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สารจากประธานบริหาร

ใน ปี ใหม่ นี้ รัฐบาล ได้ ประกาศ แผนการ ลงทุน โครงการ Mega Project เพื่อ พัฒนา โครงสร้าง พื้น ฐาน ด้าน การ คมนาคม ออก มา อย่าง ต่อ เนื่อง โดย 
มี โครงการ ใหม่ ที่ จะ เดิน หน้า ประมูล งาน ในปี 2560 ประกอบ ไป ด้วย โครง การ หลักๆ ได้แก่ รถไฟ ทาง คู่ 10 เส้น ทาง มูลค่า ประมาณ 400,000 ล้าน บาท 
รถไฟ ชานเมือง 2 เส้น ทาง มูลค่า กว่า 26,000 ล้าน บาท รถไฟฟ้า สาย สี ต่างๆ 6 เส้น ทาง มูลค่า 220,000 ล้าน บาท โครงการ มอเตอร์เวย์ และ ทางด่วน 
อีก 5 เส้น ทาง มูลค่า กว่า 160,000 ล้าน บาท เป็นต้น นอกจาก นี้  ยัง มี โครงการ ที่ ภาค รัฐ ต้องการ พัฒนา อย่าง ต่อ เนื่อง ได้แก่  โครงการ ก่อสร้าง สนาม บิน  
สุวรรณภูมิ เฟส 2 โครงการ รถไฟ ความเร็ว สูง โครงการ ท่าเรือ แหลม ฉบัง เฟส 3 และ โครง กา รอื่นๆ  อีก หลาย รายการ ความ ชัดเจน ของ นโยบาย ภาค รัฐ  
ได ้ชว่ย ฟืน้ ความ มัน่ใจ ของ นกั ลงทนุ ให ้กลบั คนื มา และ หนนุ ให ้เศรษฐกจิ เตบิโต ได ้อยา่ง ม ีเสถยีรภาพ มาก ขึน้ ดว้ย ศกัยภาพ และ ความ พรอ้ม ทกุ ดา้น ของ บรษิทัฯ 
ทั้ง ใน ด้าน ประสบการณ์ และ ทรัพยากร ที่ มี อยู่ บริษัท ฯ มี ความ มั่นใจ ที่ จะ ชนะ การ ประมูล และ ได้ รับ งาน เข้า มา ดำเนิน การ จาก โครงการ ต่างๆ  ของ รัฐบาล 
และ เอกชน อย่าง มาก จน เต็ม มือ และ ประสิทธิภาพ ที่ มี อยู่ 

พร้อม กัน นี้ โครงการ ที่ บริษัท ฯ ได้ ทำการ ศึกษา ผลัก ดัน และ พัฒนา เอง อีก หลาย โครงการ ได้ มี ความ คืบ หน้า เป็น นัย สำคัญ ได้แก่  โครง การ โป แตซ 
ที่ จังหวัด อุดรธานี โครงการ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ ท่าเรือ และ ทาง รถไฟ ใน สาธารณรัฐ โม ซัม บิค โครงการ สัมปทาน ทางด่วน ยก ระดับ ที่ กรุง ธากา ประเทศ 
บัง คลา เทศ โครงการ ทำ เห มือ งบ๊ อก ไซต์ และ โรง งา นอ ลู มิน่า สปป. ลาว รวม ทั้ง โครงการ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย ซึ่ง ทุก โครงการ บริษัทฯ  จะ เริ่ม พัฒนา 
ใน ปี นี้ และ ดำเนิน การ อย่าง ต่อ เนื่อง ต่อ ไป 

ป ี2560 นี ้จะ เปน็ ป ีทอง ของ บรษิทั ฯ ที ่จะ ม ีงาน จำนวน มาก และ ตอ่ เนือ่ง กอ่ ให ้เกดิ ราย ได ้กำไร และ ความ มัน่คง แก ่บรษิทัฯ ทัง้ ใน ป ีนี ้และ ป ีตอ่ๆ  ไป  
ทำให้ บริษัทฯ ยัง คง ไว้ ซึ่ง ความ เป็น บริษัท ก่อสร้าง ที่ ใหญ่ เป็น อัน ดับ ต้นๆ  ของ ประเทศ  ส่ง ผล ตอบแทน ที่ ดี ไป ยัง ผู้ ถือ หุ้น ทุก ท่าน และ ผู้ ที่ ให้การ สนับสนุน 
บริษัทฯ  ด้วย ดี ตลอด มา

 

        เปรม ชัย กรรณ สูต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง จาก ที่ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2557 
เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2557 วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง 3 ปี ประกอบ ด้วย กรรมการ อิสระ 3 ท่าน คือ ร.ต.ท.ฉัตร ชัย บุญ ยะ อนันต์ เป็น ประธาน กรรมการ 
ตรวจ สอบ ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม และ นาย วิล เลี่ยม ลี เซนท์ กราฟ เป็น กรรมการ ตรวจ สอบ โดย มี นาย วิฑิต อวย สิน ประเสริฐ รอง ประธาน บริหาร ฝ่าย 
ตรวจ สอบ ภายใน เป็น เลขานุการ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ

ต่อ มา เมื่อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ มี มติ อนุมัติ แต่ง ตั้ง ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม ดำรง ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ 
ตรวจ สอบ แทน ร.ต.ท.ฉัตร ชัย บุญ ยะ อนันต์ ซึ่ง ถึงแก่ กรรม และ มี มติ อนุมัติ แต่ง ตั้ง นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ ซึ่ง เป็น กรรมการ อิสระ ดำรง ตำแหน่ง 
กรรมการ ตรวจ สอบ

ต่อ มา เมื่อ วัน ที่ 9 กันยายน 2559 ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ มี มติ อนุมัติ แต่ง ตั้ง ศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด เป็น กรรมการ อิสระ และ ดำรง 
ตำแหน่งกรรมการ ตรวจ สอบ แทน นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ ซึ่ง ลา ออก จาก ตำแหน่ง กรรมการ ตรวจ สอบ

ในปี 2559 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ จัด ให้ มี การ ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง โดย มี กรรมการ ตรวจ สอบ เข้า ร่วม ประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
2. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการตรวจสอบ 4/4
3. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 2/4

(ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ)
4. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการตรวจสอบ 1/4

โดย คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ รับ มอบ หมาย หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ จาก คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ให้ พิจารณา และ สอบ ทาน ใน เรื่อง สำคัญๆ 
พร้อม ทั้ง ให้ ความ เห็น ดังนี้

สอบ ทาน งบ การ เงิน ราย ไตรมาส งบ การ เงิน ประจำ ปี 2559 รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี รวม ถึง รายงาน การ วิเคราะห์ ฐานะ ทางการ เงิน และ 1. 
ผล การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ 
สอบ ทาน ระบบ การ ควบคุม ภายใน และ พิจารณา แผนการ ตรวจ สอบ ประจำ ปี 2559 ของ ฝ่าย ตรวจ สอบ ภายใน สอบ ทาน รายงาน การ ตรวจ 2. 
สอบ และ รายงาน ความ คืบ หน้า ของ การ ปรับปรุง แก้ไข ข้อ ผิด พลาด ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ หน่วย งาน
สอบ ทาน การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ว่า ด้วย หลัก ทรัพย์ และ ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ ข้อ กำหนด ของ ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ และ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง กับ 3. 
ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ
สอบ ทาน การ บรหิาร ความ เสีย่ง ที ่เกดิ จาก ตน้ทนุ ที ่เพิม่ ขึน้ เนือ่งจาก การ ปรบั ราคา สงู ขึน้ ของ วสัด ุหลกั ที ่ม ีแนว โนม้ จะ ปรบั ราคา สงู ขึน้ ใน ป ี2559 4. 
และ มาตรการ รองรับ ผลก ระ ทบ โดยตรง ต่อ บริษัทฯ
พิจารณา รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ ให้ มี ความ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน เป็น ไป ตาม กฎหมาย และ ข้อ 5. 
กำหนด ของ ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ
พิจารณา คัด เลือก เสนอ แต่ง ตั้ง บุคคล ซึ่ง มี ความ เป็น อิสระ เพื่อ ทำ หน้าที่ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต และ เสนอ ค่า ผล ตอบแทน ผู้ สอบ บัญชี รับ 6. 
อนุญาต ขอ งบ ริ ษัทฯ ประจำ ปี 2559 รวม ทั้ง ได้ มี การ ประชุม อย่าง เป็น ทางการ กับ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต โดย ไม่มี ฝ่าย จัดการ เข้า ร่วม ประชุม 
ด้วย ปี ละ 1 ครั้ง

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ มี ความ เห็น ว่า ใน รอบ ปี บัญชี 2559 สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี รายงาน ทางการ เงิน ที่ ถูก ต้อง ตาม ที่ 
ควร ใน สาระ สำคัญ ตาม หลัก การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป และ มี การ เปิด เผย ข้อมูล อย่าง เพียง พอ และ ระบบ ควบคุม ภายใน มี ความ เพียง พอ ไม่มี ข้อ บกพร่อง ที่ เป็น 
สาระ สำคญั รวม ทัง้ การ ปฏบิตั ิตาม กฎหมาย วา่ ดว้ย หลกั ทรพัย ์และ ตลาด หลกั ทรพัยฯ์ ขอ้ กำหนด และ หลกั เกณฑ ์ของ สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั หลกั ทรพัย ์ 
และ ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ข้อ กำหนด และ หลัก เกณฑ์ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย หรือ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ 
เป็น ไป โดย ถูก ต้อง ตลอด จน รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน เป็นการ ทำ รายการ ธุรกิจ สม เหตุ สม ผล มี ราคา ที่ ยุติธรรม และ เป็น ไป ตาม ราคา ตลาด 

นอกจาก นี้ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ เสนอ ต่อ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ เพื่อ เสนอ ขอ อนุมัติ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ใน การ แต่ง ตั้ง นาย สมคิด  
เตยี ตระกลู ผู ้สอบ บญัช ีรบั อนญุาต เลข ที ่2785 และ/หรอื นางสาว กญั ญาณ ัฐ ศร ีรตัน ์ชชัวาล ย ์ผู ้สอบ บญัช ีรบั อนญุาต เลข ที ่6549 และ/หรอื นาย ธรี ศกัดิ ์ 
ฉั่ว ศรี สกุล ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต เลข ที่ 6624 และ/หรือ นางสาว ศันสนีย์ พูล สวัสดิ์ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต เลข ที่ 6977 และ/หรือ นาย นรินทร์  
จู ระ มงคล ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต เลข ที่ 8593 จาก บริษัท แก รนท์ ธอน ตัน จำกัด เป็น ผู้ สอบ บัญชี ขอ งบ ริ ษัทฯ ประจำ ปี 2559 ใน การ ประชุม สามัญ 
ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 ที่ ผ่าน มา

   (ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม) 
   ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ
   วัน ที่ 15 มีนาคม 2560



4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง จาก คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ตาม มติ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ครั้ง ที่ 1/9/2553 เมื่อ  
วัน ที่ 2 กันยายน 2553 ปัจจุบัน คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง  ประกอบ ด้วย กรรมการ ซึ่ง มี ความ รู้ ความ สามารถ ใน การ บริหาร ความ เสี่ยง ทั้งหมด  
7 ท่าน โดย ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม ประธาน กรรมการ และ ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ทำ หน้าที่ เป็น ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง 

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ทำ หน้าที่ พิจารณา กลั่น กรอง นโยบาย และ แนวทาง การ บริหาร ความ เสี่ยง โดย รวม ขอ งบ ริ ษัทฯ ซึ่ง ครอบคลุม ถึง  
ความ เสี่ยง ประเภท ต่างๆ ที่ สำคัญ เช่น ความ เสี่ยง ด้าน การ เงิน ความ เสี่ยง ด้าน การ ลงทุน ความ เสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติ งาน และ ความ เสี่ยง ที่ มี ผลก ระ ทบ 
ต่อ ชื่อ เสียง ของ กิจการ เป็นต้น โดย คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง จะ ช่วย พิจารณา ความ เสี่ยง อย่าง เป็น ระบบ เพื่อ เป็น ข้อมูล สนับสนุน การ ตัดสิน ใจ 
ของ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ หรือ ฝ่าย บริหาร โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง โครงการ ลง ทุน ใหม่ๆ ที่ มี นัย สำคัญ ต่อ การ ดำเนิน งาน และ งบ การ เงิน ขอ งบ ริ ษัทฯ หรือ เป็น 
โครงการ ที่ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ เห็น ว่า อาจ มี ประเด็น ความ เสี่ยง ใน การ พัฒนา หรือ ร่วม ทุน โครงการ 

ในปี 2559 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ได้ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ที่ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ มอบ หมาย ไว้ โดย ได้ เชิญ ฝ่าย บริหาร และ ทีม งาน ที่ 
เกี่ยวข้อง เข้า ร่วม ประชุม ตาม ความ เหมาะ สม มี การ พิจารณา กลั่น กรอง และ เสนอ ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ เสี่ยง และ ให้ ข้อ เสนอ แนะ เกี่ยว กับ การ บริหาร 
ความ เสี่ยง ที่ สำคัญ รวม ทั้ง ติดตาม ความ คืบ หน้า ของ โครงการ ลงทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ และ ส่ง มอบ 
ท่าเรือ และ ทาง รถไฟ สาย โม ติ เซ่ ถึง มา คู ซี สาธารณรัฐ โม ซัม บิค โครงการ ทวาย สหภาพ เมีย นมา โครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศ 
บัง คลา เทศ และ โครงการ เหมือง แร่ โป แตช จ.อุดรธานี

นอกจาก นี้ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ยัง ได้ พิจารณา และ เสนอ ความ เห็น พร้อม แนะแนว ทาง ปฏิบัติ เพื่อ ให้ เกิด การ ผลัก ดัน แต่ละ โครงการ 
ให้ ลุล่วง ตาม แผน อีก ทั้ง ขอ ให้ ฝ่าย บริหาร วางแผน ควบคุม ค่า ใช้ จ่าย ของ แต่ละ โครงการ ให้ อยู่ ใน กรอบ ของ งบ ประมาณ เพื่อ ประโยชน์ สูงสุด ขอ งบ ริ ษัทฯ 

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ได้ ปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อ ช่วย ให้การ ประเมิน ความ เสี่ยง และ การ บริหาร ความ เสี่ยง ขอ งบ ริ ษัทฯ มี ความ รอบคอบ และ 
เพียง พอที่ จะ ทำให้ ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ สามารถ เติบโต และ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ดำเนิน การ โดย ให้ มี ความ เสี่ยง อยู่ ใน ขอบเขต ที่ ยอมรับ ได้

   (ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม)
   ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
   วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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½�ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃã¹à¤Ã×Í	áÅÐºÃÔËÒÃÊÑÒ
¹Ò§à¾ÕÂ§Ë·ÑÂ	¾§É�ÊØÇÃÃ³

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ
½�ÒÂºÑªÕ

¹Ò§ÊÒÇ¡Ò¨¹Ò	à¨ÃÔÂÈ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ
½�ÒÂ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã

¹ÒÂÊÁà¡ÕÂÃµÔ	ÇÑ²¹àËÅ�ÒÇÔªÂ�

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
ÈÙ¹Â�«�ÍÁà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡Å
¹ÒÂ´ÓÃ§¤�	§ÒÁàÊ§ÕèÂÁ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
½�ÒÂºÑªÕ¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò
¹ÒÂÊØªÒµÔ	ÈÔÃÔ¸¹ÒÇØ²Ô

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ

¹ÒÂ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸�	ÍØ·ÂÒ¹Ò¹¹·�

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ
ÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ¡ÅØ�Á·Õè4
¹ÒÂ¸ÕÃ¾Å	ÊÑ¹µÔâÃ¨¹�»ÃÐä¾	

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
½�ÒÂÇÔà¤ÃÒÐË�µ�¹·Ø¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¹ÒÂÇÔ±ÙÃ	àËÅ×Í§ËÔÃÑ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
½�ÒÂºÃÔ¡ÒÃÍ§¤�¡Ã
¹Ò§¡Ñ¡Ã	à´ªÍØ´Á

