                 62,479                 23,853                 14,883                 

รายไดค้่าเช่า 3,923                   3,973                   9,541                   14,077                 

รายไดอ่ื้น 9,896                   2,546                   4,598                   8,918                   

รวมรำยได้ 1,561,390            1,223,348            861,152               466,525               

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 1,400,046            1,044,551            770,480               371,179               

ตน้ทุนจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 30,310                 58,325                 20,310                 13,411                 

ตน้ทุนการให้เช่า 2,493                   2,673                   3,553                   7,425                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,167                 69,981                 54,163                 42,008                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,521,016            1,175,530            848,506               434,023               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,374                 47,818                 12,646                 32,502                 

รายไดท้างการเงิน 706                      498                      3,021                   398                      

ตน้ทุนทางการเงิน (1,143)                  (1,823)                  (487)                     (663)                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 39,937                 46,493                 15,180                 32,237                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (9,606)                  (2,822)                  (3,029)                  (3,171)                  

ก ำไรส ำหรับงวด 30,331                 43,671                 12,151                 29,066                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                          -                          -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 30,331                 43,671                 12,151                 29,066                 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 14

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.04                     0.09                     0.02                     0.06                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 3,123,514            2,265,342            1,814,730            813,015               

รายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 64,239                 129,878               45,902                 28,405                 

รายไดค้่าเช่า 8,023                   7,776                   20,793                 27,668                 

รายไดอ่ื้น 15,033                 7,172                   8,338                   20,917                 

รวมรำยได้ 3,210,809            2,410,168            1,889,763            890,005               

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 2,877,855            2,010,942            1,678,697            677,364               

ตน้ทุนจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 59,348                 122,157               39,732                 26,569                 

ตน้ทุนการให้เช่า 5,021                   5,263                   8,186                   16,021                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 169,878               134,329               103,382               79,194                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,112,102            2,272,691            1,829,997            799,148               

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 98,707                 137,477               59,766                 90,857                 

รายไดท้างการเงิน 856                      664                      4,990                   468                      

ตน้ทุนทางการเงิน (2,330)                  (3,617)                  (1,028)                  (1,577)                  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 97,233                 134,524               63,728                 89,748                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (26,584)                (21,705)                (12,870)                (14,640)                

ก ำไรส ำหรับงวด 70,649                 112,819               50,858                 75,108                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                          -                          -                          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 70,649                 112,819               50,858                 75,108                 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 14

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.11                     0.23                     0.08                     0.15                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ี ส่วนต ่ากวา่ทุนจาก
ออกและช าระ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ รวม
เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 500,000               -                       (77,880)                28,500                   608,811                 1,059,431              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                       -                           -                             112,819                 112,819                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                           -                       -                           -                             (300,000)               (300,000)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 500,000               -                       (77,880)                28,500                   421,630                 872,250                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 500,000               -                       (77,880)                35,000                   314,977                 772,097                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                       -                           -                             70,649                   70,649                   
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 13) 200,000               720,000           -                           -                             -                             920,000                 
ตน้ทุนในการท ารายการ (หมายเหตุ 13) -                           (21,465)            -                           -                             -                             (21,465)                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                           -                       -                           -                             (14,000)                 (14,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2565 700,000               698,535           (77,880)                35,000                   371,626                 1,727,281              
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ก าไรสะสม

งบกำรเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ี

ออกและช าระ ส่วนเกิน รวม

เตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 500,000              -                      28,500                394,333                 922,833                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                      -                          75,108                   75,108                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                          -                      -                          (300,000)               (300,000)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 500,000              -                      28,500                169,441                 697,941                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 500,000              -                      35,000                28,148                   563,148                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                      -                          50,858                   50,858                   

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 13) 200,000              720,000          -                          -                             920,000                 

ตน้ทุนในการท ารายการ (หมายเหตุ 13) -                          (21,465)           -                          -                             (21,465)                 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                          -                      -                          (14,000)                 (14,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2565 700,000              698,535          35,000                65,006                   1,498,541              

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ก าไรสะสม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 97,233                  134,524                63,728                  89,748                  

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 136,446                127,087                47,162                  40,885                  