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ
½�ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒ¾Ã	·Ô¾·Ô¾Ò¡Ã
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ จด ทะเบียน ก่อ ตั้ง เป็น บริษัท จำกัด เมื่อ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2501 ใน นาม บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ด้วย ทุน จด ทะเบียน เริ่ม แรก 2 ล้าน บาท โดย มี ผู้ เริ่ม ก่อ ตั้ง บริษัท 2 ท่าน คือ นาย แพทย์ ชัย ยุทธ กรรณ สูต ชาว ไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri 
ชาว อิตาเลียน มี วัตถุประสงค์เพื่อดำเนิน ธุรกิจ รับจ้าง ก่อสร้าง ทั่วไป

ต่อ มา เมื่อ วัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2528 บริษัทฯ ได้ รับ พระ มหากรุณาธิคุณ โปรด เกล้า พระราชทาน พระบรม รา ชา นุ ญาต ให้ เป็น บริษัท ภาย ใต้ 
พระบรม ราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และ โปรด เกล้า พระราชทาน ครุฑ พ่าห์ ให้ เป็น ศักดิ์ และ ศรี จวบ จนถึง ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ จด ทะเบียน เป็น บริษัท มหาชน เมื่อ วัน ที่ 24 มีนาคม 2537 และ เข้า ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ใน วัน ที่ 9 สิงหาคม 2537 
บรษิทัฯ ให้ ความ สำคญั กบั การ บรหิาร งาน โครงการ กอ่สรา้ง ให ้เสรจ็ ทนั เวลา และ ได ้คณุภาพ สงู จน ปรากฏ เปน็ ที ่ยอมรบั ของ เจา้ของ งาน ทัง้ ภาค เอกชน และ 
ภาค รฐับาล ทัง้ ใน ประเทศ และ ตา่ง ประเทศ นอกจาก นี ้บรษิทัฯ ยงั ได ้รบั การ รบัรอง มาตรฐาน ISO-9001 : มาตรฐาน ระบบ คณุภาพ การ ออกแบบ ผลติ ตดิ ตัง้  
และ บริการ ISO-14001 : มาตรฐาน จัดการ สิ่ง แวดล้อม และ TIS 18001 : มาตรฐาน ระบบ จัดการ อาชีวะ อนามัย และ ความ ปลอดภัย

 เพื่อ ให้ บริษัทฯ มี ทิศทาง การ ดำเนิน งาน ไป ใน แนวทาง ที่ จะ ทำให้ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย หรือ ผู้ ถือ หุ้น ขอ งบ ริ ษัทฯ ได้ รับ ผล ประโยชน์ จาก การ ดำเนิน งาน 
ขอ งบ ริ ษัทฯ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ จึง ได้ กำหนด วิสัย ทัศน์ พันธ กิจ คติพจน์ และ กลยุทธ์ ใน การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ ดังนี้

1.1 วิสัย ทัศน์ “มุ่ง สู่ การ เป็น บริษัท ก่อสร้าง ชั้น นำ ใน แถบ เอเซีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้”

พันธ กิจ

 เป็น บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง ครบ วงจร ที่ มี ประสบการณ์ และ ความ ชำนาญ ใน งาน ก่อสร้าง ทุก ประเภท

 มี ความ พร้อม ที่ จะ สร้างสรรค์ ผล งาน ที่ เป็น โครงการ ขนาด ใหญ่ หรือ ใช้ เทคนิค ชั้น สูง โดย การ ประมูล งาน ใน ราคา ที่ สามารถ แข่งขัน ได้

 มี ความ รับ ผิด ชอบ ใน งาน ก่อสร้าง ให้ ได้ คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล และ ก่อสร้าง เสร็จ ทัน เวลา ภายใน งบ ประมาณ ที่ กำหนด

 รักษา ภาพ ลักษณ์ ของ ความ เป็น ผู้นำ ของ บริษัท ก่อสร้าง

 สร้าง ความ พึง พอใจ ใน ระดับ สูงสุด ให้ แก่ ลูกค้า

 ใช้ ศักยภาพ ของ บริษัท ใน การ ขยาย ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง ไป ยัง ต่าง ประเทศ เพิ่ม มาก ขึ้น โดย เฉพาะ ใน แถบ ภูมิภาค เอเซีย

คติพจน์

 ยึด มั่น ใน สัญญา สร้าง ความ ไว้ วางใจ ใส่ใจ คุณภาพ

กลยุทธ์

 สร้าง ความ ไว้ วางใจ และ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ บริษัท ด้วย การ ทำงาน ให้ มี คุณภาพ

 การ ส่ง มอบ งาน ก่อสร้าง ให้ เสร็จ ทัน เวลา ที่ กำหนด พร้อม คุณภาพ งาน ที่ ได้ มาตรฐาน

 พัฒนา เทคโนโลยี ใน การ ก่อสร้าง ด้วย เทคนิค ชั้น สูง ให้ ทัน สมัย

 พัฒนา และ ส่ง เสริม ศักยภาพ การ บริหาร จัดการ ของ องค์กร และ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ให้ ทัน สมัย และ ต่อ เนื่อง

1.2 การ เปลี่ยนแปลง และ พัฒนาการ ที่ สำคัญ

ตาม ที่ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ ออก ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย  
ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1 (ITD-W1) (“ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ”) จำนวน 1,055,934,113 หน่วย ซึ่ง จัดสรร ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม เมื่อ วัน ที่ 
14 พฤษภาคม 2558 อายุ 4 ปี ใช้ สิทธิ ครั้ง สุดท้าย วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 มี กำหนดการ ใช้ สิ ทธิ ทุกๆ ไตรมาส ราคา การ ใช้ สิทธิ คือ ราคา หุ้น ละ 
14.00 บาท โดย 1 ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ สามารถ ซื้อ หุ้น สามัญ ได้ 1 หุ้น (ราคา หุ้น สามัญ ตาม มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท) โดย บริษัทฯ ได้ กำหนดการ ใช้ สิทธิ  
ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ ครั้ง แรก ใน วัน ที่ 30 มิถุนายน 2558 และ เมื่อ บริษัทฯ ได้ กำหนดการ ใช้ สิทธิ ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ ครั้ง ที่ 6 ใน วัน ที่ 30 กันยายน 
2559 นั้น ปราก ฏ ว่า มี ผู้ ถือ ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ จำนวน 20 หน่วย ได้ ใช้ สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 20 หุ้น รวม เป็น จำนวน หุ้น สามัญ ที่ ออก และ จัดสรร 
ใน ครั้ง นี้ เท่ากับ 20 หุ้น ส่ง ผล ให้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี ทุน ชำระ แล้ว จำนวน 5,279,840,848 บาท 

อนึ่ง ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ครั้ง ที่ 4/9/2559 ซึ่ง ประชุม เมื่อ วัน ที่ 9 กันยายน 2559 ได้ มี มติ รับ ทราบ การ ลา ออก จาก ตำแหน่ง กรรมการ 
ตรวจ สอบ ของ นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ และ มี มติ แต่ง ตั้ง ศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ตรวจ สอบ แทน ตำแหน่ง 
ที่ ว่าง ลง โดย มี ผล ตั้งแต่ วัน ที่ 9 กันยายน 2559
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1.3 โครงสร้าง การ ถือ หุ้น ของ กลุ่ม บริษัท

กลุ่ม ธุรกิจ บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม ขอ งบ ริ ษัทฯ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ มีน โย บาย แบ่ง การ ดำเนิน งาน เป็น 3 กลุ่ม งาน ดังนี้ 

กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ งาน รับ เหมา ก่อสร้าง งาน ระบบ สาธารณูปโภค ซึ่ง สนับสนุน กลุ่ม ธุรกิจ งาน ก่อสร้าง และ กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เกี่ยว กับ การ 1. 
ลงทุน ใน ต่าง ประเทศ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ งาน ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ประเทศ ต่างๆ

กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เป็นการ ลงทุน ใน ด้าน อื่นๆ เช่น  การ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สาย งาน ผลิตภัณฑ์ สิ่ง ก่อสร้าง และ วัตถุดิบ ขั้น ต้น และ กิจการ รับ 2. 
สัมปทาน 

กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เป็นการ ร่วม ค้า ได้แก่ การ ร่วม ลงทุน กับ ผู้ ลงทุน อื่น ที่ มี ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน เพื่อ ประโยชน์ ใน ด้าน การ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 3. 
ใหม่ๆ  ใน การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ โดย ส่วน ใหญ่ จะ เป็น งาน ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ขนาด ใหญ่ 

Õ´Õ·Íä�ÃÒÁ¹ÂÕÁà.¡¨º99.99%

ÍÔ¹àµÍÃ�à¹ªÑè¹á¹ÅÂ·ä¹ÂÕÅàÒµÔÍ.¡¨º99.99%

ÒÁÒ·ÒÃ¾ÒÃÒº´â¹ÔÅÂ·äÕ·Õ¾.¡¨º99.99%

Â«ÕàÁ¹µ�·ä¨ãÔÁÙÀ.¡¨º99.99%

�´¹ÅáÂ·ä¹ÂÕÅàÒµÔÍ.¡¨º99.99%

�ÃÍÇàÒ¾àÂ·ä¹ÂÕÅàÒµÔÍ.¡¨º99.99%

First Dhaka Elevated Expressway 
Co., Ltd.

99.99%

�µ¹Áà»Í�ÅÇàÕ´ÔÁÙÀ¤À.¡¨º99.99%

�µ¹Áà»Í�ÅÇàÕ´�Ê¡ÔµÊÔ¨ÅâÂÕªàÍà.¡¨º99.93%

º¨¡.	àÍàªÕÂ	ÍÔ¹´ÑÊàµÃÕÂÅ	áÍ¹´�	¾ÍÃ�·99.93%

âÎÅ´Ôé§Õ«Õ¾Õ¾Íà.¡¨º60.00%

Thai Mozambique Logistica SA60.00%ITD Construction SDN. BHD.99.99%

¹ÒÅÐÃ¾ÒŒ¹Ë‹Áâ§Ãâ.¡¨º99.99%

ITD Bangladesh Company Limited99.99%

ITD Madagascar S.A.99.98%

ÒÊ§ËÂ·ä¹ÂÕÅàÒµÔÍ.¡¨º99.97%

1�ÃÍÇàÒ¾àÂ·ä¹ÂÕÅàÒµÔÍ-�ÃÒÁ¹ÂÕÁà.¡¨º99.95%

ÒŒ¹ËÇÒŒ¡Â·ä§ÑÅ¾.¡¨º99.94%

¤Í¹ÊµÃÑ¤ªÑè¹	à·¤â¹âÅÂÕÕÃØºÐÃÊ.¡¨º99.93%

Italian – Thai Development 
(Myanmar) Co., Ltd.

99.90%

°ÔÍÐÅáµÕÃ¡¹Í¤�±³ÑÀµÔÅ¼ÁÒÂÊ.¡¨º99.80%

ITD Mozambique Limitada99.00%

¹ÕÃÒÁÂ·äÅÑµÔÍ.¡¨º92.59%

à·ÃÇÕèÂ·äÅÑµÔÍ.¡¨º90.94%

Italian - Thai Development 
Vietnam Co., Ltd.

80.00%

¹Ò§§ÑÅ¾µÔÅ¼.¡¨º74.93%

�Ê¡Ñ´Ã»âÅÕµÊàÍà«ÕèÂ¹.¡¨º69.90%

ITD Cementation India Limited51.63%

¹¤àØÃÒÁÂ·ä.¡¨º50.96%

Ê�·ÒÍà¹�ÃÔ·àÂÕ«àÍàÍâÕ·Íà.¡¨º48.99%

âÎÅ´Ôé§¤�¿Ô«»áÁÒÂÊ.¡¨º46.69%

¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹ÁÂÕ¹àÔÁÙÅÍÇÒÅ¹âÔ«.¡¨º34.00%

¤Í¹ÊµÃÑ¤ªÑè¹Õ¾.�ÃÒÍ.Õ«.ÁçÍà.¡¨º24.00%

âÎÅ´Ôé§	¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹Õ¾.�ÃÒÍ.Õ«.ÁçÍà.¡¨º24.00%

Momaz Logistics100.00%



8 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ ลงทุน ใน กิจการ ร่วม ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ºÁ¨.	ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â	´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	�	ÍÕ·ÕàÍ¿65.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	-	äÍ·Õ´Õ	à«çÁ	(¤Í¹â«àµÕÂÁ)60.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ-ÂÙ¹Ô¤60.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ-ÍÕ·ÕàÍ¿-àÍçÁÇÕàÍçÁ55.25%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	�	ÍÕ¨Õ«Õ55.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍàÍç¹51.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	-	äÍ·Õ´Õ	à«çÁ51.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	-	àÍÊ¤ÔÇ50.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	àÍÊ¤ÔÇ-äÍ·Õ´Õ50.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍâÍ·Õ40.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	�	àÍÊàÍçÁ«Õ«Õ40.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	«ÕàÍçÁ«Õ	-	äÍ·Õ´Õ	-	«Í§´Ò30.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	àÍàÇÍÃ�¡ÃÕ¹-ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â-¾ÕÍÕ´ÑººÅÔÇ«Õ25.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	«ÑÁ«Ø§	�	äÍ·Õ´Õ24.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò	äÍ·Õ´Õ	áÅÐ	äÍ·Õ´Õ	«ÕàÁ¹µ�à·ªÑè¹	ÍÔ¹à´ÕÂ20.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò·ÕèºÃÔÉÑ·Ï	Å§·Ø¹
à·�Ò¡ÑºÃ�ÍÂÅÐ	50	áÅÐÁÒ¡¡Ç�Ò

¡Ô¨¡ÒÃÃ�ÇÁ¤�Ò·ÕèºÃÔÉÑ·Ï	Å§·Ø¹
¹�ÍÂ¡Ç�ÒÃ�ÍÂÅÐ	50
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้าน ดังนี้ :-
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม1. 
งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่2. 
งานวางท่อระบบขนส่งน้ำมัน แก๊สและน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่3. 
งานกอ่สรา้งทางหลวงแผน่ดนิ ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเรว็สงู งานทางวิง่ งานสถาน ีงานวางราง และงานระบบรถไฟฟา้ สะพาน 4. 
และระบบทางด่วน 
งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล5. 
งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า6. 
งานด้านโครงสร้างเหล็ก7. 
งานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม8. 
งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน9. 

บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งได้ดังนี้
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ1. 
การลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ
กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการ 2. 
รับสัมปทาน 
กลุม่ธรุกจิทีเ่ปน็การรว่มคา้ ไดแ้ก ่การรว่มลงทนุกบัผูล้งทนุอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพือ่ประโยชนใ์นดา้นการถา่ยทอดเทคโนโลยี 3. 
ใหม่ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ
1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดและโรงแรม 8,201.60 16.21 9,309.05 17.30 9,126.32 17.45
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 527.49 1.04 583.46 1.08 877.33 1.68
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ำมัน แก๊สและน้ำ ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

และถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ 2,451.47 4.85 3,247.70 6.04 2,298.00 4.40
4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน 

ระบบทางด่วน 14,580.91 28.82 19,012.66 35.34 19,792.92 37.86
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล 12,176.49 24.07 9,164.17 17.03 4,691.86 8.97
6. งานสร้างเขื่อน อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 1,307.35 2.58 1,483.88 2.76 3,714.78 7.10
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก 230.40 0.46 389.48 0.72 260.96 0.50
8. งานด้านการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 137.44 0.27 124.34 0.23 36.70 0.07
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน 2,525.86 4.99 2,420.32 4.50 1,722.81 3.30

10. รายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 7,285.95 14.40 6,937.86 12.89 8,348.93 15.97
11. รายได้อื่นๆ 1,165.29 2.31 1,132.52 2.11 1,414.43 2.70
รวมมูลค่าการจำหน่าย 50,590.25 100.00 53,805.44 100.00 52,285.04 100.00
อัตราการเพิ่ม (ลด) (5.98%) 2.91% 8.62%
รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง 474.68 183.93 90.02
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 1,581.18 1,191.51 2,698.79
รายได้อื่นๆ 145.21 394.94 373.24
รวมมูลค่าการจำหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน 48,389.18 52,035.06 49,122.99
อัตราการเพิ่ม (ลด) (7.01%) 5.93% 6.82%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า

1. กลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบังานรบัเหมากอ่สรา้ง งานระบบสาธารณปูโภค ซึง่สนบัสนนุกลุม่ธรุกจิงานกอ่สรา้ง และกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ 
ในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2559 ปี 2558 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่)ชื่อบริษัท

(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย

1. บจก. เมียนม่า ไอทีดี 99.99 - - - - - -

2. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 99.99 87,504 0.36 88,861 0.35 78,320 0.39

3. บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา 99.99 - - - - 2,572 0.01

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ 99.99 1,216,108 5.03 1,463,965 5.69 1,529,875 7.55

5. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ 99.99 - - - - - -

6. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 99.99 - - - - - -

7. Italian Thai International SDN. BHD. - - - - - - -

8. ITD Construction SDN. BHD. 99.99 - - - - - -

9. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน 99.99 14,023 0.06 14,159 0.06 41,701 0.21

10. ITD Bangladesh Company Limited 99.99 - - - - - -

11. ITD-Madagascar S.A. 99.98 2,487 0.02 7,132 0.03 3,027 0.01

12. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา 99.97 1,722,896 7.13 1,387,656 5.39 - -

13. บจก. เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 99.95 - - - - - -

14. บจก. พลังไทยก้าวหน้า 99.94 - - - - - -

15. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 99.93 18,509 0.08 79,965 0.31 130,159 0.64

16. Italian – Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 99.90 - - 46,416 0.18 23,020 0.11

17. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐ 99.80 353,773 1.46 501,569 1.95 537,797 2.66

18. ITD Mozambique Limitada 99.00 - - - - - -

19. บจก. อิตัลไทย มารีน 92.59 417,303 1.73 272,000 1.06 228,654 1.13

20. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ 90.94 1,089,828 4.51 811,867 3.16 1,592,752 7.87

21. Italian – Thai Development Vietnam Co., Ltd. 80.00 - - - - - -

22. บจก. ผลิตพลังงาน 74.93 - - - - - -

23. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ 69.90 194,131 0.80 57,499 0.22 122,164 0.60

24. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย 51.63 16,108,487 66.64 16,361,919 63.58 9,110,091 44.99

25. บจก. ไทยมารุเคน 50.96 410,979 1.70 405,073 1.57 421,498 2.08

บริษัทร่วม

1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิร์นเอาท์ส 48.99 95,214 0.39 169,425 0.66 253,640 1.25

2. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง 46.69 - - - - - -

3. บจก. ซิโนลาว อลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น 34.00 - - - - - -

4. บจก. เอ็ม.ซี.อาร์.พี คอนสตรัคชั่น 24.00 - - - - - -

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 24.00 - - - - - -
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2. กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เป็นการ ลงทุน ใน ด้าน อื่นๆ เช่น  การ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สาย งาน ผลิตภัณฑ์ สิ่ง ก่อสร้าง และ วัตถุดิบ ขั้น ต้น และ กิจการ  
รับ สัมปทาน

สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2559 ปี 2558 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่)ชื่อบริษัท
(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
บริษัทย่อย

1. First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 99.99 - - - - - -

2. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.99 542,339 2.24 289,544 1.13 629,555 3.11

3. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.93 - - - - - -

4. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 99.93 - - - - - -

5. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 60.00 - - - - - -

6. Thai Mozambique Logistica SA 60.00 - - - - - -

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า

สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2559 ปี 2558 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่)ชื่อบริษัท
(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
การร่วมค้า

1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 65.00 66,845 0.28 - - - -

2. กิจการร่วมค้า ไอทีดี ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม) 60.00 46 - 30,471 0.12 58,398 0.29

3. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค 60.00 - - 143,534 0.56 247,162 1.22

4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม 55.25 - - 55 - 72,686 0.36

5. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจีซี 55.00 - - 3,831 0.01 10,013 0.05

6. กิจการร่วมค้า ไอเอ็น 51.00 - - - - - -

7. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ไอทีดี เซ็ม 51.00 761,348 3.15 1,726,353 6.71 1,800,042 8.89

8. กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสคิว 50.00 790,692 3.27 661,929 2.57 907,406 4.48

9. กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี 50.00 157,212 0.65 638,540 2.48 740,627 3.66

10. กิจการร่วมค้า ไอโอที 40.00 - - - - - -

11. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี 40.00 - - 202,432 0.79 763,659 3.77

12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ไอทีดี-ซอง ดา 30.00 101,685 0.42 - - - -

13. กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน – อิตาเลียนไทย  
- พีอีดับบลิวซี

25.00 - - - - - -

14. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี 24.00 - - 351,933 1.37 940,395 4.64

15. กิจการร่วมค้า ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น 20.00 19,457 0.08 11,904 0.05 5,143 0.03

24,170,866 100.00 25,728,032 100.00 20,250,356 100.00
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สรุป ผล งานการ ก่อสร้าง ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา

ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง ใน ปี 2560 มี แนว โน้ม การ เติบโต ที่ ดี อานิสงส์ หลัก มา จาก การ เร่งรัด ลงทุน โครงสร้าง พื้น ฐาน ของ ภาค รัฐ ทั้ง โครงการ 
ต่อ เนื่อง และ โครง การ ใหม่ๆ โดย กระทรวง คมนาคม นำ เสนอ แอ คชั่น แพ ลน ปี 2560 อีก จำนวน 36 โครงการ รวม วงเงิน เกือบ 9 แสน ล้าน บาท เพื่อ 
เรง่ การ ขบั เคลือ่น การ ลงทนุ ดา้น โครงสรา้ง พืน้ ฐาน ของ รฐับาล ให ้เปน็ รปู ธรรม มาก ทีส่ดุ โดย คาด หวงั วา่ สามารถ กระตุน้ การ เตบิโต ดา้น เศรษฐกจิ ใน ภาพ รวม  
ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เชื่อ มั่น ของ นัก ลงทุน ทำให้ มี การ ลงทุน ใน โครง การ ใหม่ๆ ของ ภาค เอกชน เพิ่ม ขี้ น นอกจาก นี้ ผู้รับ เหมา ก่อสร้าง ราย ใหญ่ ยัง มี โอกาส 
ขยาย ออก ไป รับ งาน ใน ต่าง ประเทศ ได้ อีก โดย เฉพาะ ใน ประเทศ เพื่อน บ้าน ที่ ยัง มี ความ ต้องการ พัฒนา โครงสร้าง พื้น ฐาน และ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ต่างๆ  
เพิ่ม ขึ้น อย่าง ต่อ เนื่อง โดย เฉพาะ ใน ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว และ สหภาพ เมีย นมา

กลุ่ม งาน ก่อสร้าง อาคาร
โครงการ กอ่สรา้ง อาคาร ที ่แลว้ เสรจ็ ใน รอบ ป ีที ่ผา่น มา ไดแ้ก ่โครง กา รส ตาร ์ววิ คอนโดมเินยีม มลูคา่ 1,833 ลา้น บาท โครงการ คอนโดมเินยีม แดน 

ลิฟ วิ่ง มูลค่า 747 ล้าน บาท โครง กา รอิซ ซี่ คอน โด มูลค่า 772 ล้าน บาท โครงการ อา คา ร ศูนย์ โล จิ สติ กส์เค อรี่ บางนา ระยะ ที่ 1 มูลค่า 202 ล้าน บาท  
และ โครงการ ก่อสร้าง โรงแรม ศรี พัน วา ที่ ภูเก็ต มูลค่า 166 ล้าน บาท สำหรับ โครงการ ต่างๆ ที่ ยัง ดำเนิน การ อย่าง ต่อ เนื่อง อยู่ ได้แก่ โครงการ ก่อสร้าง 
สถาบัน การ แพทย์ จัก รี นฤ บดินทร์ รพ.รามาธิบดี ระยะ ที่ 1 และ 2 มูลค่า รวม 7,291 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 85 นอกจาก นี้ บริษัทฯ ยัง ได้ 
รับ งาน ตบแต่ง ภายใน เพิ่ม อีก มูลค่า 1,119 ล้าน บาท โครงการ กรุง ศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ มูลค่า 2,200 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 22 โครงการ 
อาคาร แมก โน เลีย ส์ วอ เต อร์ฟ รอ นท์ เรส ซิ เดน ซ์ มูลค่า 2,336 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 30 โครง กา รดิ ไอ คอน สยาม ซู เปอร์ ลัก ซ์ เรส ซิ เดน ซ์  
มูลค่า 1,104 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ  27 โครงการ อาคาร ศูนย์ รักษา พยาบาล รวม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระ พัน วัส สา อัยยิกา เจ้า 150 ปี  
ระยะ ที่ 2 มูลค่า 5,048 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 11 โครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ มูลค่า 1,226 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 23 
ส่วน โครง การ ใหม่ๆ ที่ เพิ่ง เริ่ม เข้าไป ดำเนิน การ ได้แก่ โครงการ หอพัก นิสิต แพทย์ พยาบาล โรง พยาบาล ชลประทาน โรงเรียน นานาชาติ ชลบุรี  
อา คา รวิ นด์ เชลล์ ถนน นราธิวาส และ อาคาร วิ ซด อม 101 เป็นต้น

กลุ่ม งาน ก่อสร้าง ทางด่วน ยก ระดับ ทางหลวง ทาง รถไฟ และ สะพาน
โครงการ ที่ แล้ว เสร็จ ใน ปี ที่ แล้ว ได้แก่ โครงการ เสริม โครงสร้าง ทาง รถไฟ คลอง สิบ เก้า-สะพาน คลอง ลึก มูลค่า 2,618 ล้าน บาท งาน ผลิต และ 

ติด ตั้ง สะพาน เหล็ก ใน พื้นที่ กบินทร์บุรี-ปราจีนบุรี และ คลอง สิบ เก้า มูลค่า รวม 334 ล้าน บาท โครงการ ติด ตั้ง เครื่อง กั้น ถนน ชนิด คาน อัตโนมัติ 19 แห่ง 
มูลค่า 54 ล้าน บาท และ งาน วาง ราง รถไฟฟ้า สาย สี ม่วง ช่วง บางใหญ่-บางซื่อ สัญญา 6 มูลค่า 3,390 ล้าน บาท ซึ่ง งาน หลัก ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ  
100 เหลือ เพียง ขั้น ตอน การ ทดสอบ ทั้ง ระบบ ร่วม กับ งาน ของ รถไฟฟ้า สาย สีน้ำเงิน โดย จุด นี้ เป็น จุด เชื่อม ต่อ กัน ของ รถไฟฟ้า ทั้ง สอง สาย ส่วน โครงการ ใน 
ประเทศ ที ่ยงั ดำเนนิ การ อยู ่ไดแ้ก ่งาน ทางหลวง สาย 304 ชว่ง กบนิทรบ์รุ-ีปกัธงชยั (ทาง เชือ่ม ผนื ปา่) มลูคา่ 1,233 ลา้น บาท ดำเนนิ การ ไป แลว้ รอ้ย ละ 31  
งาน ทางหลวง สาย 304 ชว่ง กบนิทรบ์รุ-ีวงั นำ้ เขยีว ตอน ที ่3 มลูคา่ 743 ลา้น บาท ดำเนนิ การ ไป แลว้ รอ้ย ละ 15 สะพาน ขา้ม แมน่ำ้ เมย แหง่ ที ่2 อ.แมส่อด 
จ.ตาก สัญญา ที่ 1 มูลค่า 335 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 89 โครงการ ศูนย์ การ ขนส่ง ตู้ สินค้า ทาง รถไฟ ท่าเรือ แหลม ฉบัง มูลค่า 1,262 ล้าน 
บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 20 ส่วน งาน ที่ เพิ่ง เข้าไป ดำเนิน การ ได้แก่ โครงการ เสริม ความ มั่นคง โครงสร้าง ทาง สถานี หัว ตะเข้-ฉะเชิงเทรา และ 
โครงการ เสริม โครงสร้าง ทาง รถไฟ ชุม ทาง คลอง 19-แก่งคอย มูลค่า รวม 744 ล้าน บาท นอกจาก นี้ บริษัทฯ ยัง ได้ รับ งาน ก่อสร้าง ทางหลวง พิเศษ สาย 
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน ที่ 7-8-9 มูลค่า รวม 3,265 ล้าน บาท ซึ่ง ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 6 สำหรับ เป้า หมาย หลัก ใน ปี นี้ ขอ งบ ริ ษัทฯ คือ 
โครงการ รถไฟ ราง คู่ และ โครงการ รถไฟ ราง มาตรฐาน รวม ทั้ง โครงการ มอเตอร์เวย์ เส้น ทาง ที่ เหลือ ซึ่ง ทาง รัฐบาล กำลัง เร่ง ผลัก ดัน ให้ มี การ ประมูล อย่าง 
ต่อ เนื่อง ใน ปี นี้ 

สำหรับ โครงการ ใน ต่าง ประเทศ ที่ ยัง ดำเนิน การ อยู่ ได้แก่ โครงการ สัมปทาน 25 ปี ทางด่วน ยก ระดับ ธากา กรุง ธากา ประเทศ บัง คลา เทศ มูลค่า 
38,095 ล้าน บาท ได้ มี การ ปรับ เปลี่ยน แบบ และ แนวทาง ก่อสร้าง เพื่อ ลด ปัญหา การ เวนคืน ที่ดิน ให้ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ชุมชน และ ตอบ สนอง ความ ต้องการ 
ของ หน่วย งาน ต่างๆ ของ รัฐบาล แล้ว ปัจจุบัน นี้ อยู่ ใน ขั้น ตอน การ ทำ Financial Close คาด ว่า จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ระยะ เวลา อัน ใกล้ นี้ ซึ่ง จะ ทำให้ 
โครงการ สามารถ เริ่ม งาน ได้ ตาม ความ ต้องการ ของ รัฐบาล บัง คลา เทศ

กลุ่ม งาน ก่อสร้าง สนาม บิน
ใน ช่วง ปลาย ปี ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ ชนะ การ ประมูล โครงการ สนาม บิน สุวรรณภูมิ ใน เฟส ที่ 2 ใน ส่วน การ ก่อสร้าง อาคาร เทียบ เครื่อง บิน รอง หลัง 

ที่ 1 (ชั้น B2, B1และ G) งาน ก่อสร้าง ลาน จอด อากาศยาน และ ส่วน ต่อ เชื่อม อุ โมง ด้าน ทิศ ใต้ มูลค่า 11,207 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 10  
ทำ ให้ บริษัทฯ มี ความ มั่นใจ อย่าง ยิ่ง ว่า จะ สามารถ ชนะ การ ประมูล โครง กา รอื่นๆ ที่ ต่อ เนื่อง ใน สนาม บิน สุวรรณภูมิ โดย ทาง บริษัท ท่า อากาศยาน ไทย 
จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีน โย บาย ที่ จะ เร่ง ประกวด ราคา เพื่อ ขยาย ศักยภาพ ของ สนาม บิน สุวรรณภูมิ ให้ สามารถ รองรับ ผู้ โดยสาร เพิ่ม จาก 45 ล้าน คน 
เป็น 60 ล้าน คน ส่วน โครงการ พัฒนา ท่า อากาศยาน ใน ภูมิภาค ต่างๆ ของ ประเทศ ได้แก่ โครงการ พัฒนา สนาม บิน ดอนเมือง สนาม บิน ภูเก็ต สนาม บิน 
หาดใหญ่ และ สนาม บิน กระบี่ ซึ่ง ทอท. มี ความ ต้องการ ที่ จะ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ ให้ บริการ เช่น กัน ไม่ ว่า จะ เป็น งาน ขยาย อาคาร รับรอง ผู้ โดยสาร 
หรือ งาน ปรับปรุง ทาง วิ่ง ทาง ขับ ของ สนาม บิน ทุก แห่ง ดัง นั้น โครงการ ที่ กล่าว มา แล้ว ล้วน เป็น เป้า หมาย ที่ บริษัทฯ ให้ ความ สนใจ และ ติดตาม มา โดย ตลอด 
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กลุ่ม งาน ก่อสร้าง โรงงาน อุตสาหกรรม
งาน ก่อสร้าง โรงงาน อุตสาหกรรม ท่ี ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ใน ปี ท่ี ผ่าน มา ได้แก่ งาน ก่อสร้าง โรง ไฟฟ้า พระนครเหนือ ขนาด 800 เมกกะ วัตต์ มูลค่า 