   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (6,565)                   (5,462)                   (2,311)                   (4,082)                   

   ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 12,704                  600                       8,921                    -                            

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,621                    2,689                    1,342                    1,358                    

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,675                    2,881                    -                            -                            

   ก  าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (184)                      -                            (184)                      -                            

   รายไดท้างการเงิน (856)                      (664)                      (4,990)                   (468)                      

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,330                    3,617                    1,028                    1,577                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 246,404                265,272                114,696                129,018                

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (231,847)               159,375                (322,250)               (18,342)                 

   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (539,676)               (363,589)               (688,093)               (188,789)               

   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (108,496)               (101,488)               (47,544)                 (42,575)                 

   สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน (95,831)                 (89,638)                 (91,100)                 (25,469)                 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจ าค่าสินคา้ 161,335                5,035                    35,505                  (97,515)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (73,198)                 (13,001)                 (79,277)                 (19,715)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,452                    (13,263)                 (118)                      (3,540)                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 256,700                78,934                  369,480                80,189                  

   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 24,694                  27,086                  (5,229)                   16,992                  

   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (1,217)                   57,622                  (11,320)                 27,296                  

   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้่าจา้ง (90,329)                 868,784                (44,627)                 1,078,798             

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,143                  (6,666)                   14,340                  2,645                    

   จ่ายช าระหน้ีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง (6,556)                   (1,872)                   (2,681)                   (597)                      

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (521)                      (428)                      (81)                        (120)                      

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                            177                       -                            -                            

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (421,943)               872,340                (758,299)               938,276                

   จ่ายดอกเบ้ีย (1,151)                   (2,233)                   (933)                      (3,175)                   

   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23,916                  -                            8,320                    -                            
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (59,866)                 (42,293)                 (8,677)                   (17,319)                 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (459,044)               827,814                (759,589)               917,782                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2565

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (26,668)                 (119,768)               (7,409)                   (128,486)               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            (100,000)               (20,000)                 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในกองทุนเปิด (500,000)               -                            (500,000)               -                            

ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (37,931)                 (45,556)                 (29,331)                 (13,344)                 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,170)                   -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,373                  14,918                  3,167                    11,190                  

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (1,000)                   -                            

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 936                       621                       3,331                    374                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (557,460)               (149,785)               (631,242)               (150,266)               

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 268,113                129,009                369,972                114,174                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                            -                            -                            (20,000)                 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (38,241)                 (47,313)                 (21,941)                 (21,504)                 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (171)                      (3,162)                   (171)                      (405)                      

จ่ายเงินปันผล (14,000)                 (300,000)               (14,000)                 (300,000)               

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 920,000                -                            920,000                -                            

ตน้ทุนในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุ้น (26,831)                 -                            (26,831)                 -                            

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 1,108,870             (221,466)               1,227,029             (227,735)               

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 92,366                  456,563                (163,802)               539,781                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 697,817                274,266                310,983 92,659

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 790,183                730,829                147,181                632,440                

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่า 45,993 65,446 11,829 39,125

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,667                    68,375 1,667                    13,812

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,033                    7,058                    -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน       

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล           

ขอ้ 7 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                      

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.       รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุม่บริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการกาํหนด

ราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง - -     12,015  2,334 

รายไดค้่าเช่า - -     9,429  13,851 

รายไดค้่าขนส่ง - -        435  396 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - -       3,864  7,276 

รายไดค้่าจา้งแรงงาน - -       8,530  11,669 

ดอกเบ้ียรับ - -       2,742  32 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง - -      28,084  12,480 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - -    204,731  - 

ค่าบริหารจดัการ - -     1,557  1,344 

ดอกเบ้ียจ่าย - -       137  162 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าเช่า 98 98 - - 

ค่าเช่าจ่าย 1,633 1,633 619 619 

ตน้ทุนในการผลิตหิน* 7,389 - - - 

รายการธุรกิจกบัการร่วมการงาน     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 146,888 - 49,486 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 305 - 305 - 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 135,470 - 45,193 - 

*นโยบายการกาํหนดราคาเป็นราคาตามสัญญา     
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง - -  23,040 7,123 