2,687 ล้าน บาท โครงการ อาคาร หม้อ ต้ม และ อาคาร Warehouse โรงงาน น้ำตาล มิตร ภูเขียว ท่ี จ.ชัยภูมิ มูลค่า รวม 392 ล้าน บาท และ โครงการ อาคาร 
จัด เก็บ น้ำตาล ดิบ 40,000ตัน ของ โรงงาน มิตร ผล สิงห์บุรี มูลค่า 49 ล้าน บาท ส่วน โครงการ ท่ี กำลัง ดำเนิน การ อยู่ ได้แก่ โครงการ อาคาร หม้อ ต้ม และ หม้อ 
เค่ียว ป่ัน ของ โรงงาน น้ำตาล มิตร ภู หลวง มูลค่า 174 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 35 โรงงาน ผลิต น้ำตาล ทราย และ โรง ไฟฟ้า ชีว มวล ส่วน ขยาย 
ของ บริษัท อุตสาหกรรม โคราช จำกัด มูลค่า รวม 227 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 14 โครงการ ปรับปรุง โรง งา นกู๊ด เยีย ร์ จ.ปทุมธานี มูลค่า 
260 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 3 และ งาน อาคาร พร้อม ฐานราก เคร่ืองจักร โรงงาน MDF2 ท่ี  จ. สงขลา มูลค่า 191 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป 
แล้ว ร้อย ละ 21 โดย ใน ปี 2559 ท่ี ผ่าน มา บริษัทฯ  ได้ ร่วม มือ กับ พันธมิตร ประกอบ ด้วย ซู มิ โต โม, แบ ล็ค แอนด์ วิช (ประเทศไทย) และ บมจ. อิตาเลียน ไทย  
ดี เวล๊อป เมน ต์ ชนะ การ ประมูล โครงการ โรง ไฟฟ้า บางปะกง (ทดแทน เคร่ือง ท่ี 1-2) มูลค่า รวม ประมาณ 22,000 ล้าน บาท คาด ว่า จะ ได้ รับ การ อนุมัติ ให้  
เร่ิม ทำงาน ใน ไตรมาส 2 ของ ปี 2560 สำหรับ โรง ไฟฟ้า ถ่านหิน กระบ่ี มูลค่า 32,000 ล้าน บาท และ ท่า เทียบ เรือ พร้อม ระบบ ขน ถ่าย ถ่านหิน มูลค่า 9,200 
ล้าน บาท ซ่ึง บริษัทฯ และ พันธมิตร ได้ ชนะ การ ประมูล ใน นาม ของ กิจการ ร่วม ค้า พา ว เวอร์ คอน สตรัคช่ัน คอร์เปอเร ชัน ออฟ ไชนา (Power Construction 
Corporation of China) และ บมจ. อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ (ITD) ซ่ึง ขณะ น้ี อยู่ ใน ข้ัน ตอน ท่ี รอ ให้ โครงการ ได้ รับ ความ เห็น ชอบ รายงาน (EHIA)  
จาก คณะ กรรมการ ส่ิง แวดล้อม แห่ง ชาติ หน่วย งาน ของ รัฐ และ หน่วย งาน ท่ี เก่ียวข้อง ตาม ท่ี กำหนด รวม ถึง ได้ รับ อนุมัติ ให้ ดำเนิน โครงการ จาก รัฐบาล 
ทางการ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย จึง จะ ดำเนิน การ แจ้ง ให้ บริษัทฯ เข้าไป ดำเนิน งาน ทันที นอกจาก น้ี ยัง มี โครงการ ก่อสร้าง โรง ไฟฟ้า ขนาด ใหญ่ อีก 
หลาย โครงการ ได้แก่ โรง ไฟฟ้า เทพา และ โรงงาน ถ่านหิน BLCP เป็นต้น ซ่ึง ล้วน แล้ว แต่ เป็น เป้า หมาย ขอ งบ ริ ษัทฯ ท่ี สนใจ เข้า ร่วม ประมูล งาน ท้ัง ส้ิน

กลุ่ม งาน ด้าน การ พัฒนา เหมือง แร่ และ ถ่านหิน
โครงการ ใน ประเทศ ที่ กำลัง ดำเนิน การ อยู่ ได้แก่ โครงการ เหมือง ถ่านหิน แม่เมาะ เฟส ที่ 7 โดย บริษัทฯ ได้ ร่วม มือ กับ บริษัท สห กล อิค วิ ป เม นท์ 

จำกัด (มหาชน) ใน นาม กิจการ ร่วม ค้า ไอที ดี-เอ ส คิว เข้าไป ดำเนิน การ ขุด-ขน ดิน ปริมาณ 365 ล้าน ลูกบาศก์ เมตร และ ขุด ถ่านหิน ปริมาณ 50 ล้าน ตัน  
ให้การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย ใช้ ใน การ ผลิต กระแส ไฟฟ้า มูลค่า 21,822 ล้าน บาท ซึ่ง ขณะ นี้ ได้ ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 68 ส่วน โครงการ 
ใน ต่าง ประเทศ ที่ กำลัง ดำเนิน การ อยู่ คือ งาน ขุด-ขน ดิน ใน โครงการ เหมือง หง สา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน ลาว โดย เป็น งาน ขุด-ขน ดิน ปริมาณ 
ทั้ง สิ้น 383 ล้าน ลูกบาศก์ เมตร มูลค่า 25,282 ล้าน บาท โดย ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 12

กลุ่ม งาน วาง ท่อ และ งา นอื่นๆ
โครงการ ใน ประเทศ ที่ แล้ว เสร็จ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา ได้แก่ โครงการ ท่อ ส่ง ก๊าซ ธรรมชาติ ที่ นิคม อุตสาหกรรม บางปู มูลค่า 750 ล้าน บาท โครงการ 

วาง ท่อ ก๊าซ และ สถานี ควบคุม โรง ไฟฟ้า นว นคร มูลค่า 180 ล้าน บาท ส่วน โครงการ ที่ ยัง ดำเนิน การ อยู่ ใน ขณะ นี้ ได้แก่ งาน รื้อ ย้าย และ ปรับปรุง ระบบ 
DPCU ของ โรง ไฟฟ้า ขนอม มูลค่า 352 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 99 เหลือ เพียง งาน Commissioning ร่วม กับ ทาง ปตท โครงการ ขยาย 
อายุ การ ใช้ งาน ระบบ ท่อ ส่ง ก๊าซ บน บก เส้น ที่ 1 (RC-650) มูลค่า 949 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 44 และ โครงการ ท่อ ส่ง ก๊าซ ธรรมชาติ สำหรับ  
โรง ไฟฟ้า โรจ นะ เพา เวอร์ มูลค่า 480 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้ว ร้อย ละ 93 คาด ว่า จะ แล้ว เสร็จ ใน ไตรมาส แรก ของ ปี นี้ ส่วน โครงการ ใหม่ ที่ เพิ่ง เริ่ม 
เข้าไป ดำเนิน การ คือ โครงการ ขยาย อายุ การ ใช้ งาน ท่อ ส่ง ก๊าซ บน บก เส้น ที่ 1 (RC-670) ขนาด 18” มูลค่า 1,692 ล้าน บาท กำลัง ดำเนิน งาน ใน ขั้น ตอน 
งาน เตรยีม การ และ จดัหา วสัด ุสำหรบั โครงการ วาง ทอ่ ใน ตา่ง ประเทศ ที ่ดำเนนิ การ อยู ่ใน ประเทศ อนิเดยี คอื งาน วาง ทอ่ นำ้ ประปา จาก โรง กรอง นำ้ การ ์เด ้นร ีช 
ถึง สถานี ตา รา ตา ลา วาว์ ล มูลค่า 1,667 ล้าน รูปี ดำเนิน การ ไป แล้วร้อย ละ 80 และ ที่ รับ งาน ใหม่ คือ งาน วาง ท่อ รวบรวม น้ำ เสีย ถ.เจมส์ ลอง ซา รา นี ใน 
เมือ งกัลกัต ตา ระยะ ทาง 3.8 กิโลเมตร มูลค่า 927 ล้าน รูปี ส่วน ใน ประเทศ เวียดนาม บริษัทฯ ได้ รับ งาน ท่อ รวบรวม น้ำ เสีย ของ เมือง โฮ จิ มิ นห์ Package 
XL-01 มูลค่า 2,765 ล้าน บาท ขณะ นี้ อยู่ ใน ขั้น ตอน การเต รี ยม งาน 

กลุ่ม งาน ก่อสร้าง ท่าเรือ ท่า เทียบ เรือ งาน ป้องกัน ตลิ่ง งาน ขุด ลอกและ ถม ชายฝั่ง และงาน ทาง น้ำ อื่นๆ
โครงการ ที่ ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา ได้แก่ โครงการ ก่อสร้าง ท่า เทียบ เรือ อเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.  ตราด มูลค่า 748 ล้าน บาท 

ระบบ ป้องกัน น้ำ ท่วม ชุมชน เมือง จ.เชียงใหม่ ระยะ ที่ 1 มูลค่า 233 ล้าน บาท และ โครงการ พัฒนา พื้นที่ ชุมชน ละไม ที่ เกาะสมุย มูลค่า 133 ล้าน บาท 
ส่วน โครงการ ที่ กำลัง ดำเนิน การ อยู่ ใน ปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ ปรับปรุง ราง ระบาย น้ำ และ เขื่อน ค สล. คลอง สะแก งาม มูลค่า 400 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป 
แล้วร้อยละ 99 คาด ว่า จะ แล้ว เสร็จ ใน ไตรมาส แรก ของ ปี นี้ ที่ เกาะสมุย ยัง เหลือ โครงการ พัฒนา พื้นที่ ชุมชน อีก 2 แห่ง คือ ที่ ชุมชน แม่น้ำ และ ชุมชน เฉ วง 
มลูคา่ รวม 409 ลา้น บาท ดำเนนิ การ ไป แลว้รอ้ยละ 94 และรอ้ยละ 51 ตาม ลำดบั เขือ่น ปอ้งกนั ตลิง่ แมน่ำ้ ปา่ สกั ระยะ ที ่1 ตอน ที ่1 มลูคา่ 913 ลา้น บาท  
ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 32 โครงการ ก่อสร้าง ฝาย และ อาคาร ประกอบ ที่ ฝาย วัง ปาน จ.ลำพูน มูลค่า 382 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 62 
โครงการ ขยาย ท่า เรือ เค อรี่ สยาม ซี พอร์ต ระยะ ที่ 4 มูลค่า 1,567 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 29 และ ระบบ ป้องกัน น้ำ ท่วม ชุมชน บางศรีเมือง 
ริม แม่น้ำ เจ้าพระยา จ.นนทบุรี มูลค่า 326 ล้าน บาท ได้ มี การ แก้ไข ปรับปรุง แบบ และ สัญญา เสร็จ แล้ว อยู่ ระหว่าง การ รอ ลง นาม ใน สัญญา และ คาด ว่า 
จะ เข้าไป เริ่ม งาน ได้ ใน เดือน มีนาคม นี้
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กลุ่ม งาน ก่อสร้าง โรง ไฟฟ้า พลัง น้ำ และ เขื่อน
โครงการ ใน ประเทศ ที่ ดำเนิน การ อยู่ คือ งาน ก่อสร้าง อุโมงค์ ส่ง น้ำ ช่วง แม่ งัด-แม่ ก วง สัญญา ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ซึ่ง เป็นการ ก่อสร้าง อุโมงค์ ส่ง น้ำ 

และ อาคาร ประกอบ เพื่อ ผัน น้ำ ส่วน ที่ เกิน ความ ต้องการ ใช้ น้ำ ใน ช่วง ฤดู ฝน โดย ใช้ หลัก การ แรง โน้ม ถ่วง จาก ลำน้ำ แม่แตง และ จาก อ่าง เก็บ น้ำ เขื่อน แม่ งัด 
สมบูรณ์ ชล ไป ยัง อ่าง เก็บ น้ำ เขื่อน แม่ ก วง อุดม ธารา มูลค่า 2,182 ล้าน บาท ปัจจุบัน ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 6 ส่วน โครงการ เขื่อน อื่นๆ ใน โครงการ 
บรหิาร จดัการ นำ้ ของ รฐับาล ซึง่ รฐับาล ยงั ประกาศ ที ่จะ เดนิ หนา้ ใน ยทุธศาสตร์ การ จดัการ นำ้ บรษิทัฯ มี ความ พรอ้ม อยา่ง ยิง่ ที ่จะ เขา้ ดำเนนิ การ ใน โครงการ 
ดัง กล่าว ได้ ทันที เพราะ มี การ จัด ทีม งาน เพื่อ ศึกษา ข้อมูล อย่าง ต่อ เนื่อง ตลอด มา สำหรับ งาน ใน ต่าง ประเทศ ช่วง ปลาย ปี 2559 ที่ ผ่าน มา กิจการ ร่วม ค้า 
 ซี เอ็ม ซี /ไอที ดี /ซอง ดะ ซึ่ง ประกอบ ด้วย CMC, ITD และ  Song Da  Corporation  ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 40 : 30 : 30 ตาม ลำดับ ได้ ร่วม 
ลง นาม ใน สัญญา ก่อสร้าง กับ บริษัท  น้ำ เทิน 1  จำกัด ใน สปป.ลาว เพื่อ ดำเนิน การ ก่อสร้าง โครงการ เขื่อน ไฟฟ้า พลัง น้ำ น้ำ เทิน 1 มูลค่า งาน 1.68 
หมื่น ล้าน บาท ประกอบ ด้วย งาน ขุด บริเวณ ก่อสร้าง เขื่อน โรง ไฟฟ้า และ อาคาร รับ น้ำ งาน ก่อสร้าง ทำนบ ปิด ลำน้ำ งาน อัดฉีด น้ำ ปูน ฐานราก เขื่อน งาน 
กอ่สรา้ง เขือ่น คอนกรตี บด อดั อาคาร ระบาย นำ้ ลน้ และ อาคาร สง่ นำ้ลง ลำนำ้ เดมิ งาน กอ่สรา้ง อาคาร โรง ไฟฟา้ พลงังาน นำ้ งาน อโุมงค ์สง่ นำ้ และ งาน กอ่สรา้ง 
ฐานราก สถานี ไฟฟ้า แรง สูง มี ระยะ เวลา ก่อสร้าง 1,473 วัน โดย คิด เป็น งาน ของ ITD ที่ มี สัดส่วน ถือ หุ้นร้อยละ 30 เป็น มูลค่า 5.03 พัน ล้าน บาท   

กลุ่ม งาน ระบบ ขนส่ง มวลชน
สำหรบั โครงการ ระบบ ขนสง่ มวลชน ที ่บรษิทัฯ ดำเนนิ การ อยู ่ไดแ้ก ่งาน กอ่สรา้ง รถไฟฟา้ ใตด้นิ สว่น ตอ่ ขยาย สาย สนีำ้เงนิ สญัญา ที ่1 ชว่ง หวัลำโพง 

ถึง สนาม ชัย มูลค่า 10,692 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 88 งาน ก่อสร้าง ระบบ รถ ชานเมือง (สาย สี แดง) สัญญา ที่ 2 ช่วง บางซื่อ-รังสิต มูลค่า 
23,336 ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 78 และ โครงการ รถไฟฟ้า สาย สี เขียว ช่วง หมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต สัญญา ที่ 1 มูลค่า 14,280 ล้าน บาท  
ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 19 ใน ช่วง ปลาย ปี ที่ ผ่าน มา การ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน แห่ง ประเทศไทย ได้ มี การ ประมูล ก่อสร้าง รถไฟฟ้า สาย สี ส้ม ช่วง  
ศูนย์ วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะ ทาง 23 กม. ซึ่ง บริษัทฯ ชนะ การ ประมูล ช่วง สัญญา ที่ 3 เป็น โครงการ ส่วน ที่ อยู่ ใต้ดิน ประกอบ ด้วย งาน ออกแบบ ควบคู่ 
ไป กับ งาน ก่อสร้าง ทาง วิ่ง รถไฟฟ้า ใต้ดิน ช่วง หัวหมาก-คลอง บ้าน ม้า มูลค่า 18,570 ล้าน บาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้ เตรียม ความ พร้อม ที่ จะ เริ่ม ดำเนิน การ ทันที 
หลัง จาก ลง นาม ใน สัญญา ส่วน งาน ใน ต่าง ประเทศ ที่ ดำเนิน การ อยู่ คือ โครงการ ใน ประเทศ อินเดีย  ได้แก่ โค รง การ เดล ลี เมโทร สัญญา CC-32 (UG-3) 
มูลค่า 7,510 ล้าน รูปี ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 95 โค รง การ เดล ลี เมโทร สัญญา CC-26R มูลค่า 6,401 ล้าน รูปี ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 78 ส่วน 
โครงการ โกลกาตา เมโทร สัญญา UG-2 ได้ ปรับ เปลี่ยน แนว และ สถานี ปรับ มูลค่า ขึ้น เป็น 16,190 ล้าน รูปี ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 48 ซึ่ง ใน ประเทศ 
อินเดีย ยัง มี โครงการ พัฒนา โครงสร้าง พื้น ฐาน ออก มา อย่าง ต่อ เนื่อง 