รายไดค้่าเช่า - -  20,519 27,215 

รายไดค้่าขนส่ง - -  801 918 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - -  5,007 15,918 

รายไดค้่าจา้งแรงงาน - -  16,389 23,002 

ดอกเบ้ียรับ - -  4,641 32 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง - -  49,603 23,875 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - -  423,632 - 

ค่าบริหารจดัการ - -  3,115 2,764 

ดอกเบ้ียจ่าย - -  273 625 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าเช่า 195 195 - - 

ค่าเช่าจ่าย 3,266 3,266 1,238 1,238 

ตน้ทุนในการผลิตหิน* 7,389 - - - 

รายการธุรกิจกบัการร่วมการงาน     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 196,620 - 92,137 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 611 - 611 - 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 181,232 - 84,157 - 

*นโยบายการกาํหนดราคาเป็นราคาตามสัญญา     
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ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    

บริษทัยอ่ย - - 179,545 150,968 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,573 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (การร่วมการงาน) 4,188 147,023 4,188 2,516 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,761 147,023 183,733 153,484 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ย - - 23,846 41,044 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ย - - 186,144 75,918 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 12,310 - 412 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (การร่วมการงาน) 19,613 147,481 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,923 147,481 186,556 75,918 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)  5,291  5,743  4,096  4,435 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและญาติสนิท)  83,869  85,973  18,444  20,201 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  89,160  91,716  22,540  24,636 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก ่                             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

  (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส 

แอนด ์ โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 100,000 100,000 - 200,000 
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เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยขา้งต้นไม่มีหลกัประกัน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก                        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

  (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 10,000 - - 10,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,273 4,624  5,273 4,624  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 155 238  155 238  

รวม 5,428 4,862  5,428 4,862  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,480 12,524 10,480 12,524 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 396 475 396 475 

รวม 10,876 12,999 10,876 12,999 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17.4  
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 593 144,507 7,692 8,370 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 3,595 -  17,770   31,709  

 3 - 6 เดือน - -  19,387   21,137  

 6 - 12 เดือน - -  53,043   18,199  

 มากกวา่ 12 เดือน - -  4,918  -  

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,188 144,507  102,810   79,415  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 414,434 270,452 126,730 67,428 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน   387,751   171,933   235,630   2,081  

 3 - 6 เดือน  19,516   12,408   9,255   137  

 6 - 12 เดือน  15,029   13,150   1,300   9,419  

 มากกวา่ 12 เดือน  3,019   2,188   1,205   1,670  

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  839,749   470,131   374,120   80,735  

รวมลูกหน้ีการคา้  843,937   614,638   476,930   160,150  

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,573   2,516   76,282   71,173  

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  586   95   384   22  

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - -  4,641   2,896  

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  230   311   111   198  

รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,389   2,922   81,418   74,289  

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  849,326   617,560   558,348   234,439  
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กลุ่มบริษทัได้จดทะเบียนโอนสิทธิรับเงินในลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ       

ส่วนหน่ึงให้แก่สถาบนัการเงิน เพื่อชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 และ 11 ตามลาํดบั 

4. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกชําระ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเรียกชาํระ     

ภายใน 3 เดือน 1,239 1,028 501 294 

ภายใน 3 - 12 เดือน 1,874 1,545 1,242 761 

รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 3,113 2,573 1,743 1,055 

สิทธิรับเงินในรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างของโครงการส่วนหน่ึงของ    

กลุ่มบริษทัได้ถูกนําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 และ 11 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 500,184 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดซ่ึงเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลหรือบริษทัเอกชน ตราสาร

หน้ีตลาดเงิน และเงินฝากธนาคาร 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงขา้งตน้เป็นการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ           

การออกหนงัสือคํ้าประกนัท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส 

แอนด ์โปรดกัส์ จาํกดั  

 

500,000 

 

500,000 

 

100 

 

100 

 

499,980 

 

499,980 

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 200,000 200,000 

กิจการร่วมคา้ ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี - - 100 - - - 