กลุ่ม งาน โครงสร้าง เหล็ก
ใน ปี ที่ ผ่าน โรงงาน ผลิต ชิ้น งาน โครงสร้าง เหล็ก ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้ ช่วย แก้ไข ปัญหา ให้ แก่ โครงการ ก่อสร้าง ต่างๆ หลาย โครงการ โดย 

ทำงาน สนับสนุน หน่วย งาน ภายใน ขอ งบ ริ ษัทฯ เอง เพราะ หน้า งาน ส่วน ใหญ่ มี พื้นที่ ทำงาน ค่อน ข้าง จำกัด บริษัทฯ จึง มีน โย บาย ใน การ จัด สร้าง โรงงาน 
ผลิต งาน โครงสร้าง เหล็ก ขึ้น มา เพื่อ ผลิต ชิ้น งาน โดย นำ วัตถุดิบ มา ผลิต ชิ้น ส่วน ให้ เสร็จ สมบูรณ์ ที่ โรงงาน แล้ว ค่อย นำ ไป ติด ตั้ง ที่ หน่วย งาน เป็นการ เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ การ ทำงาน และ ลด เวลา การ ทำงาน ที่ หน้า งาน ลง ทั้ง เป็นการ เพิ่ม คุณภาพ งาน ที่ จะ จัด ส่ง ต่อ ลูกค้า เนื่องจาก การ ควบคุม คุณภาพ ใน โรงงาน จะ 
ดี กว่า การ ผลิต ที่ หน้า งาน ทำให้ หน่วย งาน สามารถ ทำงาน ได้ ตาม แผน งาน ที่ ตั้ง ไว้ โครงการ ต่างๆ  ที่ กลุ่ม งาน โครงสร้าง เหล็ก ได้ ให้การ สนับสนุน ได้แก่ งาน 
โครง เหล็ก ของ โครงการ รถไฟฟ้า สาย สี แดง งาน โครง เหล็ก ของ โครงการ รถไฟฟ้า สาย สี เขียว งาน โครง เหล็ก Hammer Head ของ G land ทาวเวอร์ 
งาน โครง เหล็ก ของ อา คารไบ เทค เฟส 2 และงาน โครงสร้าง เหล็ก ของ สะพาน รถไฟ อีก หลาย แห่ง มี ยอด การ ผลิต รวม ของ ทุกๆ  โครงการ อยู่ ที่ 12,703 ตัน 
โดย รวม ทั้ง งาน ที่ รับ ผลิต แล้ว ส่ง ไป ต่าง ประเทศ คือ โครงสร้าง เหล็ก ของ สถานี รถไฟ ฟ้า เกา ลูน Package 2

กลุ่ม งาน สื่อสาร และ โทรคมนาคม
งาน สื่อสาร และ โทรคมนาคม ที่ ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา  ได้แก่ โครงการ ออกแบบ จัดหา พร้อม ติด ตั้ง เคเบิล ใย แก้ว นำ แสง เพื่อ เพิ่ม 

ความ มั่นคง ให้ กับ ระบบ สื่อสาร ของ การ ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค มูลค่า 105 ล้าน บาท และ งาน อาคาร ทดสอบ ด้าน ไฟฟ้า แรง สูง ของ บมจ. จรุง ไทย ไวร์ แอนด์ 
เคเบิ้ล มูลค่า 123 ล้าน บาท ส่วน โครงการ กำลัง ดำเนิน การ อยู่ ใน ปัจจุบัน ได้แก่ งาน ซ่อม บำรุง โครง ข่าย เคเบิล ใย แก้ว ระยะ ที่ 2 พื้นที่ ภาค ใต้ มูลค่า 97 
ล้าน บาท ดำเนิน การ ไป แล้วร้อยละ 82 และ เริ่ม เข้าไป ดำเนิน การ งาน อาคาร ศูนย์ ข้อมูล (Data Center) ของ การ ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค มูลค่า 582 ล้าน บาท  
ยัง มี โครงการ วาง สาย เคเบิล ไฟฟ้า ใต้ น้ำ ไป ยัง เกาะ ต่างๆ  ที่ บริษัทฯ ติดตาม อยู่ เพราะ เคเบิล ใต้ น้ำ มี ต้นทุน การ ก่อสร้าง ต่ำ กว่า การ ติด ตั้ง สา ไฟฟ้า แรง สูง 
ขนาด ใหญ่ ข้าม ไป ยัง เกาะ ซึ่ง ลด ปัญหา ด้าน ผลก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม คือ โครงการ วาง สาย เคเบิล ใต้ น้ำ ระบบ 33 เควี ไป ยัง เกาะ เต่า ระยะ ทาง ประมาณ 
45 กิโลเมตร มูลค่า ประมาณ 1,800 ล้าน บาท นอกจาก นี้  ยัง มี โครงการ ที่ ติดตาม คือ เคเบิลใต้ดิน ของ สถานี ไฟฟ้า ขนอม และ งาน เคเบิล ใต้ดิน ที่ หาด เฉ วง 
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วง A) มูลค่า ประมาณ 250 ล้าน บาท และ 280 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

นอกจาก โครงการ ที่ บริษัทฯ ชนะ การ ประมูล และ เข้าไป ดำเนิน การ ดัง กล่าว มา แล้ว ยัง มี โครงการ ที่ บริษัทฯ ได้ เป็น ผู้ ทำการ ศึกษา ผลัก ดัน และ 
พฒันา เอง อกี หลาย โครงการ ไดแ้ก่  โครง การ โป แตซ ที ่ จ.  อดุรธาน ีโครงการ ทำ เห มอื งบ ๊อก ไซต ์และ โรง งา นอ ล ูมนิา่ ใน สาธารณรฐั ประชาธปิไตย ประชาชน 
ลาว โครงการ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ ท่าเรือ และ ทาง รถไฟ ใน สาธารณรัฐ โม ซัม บิค รวม ทั้ง โครงการ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย สหภาพ เมีย นมา ทุก โครงการ 
ล้วน มี ความ คืบ หน้า ซึ่ง บริษัทฯ จะ เริ่ม พัฒนา ใน ปี นี้ และ ดำเนิน การ อย่าง ต่อ เนื่อง ต่อ ไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความ เสี่ยง ใน การ ประกอบ ธุรกิจ

1.1 ราย ได้ และ โอกาส ใน การ เติบโต ของ ราย ได้ ขอ งบ ริ ษัทฯ ขึ้น อยู่ กับ สัญญา ที่ ทํา กับ ภาค รัฐ ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ นโยบาย ของ รัฐบาล และ เศรษฐกิจ ของ 
ประเทศ เป็น หลัก

บริษัทฯ ดํา เนิน ธุรกิจ ส่วน ใหญ่ ที่ สําคัญ ใน ประเทศ โดย ใน รอบ ปี บัญชี สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ 
ก่อสร้าง ใน ประเทศ คิด เป็น ร้อย ละ 62.2 ของ ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง ทั้งหมด 

เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ได้ ขยาย ตัว ใน อัตรา เพิ่ม ขึ้น ใน ปี 2559 โดย อัตรา การ เติบโต ของ ผลิต ภัณ ฑ์ มวล รวม ใน ประเทศ เพิ่ม ขึ้น โดย คิด เป็น ร้อย ละ 
3.2 ในปี 2559 คิด เป็น ร้อย ละ 2.9 ในปี 2558 และ คิด เป็น ร้อย ละ 0.9 ในปี 2557 ขณะ ที่ อัตรา การ เติบโต ของ ผลิตภัณฑ์ มวล รวม ภายใน ประเทศ ของ 
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ลด ลง โดย คิด เป็น เป็น ร้อย ละ 8.3 ในปี 2559 คิด เป็น ร้อย ละ 17.0 ในปี 2558 และ คิด เป็น ร้อย ละ -2.4 ในปี 2557 (ข้อมูล จาก 
สำนกังาน คณะ กรรมการ พฒันาการ เศรษฐกจิ และ สงัคม แหง่ ชาต)ิ บรษิทัฯ ไม ่สามารถ คาด การณ ์ได ้วา่การ ขยาย ตวั ทาง เศรษฐกจิ ใน ปจัจบุนั และ ระดบั การ 
ใช้ จ่าย ของ รัฐบาล จะ เปลี่ยนแปลง เพียง ใด หรือ จะ มี วิกฤตการณ์ ทางการ เงิน เกิด ขึ้น อีก หรือ ไม่ ใน อนาคต ปัจจัย ที่ อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ เศรษฐกิจ 
ของ ประเทศ ได้แก่

 การ ลด ลง ของ กิจกรรม ด้าน ธุรกิจ อุตสาหกรรม การ ผลิต หรือ ด้าน อุตสาหกรรม ใน ประเทศ หรือ ใน ภูมิภาค หรือ ใน ระดับ โลก

 การ ยกเลิก การก ระ ตุ้น เศรษฐกิจ จาก นโยบาย การ เงิน และ การ คลัง ของ ภาค รัฐ จาก ใน ประเทศ หรือ ใน ระดับ โลก

 การ ขาดแคลน สิน เชื่อ หรือ แหล่ง เงิน ทุน ใน รูป แบบ อื่น ซึ่ง ส่ง ผล ให้ เกิด การ ลด ลง ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ความ ต้องการ ด้าน สินค้า และ บริการ ของ  
ผู้ ประกอบ การ ใน ภูมิภาค

 ความ ผันผวน ของ อัตรา แลก เปลี่ยน เงิน ตรา และ ราคา น้ำมัน

 ภาวะ เงินเฟ้อ ใน ระยะ ยาว หรือ การ เพิ่ม ขึ้น ของ อัตรา ดอกเบี้ย ใน ภูมิภาค

 การ เปลี่ยนแปลง เกี่ยว กับ ภาษี อากร

 การก ลับ มา ของ โรค ระบบ ทาง เดิน หายใจ เฉียบพลัน โรค ไข้ หวัด นก หรือ การ เกิด โรค ติดต่อ ร้าย แร งอื่นๆ ใน ประเทศ หรือ ประ เท ศอื่นๆ ใน 
ภูมิภาค

 การ ขาด เสถยีรภาพ ทางการ เมอืง การ รฐัประหาร การ กอ่การ รา้ย หรอื ความ ขดั แยง้ ทาง ทหาร ทัง้ ใน ประเทศไทย และ ประเทศ ตา่งๆ ใน ภมูภิาค 
หรือ ทั่ว โลก

 สถานการณ์ ความ ไม่ สงบ ทาง ภาค ใต้ ของ ประเทศ ที่ ยัง ดํา เนิน ต่อ ไป หรือ เพิ่ม ความ รุนแรง ขึ้น และ การ พัฒนา ด้าน กฎหมาย การเมือง หรือ 
เศรษฐกิจ ของ ประเทศ หรือ ที่ กระทบ ต่อ ประเทศ

 ภัย ธรรมชาติ และ ภัย พิบัติ ต่างๆ 

การ ถดถอย หรือ เสื่อม ลง ของ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ หรือ การ ลด ลง ของ กิจกรรม ทาง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การ ผลิต หรือ การ เงิน ใน ประเทศ อาจ ส่ง 
ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน  
และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ กา รดํา เนิน ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ นอกจาก มุ่ง เน้น กา รดํา เนิน ธุรกิจ ภายใน ประเทศ แล้ว กา รดํา เนิน ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ ยัง ขึ้น อยู่ กับ การ 
ใช้ จ่าย ของ ภาค รัฐ เป็น อย่าง มาก โดยที่ ลูกค้า ราย ใหญ่ ขอ งบ ริ ษัทฯ ได้แก่ รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ เช่น การ รถไฟ แห่ง ประเทศไทย การ รถไฟฟ้า 
ขนส่ง มวลชน แห่ง ประเทศไทย มหาวิทยาลัย มหิดล บริษัท ท่า อากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) และ กรม ทางหลวง เป็นต้น ซึ่ง บริษัทฯ มี ราย ได้ จาก 
การ ให้ บริการ ก่อสร้าง จาก ภาค รัฐ คิด เป็น ร้อย ละ 70.6 และ ร้อย ละ 69.4 ของ ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง ทั้งหมด ใน ปี 2559 และ ทั้ง ปี 2558 ตาม 
ลำดับ และ ร้อย ละ 53.4 และ ร้อย ละ 53.2 ของ มูลค่า ของ งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัท ย่อย ที่ บริษัทฯ มี บทบาท ใน การ ก่อสร้าง และ สัดส่วน ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน 
กิจการ ร่วม ค้า ที่ มี อยู่ ใน มือ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ตา มลํา ดับ ใน ขณะ ที่ แผน ของ ประเทศ เปิด โอกาส ให้ รัฐบาล 
เพิ่ม การ ใช้ จ่าย ด้าน โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค หาก มี การ ตัด ลด งบ ประมาณ ค่า ใช้ จ่าย ที่ สําคัญ ของ รัฐบาล ย่อม ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ปริมาณ สัญญา 
โครงการ ก่อ สร้าง ใหม่ๆ ของ ภาค รัฐ ที่ จะ มี ซึ่ง ใน กรณี ดัง กล่าว หรือ ใน กรณี ที่ ความ สัมพันธ์ ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ภาค รัฐ ไม่ ราบ รื่น ไม่ ว่า สาเหตุ ใด ก็ตาม ซึ่ง อาจ 
จะ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ 
หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน ด้วย 

1.2 งาน ก่อสร้าง โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค ที่ บริษัทฯ รับ ดํา เนิน งาน มี ความ เสี่ยง ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ 
เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ 

ราย ได้ ส่วน สําคัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ที่ เกี่ยว กับ งาน ก่อสร้าง โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค ขนาด ใหญ่ มา จาก สัญญา ก่อ สร้าง ที่ ทํา กับ 
รัฐบาล องค์กร ที่ เกี่ยวข้อง กับ รัฐบาล หรือ บริษัท เอกชน ที่ ได้ รับ สัมปทาน จาก หน่วย งาน ของ รัฐ ทั้ง ภายใน และ ภายนอก ประเทศ ซึ่ง งาน เหล่า นี้ ก่อ ให้ เกิด 
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ความ เสี่ยง ซึ่ง ไม่ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน การ ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ ตัวอย่าง เช่น โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค ขนาด ใหญ่ หลาย โครงการ เป็น โครงการ ที่ ได้ รับ 
ความ สนใจ อย่าง ยิ่ง จาก คน ทั่วไป ซึ่ง อาจ ถูก ตรวจ สอบ โดย สาธารณชน และ ฝ่าย การเมือง มากกว่า ปกติ และ อาจ เป็น โครงการ ที่ มี ความ ซับ ซ้อน ซึ่ง ทํา ให้ 
บริษัทฯ ต้อง จัดสรร ทรัพยากร บุคคล และ เงิน ทุน หมุน เวียน จํา นว นมาก ให้ แก่ โครงการ ดัง กล่าว นอกจาก นี้  โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค ดัง กล่าว อาจ เกิด 
ความ ล่าช้า หรือ อาจ ถูก แก้ไข เนื่องจาก ประเด็น ด้าน สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง ทำ ให้ การ ชํา ระ เงิน ให้ แก่ บริษัท ก่อสร้าง ที่ ให้ บริการ แก่ โครงการ ดัง กล่าว รวม ถึง บริษัทฯ 
อาจ ล่าช้า อัน เป็น ผล จาก การ เกิด ข้อ พิพาท กับ หน่วย งาน ของ รัฐ หรือ ผู้ ให้ กู้ แก่ โครงการ นอกจากนี้  การ เปลี่ยนแปลง งบ ประมาณ และ นโยบาย ของ รัฐบาล 
อาจ ก่อ ให้ เกิด ความ ล่าช้า ใน การ ชํา ระ เงิน ให้ แก่ บริษัทฯ ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ เนื่อง ใน ทาง ลบ ต่อ กระแส เงินสด ขอ งบ ริ ษัทฯ นอกจาก นี้  ข้อ พิพาท ต่างๆ  
รวม ทัง้ การ เปลีย่นแปลง งบ ประมาณ และ นโยบาย ของ รฐับาล อาจ สง่ ผลก ระ ทบ ตอ่ ชือ่ เสยีง ขอ งบ ร ิษทัฯ และ การ จดัหา เงนิ ทนุ เพือ่ ใช ้ใน โครงการ ใน อนาคต ขอ ง 
บ ริ ษัทฯ ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ เนื่อง ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ 
ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.3 หา กบ ร ิษทัฯ ไม ่สามารถ ประมาณ การ ความ เสีย่ง ราย ได ้หรอื ตน้ทนุ ของ สญัญา โดย รวม ได ้อยา่ง ถกู ตอ้ง หรอื ไม ่สามารถ ตกลง ราคา มลูคา่ ของ 
งาน ที่ ได้ ดํา เนิน การ แล้ว เนื่อง จาก คํา สั่ง เปลี่ยนแปลง ที่ ไม่ ได้ รับ การ อนุมัติ บริษัทฯ อาจ ได้ รับ ผลกํ า ไร ต่ำ กว่า ที่ คาด ไว้ หรือ อาจ ขาดทุน จาก สัญญา