บริษทั ซีวิล เอส.ที.ที. จาํกดั 1,000 - 100 - 1,000 - 

กิจการร่วมคา้ เดอะ-ซีเอสทีที - - 100 - - - 

รวม     700,980 699,980 

 ในปี 2564 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท                      

เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ร่วมกันจัดตั้ งกิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี                      

เพื่อดาํเนินธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 และ 49 ตามลาํดบัในกิจการร่วมคา้

ดงักล่าว บริษทัฯถือวา่กิจการร่วมคา้น้ีเป็นบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม และในเดือนมกราคม 2565 

กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดท้าํสัญญางานก่อสร้างกบัผูว้า่จา้งแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ซีวิล เอส.ที.ที. 

จาํกัด เพื่อดาํเนินธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 

10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ซ่ึงทําการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี                     

25 มีนาคม 2565 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2565 บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และ บริษทั ซีวิล เอส.ที.ที. 

จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดร่้วมกนัจดัตั้งกิจการร่วมคา้ เดอะ-ซีเอสทีที เพื่อดาํเนินธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้าง 

โดยมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 และ 49 ตามลาํดบัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว บริษทัฯถือว่ากิจการร่วมคา้น้ีเป็น

บริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม และในเดือนพฤษภาคม 2565 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดท้าํสัญญางาน

ก่อสร้างกบัผูว้า่จา้งแลว้ 
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8. การร่วมการงานประเภทการดําเนินงานร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของบริษทัฯและส่วนของการร่วมการงานประเภท          

การดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงแสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการฐานะการเงิน     

สินทรัพยห์มุนเวียน  3,585,651   151,400   (2,594)  3,734,457  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  1,248,905   -  -   1,248,905  

หน้ีสินหมุนเวียน  3,258,525   149,946   (2,594)  3,405,877  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  78,944   -  -   78,944  

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  63,551   1,455   -   65,006  

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการกําไรขาดทุน     

รายไดร้วม  811,930   49,486   (264)  861,152  

ค่าใชจ่้ายรวม  (800,464)   (48,306)   264  (848,506)  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  11,466   1,180   -  12,646  

รายไดท้างการเงิน  3,021   -  -  3,021  

ตน้ทุนทางการเงิน  (487)  -  -  (487) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  14,000   1,180   -  15,180  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (2,793)  (236)  -  (3,029) 

กาํไรสาํหรับงวด  11,207   944   -  12,151  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการกําไรขาดทุน     

รายไดร้วม  1,798,154   92,137   (528)  1,889,763  

ค่าใชจ่้ายรวม  (1,740,134)   (90,391)   528  (1,829,997)  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  58,020   1,746   -  59,766  

รายไดท้างการเงิน  4,990   -  -  4,990  

ตน้ทุนทางการเงิน  (1,028)  -  -  (1,028) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  61,982   1,746   -  63,728  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (12,520)  (350)  -  (12,870) 

กาํไรสาํหรับงวด  49,462   1,396   -  50,858  

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 946,027 254,178 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  38,470   30,205  

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน  2,033   - 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  1,667   1,667  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (116,734)  (38,149) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าตามบญัชี  (6,808)  (856) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  864,655   247,045  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้นําอาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ               

68 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคํ้ าประกันโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน         

บุคคลในครอบครัวของกรรมการของกลุ่มบริษทั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการ

ของกลุ่มบริษทั บญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิรับเงินค่างานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่ม

บริษทั 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคํ้ าประกันโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน       

บุคคลในครอบครัวของกรรมการของกลุ่มบริษทั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการ

ของกลุ่มบริษทัและบุคคลในครอบครัวของกรรมการบริษทัฯ บญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอน

สิทธิรับเงินค่างานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไมมี่วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

12. ประมาณการหนีสิ้นจากคดีความ 

 ยอดคงเหลือเป็นประมาณการหน้ีสินสําหรับคดีความท่ีบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

ในฐานะผูร่้วมคา้ของกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง ซ่ึงกิจการร่วมคา้ดงักล่าวผิดสัญญาในการจ่ายชาํระหน้ีตาม       

ตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่สถาบนัการเงิน โดยศาลไดมี้คาํพิพากษาให้ผูร่้วมคา้และผูค้ ํ้าประกนัทั้งหมดร่วมกนั       

จ่ายชาํระเงินจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหแ้ก่สถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั สถาบนัการเงิน

ยงัไม่มีการบงัคบัคดีเรียกชาํระค่าเสียหายดงักล่าวจากบริษทัย่อย อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัย่อย

จะมีภาระหน้ีสินท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าว จึงไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความ

ไวใ้นบญัชี 

13. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างวนัท่ี 19 ถึง 21 มกราคม 2565 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น                          

คร้ังแรก (Initial Public Offering) โดยเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 920 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2565 

บริษทัฯได้รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจาํนวน และบริษทัฯได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน                 

ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จากจาํนวน 500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

เป็นจาํนวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี             

25 มกราคม 2565 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัจาํนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่า             

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 
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ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีตน้ทุนในการทาํรายการเกิดขึ้นเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 22 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จาํนวน 5 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯบนัทึกหักกบัส่วนเกินมูลค่า      

หุน้สามญั 

14. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

กําไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดส่วนท่ี เป็นของผู ้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 30,331 43,671  12,151 29,066  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้)  700,000  500,000  700,000  500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.04  0.09   0.02  0.06  

 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 70,649 112,819 50,858 75,108 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้)  671,271  500,000  671,271  500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)  0.11  0.23  0.08  0.15 

15. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

เงินปันผลประจาํปี 2564 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 14 0.02 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

เงินปันผลประจาํปี 2563 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 300 0.60 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างท่ีเป็นสาระสาํคญัของ

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานในงบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ตดัรายการ  

 รับเหมาก่อสร้าง จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ใหเ้ช่า ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,514,650 1,154,350  32,921 62,479   3,923  3,973  - - 1,551,494 1,220,802  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 219,483 2,779   33,686  24,885  (253,169) (27,664)  - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,514,650 1,154,350  252,404 65,258   37,609  28,858  (253,169) (27,664)  1,551,494 1,220,802  

กาํไรของส่วนงาน 114,604 109,799  2,611 4,155   1,430  1,299  - - 118,645 115,253  

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น          9,896   2,546  

รายไดท้างการเงิน          706   498  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (88,167)  (69,981) 

ตน้ทุนทางการเงิน          (1,143) (1,823)  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (9,606) (2,822) 

กาํไรสาํหรับงวด          30,331  43,671  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ตดัรายการ  

 รับเหมาก่อสร้าง จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ใหเ้ช่า ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  3,123,514  2,265,342  64,239   129,878   8,023   7,776  - - 3,195,776 2,402,996 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  - -  483,357   8,855   62,350   48,803  (545,707) (57,658) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน  3,123,514  2,265,342  547,596   138,733   70,373   56,579  (545,707) (57,658) 3,195,776 2,402,996 

กาํไรของส่วนงาน  245,659  254,400  4,891   7,721   3,002   2,513  - - 253,552 264,634 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น          15,033   7,172  

รายไดท้างการเงิน          856   664  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (169,878)  (134,329) 

ตน้ทุนทางการเงิน          (2,330)  (3,617) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (26,584)  (21,705) 

กาํไรสาํหรับงวด          70,649   112,819  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้าํ

สัญญากบัผูรั้บเหมาช่วงหลายรายเป็นจาํนวน 4,656 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,785 ลา้นบาท) 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยั และสัญญาว่าจ้างทาํ

ความสะอาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาภายใน 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ี

บอกเลิกไม่ไดเ้ป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) 

17.3 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวให้แก่บริษทัใหญ่ในวงเงิน 

123 ลา้นบาท  

 ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

   

คํ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูลงานก่อสร้าง 2,555,585  1,487,337  

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 3,753,177  1,791,523  

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 46,842  7,286  

รวม 6,355,604  3,286,146  

17.4 คดีฟ้องร้อง 

 ในงวดปัจจุบัน ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเก่ียวกับคดีฟ้องร้อง ข้อพิพาท และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น  

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 34.5 ในงบการเงินรวมประจาํปี 2564 

18. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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