สัญญา ก่อสร้าง ที่ สำคัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ จะ เป็น สัญญา เหมา จ่าย (Lump Sum Price) หรือ สัญญา ที่ มี ราคา ต่อ หน่วย ที่ แน่นอน (Fixed Unit Price) 
ข้อ กํา หนด ของ สัญญา เห ล่า นี้ กํา หนด ให้ บริษัทฯ ต้อง ค้ำ ประกัน ราคา ค่า บริการ เหมา จ่าย หรือ ราคา ค่า บริการ ที่ มี ราคา ต่อ หน่วย ที่ แน่นอน และ ต้อง รับ ความ 
เสี่ยง ว่า ต้นทุน ที่ เกี่ยวข้อง กับ กา รดํา เนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ จะ ไม่ สูง กว่า ที่ คาด ไว้ ดัง นั้น บริษัทฯ จะ รับ รู้ กํา ไร จาก สัญญา ต่างๆ ได้ เฉพาะ เมื่อ บริษัทฯ สามารถ 
ควบคุม ต้นทุน และ หลีก เลี่ยง ปัญหา ต้นทุน สูง กว่า ประมาณ การ ได้ อนึ่ง  การ ที่ ต้นทุน สูง กว่า ประมาณ การ ไม่ ว่า จะ เนื่อง มา จาก การ ขาด ประสิทธิภาพ  
การ ประมาณ การ ที่ ผิด พลาด หรือ ปัจจัย อื่น ใด ล้วน ส่ง ผล ให้ โครง การ ได้ กํา ไร น้อย ลง หรือ อาจ ขาดทุน ได้ สัญญา ที่ บริษัทฯ ได้ เข้า ดำ เนิน การ จํา นว นมา กมี  
ส่วน หนึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ประมาณ การ ต้นทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ อิง กับ สมมุติฐาน หลาย ประการ แม้ ว่า บริษัทฯ จะ คาด การณ์ ต้นทุน แรงงาน และ ค่า วัสดุ ก่อสร้าง ที่  
เพิม่ ขึน้ ใน การ ประมลู ขอ งบ ร ิษทัฯ แลว้ กต็าม ราย ได ้ตน้ ทนุ และ กาํ ไร ที ่รบั รู ้จาก สญัญา เหมา จา่ย หรอื สญัญา ที ่ม ีราคา ตอ่ หนว่ย ที ่แนน่อน อาจ แปรผนั ไป จาก  
จํา นว นที่ ประมาณ การ ไว้ เนื่อง มา จาก ปัจจัย หลาย ประการ ซึ่ง รวม ทั้ง การ เปลี่ยนแปลง ด้าน เงื่อนไข ของ งาน ตัวแปร ด้าน แรงงาน และ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอด 
อายุ ของ สัญญา และ การ เพิ่ม ขึ้น ของ ต้นทุน วัตถุดิบ และ แรงงาน ที่ มิได้ คาด การณ์ ไว้ สัญญา ก่อสร้าง บาง ฉบับ มี ข้อ กํา หนด เกี่ยว กับ สูตร ที่ ใช้ ใน การ ปรับ 
ราคา (Escalation Formula) เพื่อ รองรับ การ เพิ่ม ขึ้น ของ ราคา วัตถุดิบ และ แรงงาน ที่ มิได้ คาด การณ์ ไว้ อย่างไร ก็ ตาม  บริษัทฯ ยัง ต้อง รับ ภาระ ส่วน ที่ เพิ่ม 
ขึน้ บาง สว่น นัน้ กอ่น ที ่จะ สามารถ เรยีก รอ้ง คา่ ชดเชย ตาม สตูร ที ่ใช ้ใน การ ปรบั ราคา ได ้ซึง่ สตูร ดงั กลา่ว อาจ ไม ่ครอบคลมุ ราคา ตน้ทนุ วตัถดุบิ และ คา่แรง งาน 
ที่ เพิ่ม ขึ้น ได้ ทั้งหมด หาก การ ประมาณ การ ความ เสี่ยง ราย ได้ หรือ ต้นทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ โดย รวม ไม่ ถูก ต้อง หรือ มี เหตุการณ์ เปลี่ยน ไป หรือ หาก สูตร ที่ ใช้ ใน 
การ ปรับ ราคา ดัง กล่าว ใน สัญญา ไม่ ครอบคลุม ต้นทุน ที่ เพิ่ม ขึ้น ทั้งหมด บริษัทฯ จะ ได้ กํา ไร น้อย ลง หรือ อาจ ขาดทุน จาก สัญญา นั้น ได้ ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ  
ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา ร 
ดํา เนิน งาน และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัทฯ มัก จะ ต้อง ปฏิบัติ งาน เพิ่ม เติม หรือ งาน ตาม คํา สั่ง เปลี่ยนแปลง (Change Order) ตาม ที่ ลูกค้า แจ้ง มา แม้ว่า 
ลูกค้า ยัง มิได้ มี การ ตกลง เกี่ยว กับ ขอบข่าย หรือ ราคา ของ งาน ที่ จะทํา นั้น ก็ตาม เหตุการณ์ เช่น ว่า นี้ อาจ ก่อ ให้ เกิด ข้อ โต้ แย้ง ว่า งา นที่ ทํา นั้น เกิน ขอบข่าย งา นที่ 
กาํ หนด ไว ้ใน แผน โครงการ และ ราย ละเอยีด เฉพาะ เดมิ หรอื ไม ่หรอื เกนิ กวา่ ราคา ที ่ลกูคา้ เตม็ ใจชาํ ระ เปน็ คา่ งาน พเิศษ หรอื ไม ่หาก เปน็ กรณ ีที ่ลกูคา้ ตกลง วา่ 
งา นที่ ทํา นั้น เป็น งาน พิเศษ ที่ ทํา เพิ่ม แม้ ลูกค้า จะ ตก ลงชํา ระ เงิน สําห รับ ค่า งาน พิเศษ แต่ บริษัทฯ อาจ ต้อง รับ ภาระ ต้น ทุน สําห รับ งาน ดัง กล่าว เป็น ระยะ 
เวลา นาน จน กว่า คํา สั่ง เปลี่ยนแปลง จะ ได้ รับ อนุมัติ และ ลูกค้า ใช้ เงิน คืนให้ นอกจาก นี้ คํา สั่ง เปลี่ยนแปลง งาน ที่ ยัง มิได้ รับ อนุมัติ ข้อ โต้ แย้ง เกี่ยว กับ สัญญา 
หรือ ข้อ เรียก ร้อง เหล่า นี้ ยัง ทํา ให้ บริษัทฯ มี ต้นทุน ที่ ยัง ไม่ สามารถ เรียก เก็บ ได้ ใน ระยะ เวลา หนึ่ง ซึ่ง บริษัทฯ จะบัน ทึก รายการ ดัง กล่าว เป็น “ราย ได้ที่ ยัง ไม่ 
เรียก ชํา ระ” ใน งบดุล ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัทฯ ไม่ อาจ รับรอง ได้ ว่า บริษัทฯ จะ สามารถ ส่ง ใบ เรียก เก็บ เพื่อ เรียก เก็บ เงิน หรือ ได้ รับ ชํา ระ ภาระ ต้นทุน และ ส่วน 
ตา่ง กาํ ไร จาก งา นที ่ทาํ เพิม่ เตมิ หรอื งาน ตาม คาํ สัง่ เปลีย่นแปลง ได ้ทัง้หมด หรอื ไม ่ได ้เลย ซึง่ เหต ุดงั กลา่ว อา จนาํ ไป สู ่ขอ้ พพิาท ทาง ธรุกจิ หรอื อาจ สง่ ผลก ระ ทบ  
ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา ร 
ดํา เนินงาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.4 ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ ขึ้น อยู่ กับ ลูก ค้า ในจํา นวนจํา กัด

โดย ทั่ว ไป บริษัทฯ จะ มุ่ง รับ งาน จาก ลูกค้า ราย ใหญ่ บาง กลุ่ม ซึ่ง อาจ เป็นก ลุ่ม ลูกค้า ที่เป็น แหล่ง ราย ได้ และ แหล่ง มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ที่ สําคัญ 
ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัทฯ มี ราย ได้ จาก การ รถไฟ แห่ง ประเทศไทย การ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน แห่ง ประเทศไทย มหาวิทยาลัย มหิดล บริษัท ท่า อากาศยาน ไทย 
จำกัด (มหาชน) และ กรม ทางหลวง คิด เป็น ร้อย ละ 28.8 และ ร้อย ละ 29.3 ของ ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง ทั้งหมด ขอ งบ ริ ษัทฯ ในปี 2559 และ 
ทั้ง ปี 2558 และ คิด เป็น ร้อย ละ 31.7 และ ร้อย ละ 33.0 ของ มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัท ย่อย ที่ บริษัทฯ มี บทบาท ใน การ ก่อสร้าง และ 
สัดส่วน ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน กิจการ ร่วม ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม ลำดับ หา กบ ริ ษัทฯ ไม่ สามารถ ชนะ ประมูล 
งาน ใหม่ ได้ จาก ลูกค้า ข้าง ต้น หรือ บริษัทฯ มี ข้อ พิพาท เกี่ยว กับ สัญญา กับ ลูกค้า ดัง กล่าว และ บริษัทฯ ไม่ สามารถ ชนะ ประมูล งาน จาก ลูกค้า ราย อื่น ได้ ธุรกิจ 
สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนินงาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ 
ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน อาจ ได้ รับ ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ
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1.5 บริษัทฯ อาจ ต้อง เผชิญ กับ การ แข่งขัน ที่ รุนแรง ซึ่ง อาจ ทํา ให้ บริษัทฯ มี ส่วน แบ่ง การ ตลาด และ กํา ไร ลด ลง

ธรุกจิ กอ่สรา้ง ใน ประเทศ และ ใน ทวปี เอเชยี เปน็ ธรุกจิ ที ่ม ีการ แขง่ขนั ที ่สงู การ ได ้รบั งาน โครง การ ใหม่ๆ  มกั กาํ หนด จาก เกณฑ ์การ ประมลู แขง่ขนั เปน็ 
หลกั โดย หลงั จาก ที ่ผา่น คณุสมบตั ิใน การ เปน็ ผู ้ประมลู แลว้ เจา้ของ โครงการ จะ พจิารณา ราคา ประมลู บรษิทัฯ อาจ เผชญิ กบั การ แขง่ขนั ใน โครงการ กอ่สรา้ง 
ใน ประเทศ และ ตา่ง ประเทศ ที ่เพิม่ มาก ขึน้ จาก บรษิทั กอ่สรา้ง จาก ทัง้ ใน ประเทศ และ ตา่ง ประเทศ โดย เฉพาะ อยา่ง ยิง่ จาก ประเทศ จนี ญีปุ่น่ และ เกาหล ีโดย 
บาง บริษัท มี แหล่ง เงิน ทุน และ ศักยภาพ ใน กา รดํา เนิน งาน ที่มา กก ว่า ขอ งบ ริ ษัทฯ ทํา ให้ บริษัทฯ อาจ ต้อง ยอมรับ กำไร ตาม สัญญา (Profit Margin) ที่ ลด ลง 
หรือ ให้ เงื่อน ไข การ ทํา งาน ที่ ดี ขึ้น แก่ เจ้าของ โครงการ เพื่อ การ แข่งขัน หา กบ ริ ษัทฯ ไม่ สามารถ แข่งขัน ได้ ประ สบ ความ สําเร็จ ส่วน แบ่ง การ ตลาด และ ส่วน 
แบง่ กาํ ไร อาจ ลด ลง ได ้ซึง่ อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อยา่ง มี นัย สําคญั ตอ่ ธรุกจิ สถานะ ทางการ เงนิ การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงนิ ตาม สัญญา กู ้เงนิ ตา่งๆ 
และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.6 การ ที่ บริษัทฯ เข้า ร่วม ใน กิจการ ร่วม ค้า อาจ ทํา ให้ บริษัทฯ ต้อง รับ ผิด หาก ผู้ ร่วม ทุน ตาม กิจการ ร่วม ค้า มิได้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ ตกลง

ใน บาง กรณี บริษัทฯ ได้ เข้า ร่วม ใน กิจการ ร่วม ค้า กับ ผู้ ร่วม ทุน ภายนอก ภาย ใต้ เกณฑ์ การ รับ ผิด ชอบ ร่วม กัน และ แทน กัน (Joint and Several) 
เพือ่ ให ้บรษิทัฯ สามารถ เขา้ รว่ม ประมลู งาน และ ทาํ งาน โครงการ เฉพาะ บาง โครงการ ที ่บรษิทัฯ ตอ้ง การ ความ ชาํ นาญ หรอื เทคโนโลย ีพเิศษ หรอื เมือ่ บรษิทัฯ 
ตอ้งการ ยก ระดบั คณุสมบตั ิใน การ เขา้ รว่ม ประมลู งาน ให ้สงู ขึน้ หรอื เมือ่ บรษิทัฯ ตอ้งการ ลด ความ เสีย่ง ดา้น การ เงนิ และ กา รดาํ เนนิ งาน ใน โครงการ ดงั กลา่ว 
ความ สําเร็จ ของ งาน กิจการ ร่วม ค้า ส่วน ใหญ่ แล้ว ขึ้น กับ ความ สามารถ ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน กา รดํา เนิน งาน ร่วม กับ ผู้ ร่วม ทุน ใน กิจการ ร่วม ค้า หรือ ความ สามารถ 
ของ ผู้ ร่วม ทุน ใน กิจการ ร่วม ค้า ใน การ ปฏิบัติ ตาม พันธะ ของ ตน ตาม สัญญา ได้ หรือ ไม่ หาก ผู้ ร่วม ทุน ใน กิจการ ร่วม ค้า ไม่ สา มาร ถก ระทํา ตาม พันธะ ของ ตน ได้ 
หรือ ไม่ สามารถ จัดหา เงิน ทุน ใน ส่วน ของ ตน มา ลงทุน ได้ บริษัทฯ อาจ จะ ต้อง ลงทุน เพิ่ม ขึ้น และ ให้ บริการ เพิ่ม ขึ้น มา เสริม ส่วน ที่ ขาด นั้น และ หาก เจ้าของ 
โครงการ ม ีสทิธ ิใน การ เรยีก รอ้ง คา่ เสยี หาย จาก การ ไม ่ปฏบิตั ิตาม พนัธะ ดงั กลา่ว บรษิทัฯ อาจ ตอ้ง เขา้ รบั ผดิ ใน สว่น ของ ผู ้รว่ม ทนุ ใน กจิการ รว่ม คา้ ดว้ย ยิง่ กวา่ 
นั้น หา กบ ริ ษัทฯ ยัง ไม่ สา มา รถดํา เนิน งาน ใน ส่วน ของ ผู้ ร่วม ทุน ได้ เป็น ที่ น่า พอใจ เจ้าของ โครงการ อาจ บอก เลิก โครงการ ซึ่ง อาจ ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ ต้อง รับ ผิด 
ตาม กฎหมาย และ สรา้ง ความ เสยี หาย แก ่ชือ่ เสยีง ขอ งบ ร ิษทัฯ และ กาํ ไร ที ่บรษิทัฯ จะ ได ้รบั จาก โครงการ จะ ม ีจำนวน ลด ลง ดว้ย และ อาจ สง่ ผลก ระ ทบ ใน ทาง 
ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน  
 โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.7 บริษัทฯ มี ความ เสี่ยง จาก เสถียรภาพ ทางการ เมือง และ เศรษฐกิจ ใน โครงการ ก่อสร้าง ของ บริษัท ที่ มี อยู่ ภายนอก ประเทศ

บริษัทฯ อยู่ ระหว่าง การ ขยาย ธุรกิจ ใน ต่าง ประเทศ เพิ่ม ขึ้น โดย มี ราย ได้ที่ ได้ จาก ลูกค้า ภายนอก ประเทศ คิด เป็น ร้อย ละ 37.8 และ ร้อย ละ 39.4 
ของ ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง ทั้งหมด ขอ งบ ริ ษัทฯ ในปี 2559 และ ทั้ง ปี 2558 ตา มลํา ดับ และ คิด เป็น ร้อย ละ 40.3 และ ร้อย ละ 37.1 ของ 
มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ขอ งบ ริ ษัทฯ และ สัดส่วน ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน กิจการ ร่วม ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558  
ตา มลํา ดับ ซึ่ง โครงการ ภายนอก ประเทศ ดัง กล่าว เป็น โครงการ ที่ อยู่ ใน ประเทศ สปป.ลาว สหภาพ เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บัง คลา เทศ 
อินเดีย มาดากัสการ์ ออสเตรเลีย โมซัมบิก และ ไต้หวัน ทั้ง นี้ บริษัทฯ อาจ เข้า ประมูล และ อาจ ได้ รับ เลือกให้ เข้า ทํา สัญญา ก่อสร้างใหม่ๆ ใน ประเทศ 
เหล่า นี้ และ ประ เท ศอื่นๆ ด้วย 

สภาวะ ทางการ เมือง เศรษฐกิจ และ ความ ปลอดภัย ของ ประเทศ ดัง กล่าว บาง ประเทศ ใน อดีต มี ความ ไม่ มั่นคง และ รัฐบาล ของ บาง ประเทศ ได้ เข้า 
แทรกแซง เศรษฐกิจ ใน บาง ครั้ง และ ได้ ดํา เนิน การ ปลี่ ยน แปลง นโยบาย ที่ สําคัญ ของ ประเทศ เช่น การ ควบคุม สกุล เงิน ใน ประเทศ ที่ บริษัทฯ มี โครงการ  
อาจ สง่ ผล ให ้บรษิทัฯ ไม ่สา มา รถ สง่ กาํ ไร ที ่ได ้จาก โครงการ กลบั มา ได ้ความ ไม ่มัน่คง ทางการ เมอืง ความ ถดถอย ทาง ดา้น เศรษฐกจิ ใน ประเทศ เหลา่ นี ้ใน อนาคต 
อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ สัญญา ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ปัจจุบัน หรือ จํา นวน และ ขนาด ของ โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค และ การ ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ ให้ มี การ เติบโต ที่ 
ช้า ลง ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด 
สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน นอกจากนี้  จาก การ ที่ บริษัทฯ ขยาย ธุรกิจ บริการ ก่อสร้าง ใน ต่าง ประเทศ 
เพิ่ม ขึ้น บริษัทฯ จะ มี ความ เสี่ยง ที่ เพิ่ม ขึ้น ทางการ เมือง เศรษฐกิจ และ ความ มั่นคง ปลอดภัย ใน ประเทศ ดัง กล่าว ด้วย

1.8 ผล กา รดํา เนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ ขึ้น อยู่ กับ ระยะ เวลา ใน การ ที่ บริษัทฯ ได้ รับ งาน สัญญา ใหม่ และ ระยะ เวลา กา รดํา เนิน งาน ตาม สัญญา 
 ดัง กล่าว

ราย ได้ ส่วน สําคัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ ทั้ง โดยตรง และ โดย อ้อม ใน เวลา ใด เวลา หนึ่ง อาจ ได้ มา จาก สัญญา ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ ซึ่ง มีจํา นวนจํา กัด นอกจากนี้  
บริษัทฯ ไม่ สามารถ คาด การณ์ ได้ ว่า บริษัทฯ จะ ได้ รับ งาน (Award) สัญญา ใหม่ หรือ ไม่ และ ได้ เมื่อ ใด เนื่องจาก สัญญา ดัง กล่าว จะ มี เวลา ใน การ ประมูล 
งาน พร้อม ทั้ง ขั้น ตอน การ เลือก ผู้ ได้ รับ งาน ที่ นาน และ ซับ ซ้อน ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ปัจจัย หลาย ประการ รวม ทั้ง สภาวะ ของ ตลาด แหล่ง เงิน ทุน และ การ อนุมัติ จาก 
รัฐบาล เนื่องจาก ราย ได้ ส่วน สําคัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ มา จาก โครงการ ขนาด ใหญ่ ดัง นั้น ผล กา รดํา เนิน งาน และ กระแส เงินสด ขอ งบ ริ ษัทฯ จึง ผันผวน อย่าง มาก  
จาก ไตรมาส หนึ่ง ไป อีก ไตรมาส หนึ่ง ขึ้น กับ จังหวะ เวลา ใน การ ได้ รับ งาน สัญญา ใหม่ ปริมาณ ของ งาน ที่ ต้อง ทํา ภาย ใต้ สัญญา และระยะ เวลา และจํา นว น 
รา ย ได้ ที่ บริษัทฯ รับ รู้ จะ แตก ต่าง กัน โดย ขึ้น อยู่ กับ ระยะ เวลา ของ โครงการ และ ขั้น ตอน งาน ก่อ สร้าง ที่ ดํา เนิน อยู่ ใน ช่วง เวลา ใด ช่วง เวลา หนึ่ง ซึ่ง ปกติ จะ มี 
งาน ก่อสร้าง ใน ปริมาณ ที่ น้อย ใน ช่วง ต้น และ ช่วง ปลายข อง โครงการ ก่อสร้าง ซึ่ง ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ รับ รู้ ราย ได้ น้อย ลง ใน ช่วง งาน เหล่า นั้น หาก เปรียบ เทียบ 
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กับ ปริมาณ งาน ที่ บริษัทฯ ทํา ใน ช่วง กลาง ของ โครงการ ก่อสร้าง ซึ่ง เป็น ช่วง เวลา ที่ บริษัทฯ รับ รู้ ราย ได้ มาก ขึ้น ดัง นั้น ผล กา รดํา เนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ จึง 
แปรผัน ตาม ระยะ เวลา และ ขั้น ตอน งาน ก่อสร้าง ตาม สัญญา รวม ทั้ง ประเภท ของ สัญญา ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ช่วง เวลา ใด ช่วง เวลา หนึ่ง นอกจากนี้  ระยะ เวลา 
ของ ราย ได้ และ กระแส เงินสด จาก โครงการ ขอ งบ ริ ษัทฯ อาจ เกิด ความ ล่าช้า เนื่องจาก ปัจจัย หลาย ประการ ซึ่ง รวม ทั้ง ความ ล่าช้า ใน การ ได้ รับ วัสดุ อุปกรณ์ 
จาก ผู้ จำหน่าย การ ขาดแคลน แรงงาน การ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต ของ งาน ที่ ต้อ งดํา เนิน การ และ สภาพ อากาศ ซึ่ง ความ ล่าช้า ที่ เกิด ขึ้น อาจ ส่ง ผล ใน ทาง ลบ 
ต่อ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ สําห รับ ระยะ 
เวลา ช่วง ใดช่วง หนึ่ง

1.9 ความ เสี่ยง ที่ สืบ เนื่องจาก โครงการ ทวาย

วัน ที่ 5 สิงหาคม 2558 บริษัท อิตาเลียนไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) และ คู่ สัญญา กลุ่ม ธุรกิจ ร่วม ทุน ภาย ใต้ บริษัท ที่ จด ทะเบียน 
ใน ประเทศ เมีย นมา (“Project Companies”) ได้ มี การ ลง นาม ใน สัญญา สัมปทาน โครงการ ทวาย ระยะ แรก กับ คณะ กรรมการ เขต เศรษฐกิจ พิเศษ ทวาย 
ของ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา เพื่อ ดำเนิน การ พัฒนานิคม อุตสาหกรรม และ ระบบ สาธารณูปโภค ต่างๆ รวม พื้นที่ 27 ตาราง กิโลเมตร ซึ่ง ประกอบ 
ด้วย สัญญา สัมปทาน ดัง ต่อ ไป นี้

1) นคิม อตุสาหกรรม ระยะ แรก และ ถนน 2 ชอ่ง ทาง เชือ่ม ตอ่ โครงการ ทวาย สู ่ชายแดน ประเทศไทย ณ บา้น พ ุนำ้ รอ้น จงัหวดั กาญจนบรุ ี(Initial 
Industrial Estate and Two-lane Road)

2) ท่าเรือ ขนาด เล็ก (Small Port)

3) เขต ที่ อยู่ อาศัย (Initial Township)

4) อ่าง เก็บ น้ำ และ ระบบ ประปา (Small Water Reservoir)

5) โรง ไฟฟ้า ชั่วคราว (Boil-off Gas and Temporary Power Plants)

6) โรง ไฟฟ้า (Initial Phase Power Plant)

7) ระบบ โทรคมนาคม ผ่าน สาย (Telecommunications Landline)

8) ท่าเรือ LNG (LNG Terminal)* 

* (มี การ ลง นาม ใน สัญญา สัมปทาน วัน ที่ 29 มีนาคม 2559)

เนือ่งจาก ใน ชว่ง เดอืน เมษายน ป ี2559 สาธารณรฐั แหง่ สหภาพ เมยี นมา ม ีการ เปลีย่น ถา่ย การ บรหิาร ประเทศ และ ได ้ม ีการ แตง่ ตัง้ คณะ กรรมการ 
เขต เศรษฐกจิ พเิศษ ทวาย ชดุ ใหม ่ขึน้ อยา่ง เปน็ ทางการ เมือ่ วนั ที ่12 ตลุาคม 2559 ที ่ผา่น มา เพือ่ กำกบั ดแูล และ การ บรหิาร งาน ของ โครงการ เขต เศรษฐกจิ 
พิเศษ ทวาย ระยะ แรก ดำเนิน ไป อย่าง ต่อ เนื่อง

ขณะ นี้ ทั้ง ITD และ คณะ กรรมการ เขต เศรษฐกิจ พิเศษ ทวาย ชุด ใหม่ ของ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ ปรึกษา 
หารือ ร่วม กัน ใน ประเด็น สำคัญ ต่างๆ ของ สัญญา สัมปทาน และ ดำเนิน การ จัด เตรียม เอกสาร และ บริหาร จัดการ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ การ พัฒนา โครงการ ตาม 
แผน งาน ใน ส่วน ความ รับ ผิด ชอบ ของ แต่ละ ฝ่าย ตาม รายการ ที่ ระบุ ไว้ ใน สัญญา สัมปทาน ให้ เสร็จ สมบูรณ์ 

จาก ปจัจยั เสีย่ง ขา้ง ตน้ อาจ สง่ ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ตอ่ การ พฒันา ธรุกจิ สถานะ ทางการ เงนิ การ ดำรง อตัราสว่น ทางการ เงนิ ตาม สญัญา กู ้เงนิ ตา่งๆ 
ข้อ กำหนด สิทธิ หุ้น กู้ ผล การ ดำเนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.10 ความ เสี่ยง จาก การ ขอ ประทาน บัตร ใน เหมือง แร่ โป แตซ

การ ดำเนิน การ ขอ ประทาน บัตร ของ โครงการ ได้ ดำเนิน การ ตาม ขั้น ตอน การ ของ ประทาน บัตร เหมือง แร่ ใต้ดิน ตาม พ.ร.บ. แร่ ของ กระทรวง 
อุตสาหกรรม ซึ่ง มี ขั้น ตอน วิธี การ ที่มา กก ว่าการ ขอ ประทาน บัตร เหมือง แร่ โดย ทั่วไป นอกจาก นี้ บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ขอ งบ ริ ษัทฯ ได้ ทำ สัญญา กับ กระทรวง 
อุตสาหกรรม เพื่อ สำรวจ และ ผลิต แร่ โพแทช ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ โดย สัญญา นี้ ได้ ระบุ สิทธิ ใน การ ทำ เหมือง แร่ ให้ กับ บริษัท ย่อย ว่า กระทรวง 
อุตสาหกรรม โดย กรม อุตสาหกรรม พื้น ฐาน และ การ เหมือง แร่ จะ ดำเนิน การ เพื่อ ให้ มี การ พิจารณา อนุญาต ให้ สิทธิ และ สิทธิ พิเศษ ที่ จำเป็น เพื่อ ให้ บริษัท 
ย่อย สามารถ พัฒนา สร้าง ประกอบ กิจการ และ ดำรง ไว้ ซึ่ง การ ทำ เหมือง แร่ เชิง พาณิชย์ ตาม ความ มุ่ง หมาย ของ สัญญา นี้ รวม ตลอด ถึง การ ออก ประทาน 
บัตร ให้ แก่ บริษัท ย่อย ด้วย ซึ่ง จาก สัญญา ดัง กล่าว โอกาส ที่ จะ ไม่ ได้ ประทาน บัตร ค่อน ข้าง น้อย การ ที่ บริษัท ย่อย ได้ ผ่าน ขั้น ตอน การ พิจารณา EIA แล้ว นั้น  
ถือ เป็น ขั้น ตอน ที่ สำคัญ ช่วย เพิ่ม ความ มั่นใจ และ เป็น ไป ได้ ใน การ ได้ รับ ประทาน บัตร มาก ยิ่ง ขึ้น และ บริษัท ย่อย ได้ ผ่าน ขั้น ตอน ตาม มาตรา 88/10 ของ  
พระ ราช บัญญัติ แร่ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 คือ การ คัด เลือก ตัวแทน ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ของ โครงการ และ ให้ มี การ จัด ตั้ง กองทุน สนับสนุน โครงการ ศึกษา 
วิจัย ของ กลุ่ม ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ของ โครงการ เพื่อ จ้าง ที่ ปรึกษา อิสระ มาส อบ ทาน รายงาน EIA ศึกษา ข้อ ห่วงใย ของ กลุ่ม ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย เพิ่ม เติม ซึ่ง การ ศึกษา  
ดัง กล่าว ที่ ปรึกษา อิสระ ได้ ทำการ ศึกษา เพิ่ม เติม เสร็จ สิ้น แล้ว และ หน่วย งาน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ มี การ รวบรวม ข้อมูล ก่อน ที่ จะ จัด ให้ มี การ รับ ฟัง ความ คิด 
เห็น ตาม มาตรา 88/7 ต่อ มา ได้ มี การ จัด เวที สาธารณะ เพื่อ รับ ฟัง ความ คิด เห็น ประชาชน ผู้ มี ส่วน ได้ เสียตาม มาตรา 88/7 และ ฝ่าย เลขานุการ ได้ จด บันทึก 
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รายงาน การ ประชมุ และ สรปุ ขอ้ เสนอ แนะ ของ ประชาชน ผู ้ม ีสว่น ได ้เสยี รวม ถงึ เอกสาร ที ่เกีย่วขอ้ง ทัง้หมด สง่ มายงั กรม อตุสาหกรรม พืน้ ฐาน และ การ เหมอืง 
แร่ เพื่อ ดำเนิน การ สรุป และ นำ เสนอ การ ขอ ใบ ประทาน บัตร ต่อ คณะ กรรมการ แร่ พิจารณา และ อนุมัติ การ ขอ ประทาน บัตร และ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง 
อุตสาหกรรม จะ นำ เสนอ คณะ รัฐมนตรี ก่อน ที่ จะ ลง นาม ใบ ประทาน บัตร ต่อ ไป

อย่างไรก็ตาม  หากว่า บริษัท ย่อย ไม่ ได้ ประทาน บัตร ใน การ ทำ เหมือง แร่ ดัง กล่าว อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สำคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ 
ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน และผล การ ดำเนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.11 ความ เสี่ยง จาก การ ลงทุน อื่น

นอก เหนอื ไป จาก โครงการ ทวาย และ โครงการ เหมอืง แร่ โป แตซ บรษิทัฯ ยงั ลงทนุ ใน บรษิทั ยอ่ย บรษิทั รว่ม และ การ รว่ม คา้ การ ลงทนุ ระยะ ยาว อืน่  
รวม ถึง อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 รวม เป็น จำนวน 3,521 ล้าน บาท โดย การ ลงทุน เหล่า นี้ บาง ส่วน มี วัตถุประสงค์ 
ให้ บริษัทฯ มี ราย ได้ เพิ่ม ขึ้น และ ลด ค่า ใช้ จ่าย ลง ตาม นโยบาย การ บริหาร งาน แบบ ครบ วงจร และ การ ประหยัด ต่อ ขนาด บาง ส่วน เนื่อง มา จาก การ ตี ทรัพย์  
ชำระ หนี้ อย่างไร ก็ ดี เงื่อนไข ต่างๆ ของ แต่ละ กิจการ อาจ ส่ง ผล ให้ ไม่ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สำคัญ ต่อ 
ธรุกจิ สถานะ ทางการ เงนิ การ ดำรง อตัราสว่น ทางการ เงนิ ตาม สญัญา กู ้เงนิ ตา่งๆ  และ ขอ้ กำหนด สทิธ ิของ หุน้ กู ้ผล กา รดาํ เนนิ งาน โอกาส ขอ งบ ร ิษทัฯ และ 
ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

1.12 ความ เสี่ยง จาก ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย และ กิจการ ร่วม ค้า ใน ต่าง ประเทศ

ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ที่ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน รวม 
607 ล้าน บาท (2558 : 627 ล้าน บาท) เป็น สิทธิ เรียก เก็บ เงิน จาก การ เปลี่ยนแปลง เนื้อ งาน ที่ รับ รู้ เป็น ราย ได้ ไป แล้ว ใน ปี ก่อนๆ ตาม เกณฑ์ และ เงื่อนไข ที่ 
กำหนด ใน สญัญา การ เรยีก รอ้ง สทิธ ิเพือ่ เรยีก เกบ็ เงนิ ตาม กรณ ีดงั กลา่ว ถอื เปน็ ปกต ิธรุกจิ และ ขึน้ อยู ่กบั กระบวนการ ตดัสนิ โดย อนญุาโตตลุาการ บรษิทั ยอ่ย 
 ได ้ประเมนิ ถงึ โอกาส ที ่จะ ได ้รบั ชำระ เงนิ คนื โดย ประเมนิ จาก มต ิของ คณะ กรรมการ พจิารณา ขอ้ โต ้แยง้ การ ตดัสนิ โดย อนญุาโตตลุาการ คำ สัง่ ของ ศาลสงู และ 
ความ เห็น ของ ที่ ปรึกษา กฎหมาย อิสระ แล้ว จึง ไม่ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ เรื่อง ดัง กล่าว ไว้ ใน บัญชี

ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 ลูก หนี้ การ คา้ ของ บรษิัท ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึ่ง ที่ รวม อยู ่ใน งบ การ เงนิ รวม จำนวน 340 ล้าน บาท ซึง่ อยู ่ระหวา่ง 
การ เจรจา กบั ลกู หนี ้เกีย่ว กบั เงือ่นไข และ แผนการ จา่ย การ ชำระ หนี ้ทัง้นี ้ผู้ บรหิาร พจิารณา แลว้ วา่ จะ ได ้รบั ชำระ เงนิ จาก ลกู หนี ้ดงั กลา่ว เตม็ จำนวน บรษิทัฯ 
จงึ ยงั ไม ่ได ้พจิารณา ตัง้ คา่ เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู ไว ้ใน บญัช ีอาจ สง่ ผล ให ้บรษิทัฯ ตอ้ง ตัง้ สำรอง ใน จำนวน ที ่เทา่กบั จำนวน เงนิ ที ่มไิด ้รบั ชำระ ซึง่ อาจ สง่ ผลก ระ ทบ 
 ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สำคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา ร 
ดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

2. ความ เสี่ยง เกี่ยว กับ การ ผลิต

2.1 กา รดํา เนิน งาน เสร็จ ไม่ทัน ตา มกํา หนด ใน สัญญาอาจ ทํา ให้ บริษัทฯ ต้อง ชดใช้ ค่า เสีย หาย จาก การ ผิด สัญญา

สัญญา ขอ งบ ริ ษัทฯ ที่ สําคัญ ทั้ง หมด มีกํา หนด เวลา กา รดํา เนิน งาน แล้ว เสร็จ โดย บริษัทฯ ต้อง ชดใช้ ค่า เสีย หาย หา กบ ริ ษัทฯ ไม่ สา มา รถดํา เนิน การ 
 ก่อสร้าง ให้ แล้ว เสร็จ ตา มกํา หนด ค่า ปรับ จาก การ ดำเนิน งาน ไม่ แล้ว เสร็จ สัญญา โดย ปกต ิจะ อยู่ ที่ อัตรา ร้อย ละ 0.05-0.10 ของ มูลค่า ตาม สัญญา สําห รับ 
แต่ละ วัน ที่ ล่าช้า โดย ไม่มี เหตุ อัน ควร แต่ รวม แล้ว จะ ไม่ เกิน ร้อย ละ 10.0 ของ มูลค่า ตาม สัญญา การ ที่ บริษัทฯ ไม่ สา มา รถดํา เนิน งาน ให้ แล้ว เสร็จ ตา ม 
กํา หน ด อาจ ทํา ให้ บริษัทฯ ต้อง ชดใช้ ค่า เสีย หาย ในจํา นว นมาก ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง 
อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

2.2 การ ดำเนิน งาน ใน โครงการ ขอ งบ ริ ษัทฯ ทํา ให้ บริษัทฯ มี ความ เสี่ยง ต่อ การ เรียก ร้อง ให้ รับ ผิด

ใน การ ดำเนิน การ ก่อสร้าง งาน ใน หลาย โครงการ ซึ่ง หาก มี ความ ผิด พลาด เกี่ยว กับ การ ออกแบบ การ ก่อสร้าง หรือ ระบบ เกิด ขึ้น อาจ ส่ง ผล ให้ บุคคล 
ภายนอก ได้ รับ อันตราย หรือ ทรัพย์สิน ได้ รับ ความ เสีย หาย ได้ การ ก่อสร้าง โครงการ ที่ มี ความ ผิด พลาด ทั้ง ขณะ และ หลัง การ ก่อสร้าง แล้ว เสร็จ อาจ ส่ง ผล 
ให้ เกิด อันตราย และ ความ เสีย หาย ที่ คล้ายคลึง กัน ได้ หรือ ผลก ระ ทบ ทาง สิ่ง แวดล้อม และ มลภาวะ ทาง เสียง ฝุ่น ควัน ฟุ้ง กระจาย การ ทรุด ตัว หรือ รอย แตก 
ของ พื้นที่ อาคาร ข้าง เคียง ระหว่าง การ ก่อสร้าง หรือ จาก การ ก่อสร้าง ดัง นั้น การ ฟ้อง ร้อง จาก เหตุการณ์ ต่างๆ ดัง กล่าว อาจ ทํา ให้ บริษัทฯ ต้อง ตก เป็น จํา เลย 
ใน คดี ที่ ต้อง ถูก เรียก ร้อง ค่า เสีย หาย เป็น จํา นว นมาก แม้ บริษัทฯ จะ มี การ ทํา ประกัน ภัย คุ้มครอง ที่ บริษัทฯ เชื่อ ว่า จํา เป็น เพื่อ รองรับ เหตุการณ์ ดัง กล่าว แต่ 
บริษัทฯ ไม่ อาจ รับรอง ได้ ว่า วงเงิน เอา ประกัน จะ เพียง พอ หรือ เงื่อนไข ในกรม ธร รม์ ครอบคลุม สถานการณ์ ต่างๆ หรือ ต่อ ความ เสีย หาย ต่างๆ ที่ บริษัทฯ อาจ 
ต้อง เผชิญ การ เรียก ร้อง ต่อ บริษัทฯ หรือ ต่อ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม หรือ กิจการ ร่วม ค้า ใดๆ ขอ งบ ริ ษัทฯ ซึ่ง อาจ ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ ต้อง รับ ผิด ใน ค่า เสีย หาย  
จํา นว นม หา ศาล ได้ ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ 
และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน
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2.3 บริษัทฯ อาจ ไม่ สามารถ รับ รู้ มูลค่า ตาม สัญญา ของ โครงการ หรือ มูลค่า ของ ราย ได้ ตาม มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ

มลูคา่ ตาม สญัญา ของ โครงการ กอ่สรา้ง แส ดง ถงึ จาํ นว น เงนิ ที ่บรษิทัฯ คาด ได ้วา่ จะ ได ้รบั ภาย ใต ้ขอ้ กาํ หนด ของ สญัญา วา่ จา้ง กอ่สรา้ง หาก ม ีการ ปฏบิตั ิ
ตาม ขอ้ กาํ หนด ของ สญัญา มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื แสดง ถงึ ราย ไดท้ี ่คาด วา่ จะ ได ้รบั จาก ปรมิาณ งาน คง คา้ง ที ่ตอ้ งดาํ เนนิ การ ให ้แลว้ เสรจ็ ใน เวลา ที ่กาํ หนด 
ตาม ที่ ระบุ ใน สัญญา โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัท ย่อย 
ที่ บริษัทฯ มี บทบาท ใน การ ก่อสร้าง และ สัดส่วน ของ บริษัท ใน กิจการ ร่วม ค้า จํา นวน 87,815 ล้าน บาท และ 81,526 ล้าน บาท ตา มลํา ดับ บริษัทฯ ใช้ 
ข้อมูล ของ มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ เพื่อ เป็น ตัว บ่ง ชี้ ระดับ ปริมาณ ของ งาน ที่ จะ ต้อ งดํา เนิน การ ให้ แล้ว เสร็จ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ อาจ ไม่ ได้ รับ รู้ ราย ได้ 
ของ มูลค่า ตาม สัญญา ของ โครงการ หรือ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ หรือ หาก รับ รู้ ราย ได้ แล้ว อาจ ไม่ ได้ รับ ผลกํ า ไร ยก ตัวอย่าง 
เชน่ หาก โครงการ ที ่อยู ่ใน มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื นัน้ สิน้ สดุ ลง ถกู ระงบั หรอื ลด ขอบเขต ลง ยอ่ม สง่ ผล ให ้ตวัเลข ของ มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื ลด ลง ดว้ย 
ซึ่ง จะ ลด ราย ได้ กระแส เงิน สด และ กํา ไร จาก กา รดํา เนิน งาน ที่ ได้ รับ จาก สัญญา ที่ รวม อยู่ ใน มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ในจํา นว นที่ อาจ เป็น สา ระสําคัญ หาก 
ลกูคา้ ยกเลกิ โครงการ บรษิทัฯ อาจ ได ้รบั เงนิ ชดเชย บาง สว่น แต ่ไมม่ ีสทิธ ิตาม สญัญา ที ่จะ ได ้ยอด รวม ราย ไดท้ี ่แสดง ใน มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื การ ยกเลกิ 
โครงการ หรอื โครงการ ลา่ชา้ ใน งาน ตาม ที ่ปรากฏ ใน มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื จาํ นว นมา กอาจ สง่ ผล ใน ทาง ลบ อยา่ง ม ีนยั สาํคญั ตอ่ ธรุกจิ สถานะ ทางการ เงนิ 
การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

2.4 กา รดํา เนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ อิง กับ ต้นทุน ของ วัตถุดิบ แรงงาน และ ผู้รับ เหมา ช่วง

วัตถุดิบ ที่ บริษัทฯ ใช้ ใน โครงการ ก่อสร้าง คิด เป็น ประมาณ ร้อย ละ 30 ถึง ร้อย ละ 40 ของ ต้นทุน รวม ขอ งบ ริ ษัทฯ โดย วัตถุดิบ ดัง กล่าว เป็น สินค้า 
โภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่ง รา คา และ จํา นว นขึ้ นอ ยู่ กับ ภาวะ ตลาด ใน ประเทศ และ ทั่ว โลก หาก วัตถุดิบ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ปูนซีเมนต์ และ เหล็ก ขาดแคลน 
อาจ ทํา ให้ บริษัทฯ หา ปริมาณ วัตถุดิบ ที่ ต้องการ ใน ราคา ที่ สม เหตุ สม ผล ใน ทางการ ค้า ได้ ยาก หรือ อาจ ไม่ สามารถ หา ได้ เลย ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ 
อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน 
โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

ความ สามารถ ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน การ ควบคุม ต้นทุน ค่าแรง และ การ จัดการ โครงการ ระบบ สาธารณูปโภค ขนาด ใหญ่ ขึ้น อยู่ กับ ความ สามารถ ใน การ 
จัดหา และ รักษา ไว้ ซึ่ง วิศวกร สถาปนิก และ ช่าง เทคนิค ที่ มี คุณสมบัติ เหมาะ สม พร้อม ทั้ง มี ประสบการณ์ ใน ด้าน วิศวกรรม การ ออกแบบ และ การ ก่อสร้าง 
โครงการ ขนาด ใหญ่ ใน ช่วง ที่ ปริมาณ งาน ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ เพิ่ม ขึ้น อาจ เกิด การ ขาดแคลน วิศวกร สถาปนิก ช่าง เทคนิค และ คน งาน ใน ประเทศ ที่ ผ่าน การ 
ฝึกงาน มา แล้ว ทำ ให้ บริษัทฯ อาจ จะ มี ปัญหา ใน การ จ้าง บุคลากร ที่ มี ความ เชี่ยวชาญ และ คน งา นอื่นๆ ให้ เพียง พอ ทั้ง โดยตรง และ ผ่าน ผู้รับ เหมา ช่วง ใน 
อนาคต บรษิทัฯ จงึ ไม ่อาจ รบัรอง ได ้วา่ ตน้ทนุ ใน การ จา้ง บคุลากร ที ่ม ีความ ชาํ นาญ หรอื คน งา นอืน่ๆ จะ ไม่ เกนิ ประมาณ การ ขอ งบ ร ิษทัฯ ซึง่ อาจ สง่ ผลก ระ ทบ 
 ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา ร 
ดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

3. ความ เสี่ยง ด้าน การ เงิน

3.1 หา กบ ริ ษัทฯ ไม่ ได้ รับ หนังสือ ค้ำ ประกัน (Bond) และ การ สนับสนุน ทางการ เงิน จาก สถาบัน การ เงิน อาจ จํา กัด ความ สามารถ ขอ งบ ริ ษัทฯ 
ใน การ ได้ รับ สัญญา ใหม่

โดย ทั่ว ไป บริษัทฯ ต้อง จัดหา หนังสือ ค้ำ ประกัน เมื่อ บริษัทฯ เข้า ประมูล งาน ก่อสร้าง เพื่อ ประกัน การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ ตาม สัญญา ก่อสร้าง 
ความ สามารถ ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน การ จัดหา หนังสือ ค้ำ ประกัน ขึ้น อยู่ กับ จํา นว นรวม ของ ทุน (Capitalization) เงิน ทุนหมุนเวียน ผล กา รดํา เนิน งาน ใน อดีต 
ความ ชํา นาญ ใน การ จัดการ และ ปัจจัย ภาย นอ กอื่นๆ รวม ทั้ง ความ สามารถ โดย รวม ของ สถาบัน การ เงิน หรือ นิติบุคคล ที่ สามารถ ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน 
มาตรฐาน ใน การ ให้ หนังสือ ค้ำ ประกัน ของ สถาบัน การ เงิน และ นิติบุคคล ดัง กล่าว อาจ แตก ต่าง กัน ออก ไป ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ นโยบาย ใน การ บริหาร ความ เสี่ยง 
(Risk Management Policy) และ มาตรฐาน การ ประกัน ความ เสี่ยง ของ ผู้ ให้ หลัก ประกัน แต่ละ แห่ง ซึ่ง อาจ เปลี่ยน ได้ เป็น ครั้ง คราว ใน ช่วง เวลา ที่ เกิด 
วิกฤตการณ์ ทางการ เงิน ใน ภูมิภาค อาเซียน และ ใน ระหว่าง การ ปรับ โครงสร้าง หนี้ ขอ งบ ริ ษัทฯ ผู้ ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน บาง ราย ได้ กํา หนด ให้ บริษัทฯ จํานํา 
เงิน ฝาก หรือ ให้ หลัก ประกัน ชนิด อื่น เพื่อ ประกัน ความ รับ ผิด ที่ อาจ เกิด ขึ้น ตาม หนังสือ ค้ำ ประกัน นั้น การ จํานํา ดัง กล่าว ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ ความ คล่อง ตัว และ 
แหล่ง เงิน ทุนหมุนเวียน ขอ งบ ริ ษัทฯ เมื่อ การ ปรับ โครงสร้าง หนี้ ขอ งบ ริ ษัทฯ สําเร็ จลุ ล่วง แล้ว ผู้ ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน โดย ปกติ ไม่ ได้ กํา หนด ให้ บริษัทฯ 
จํานํา เงิน ฝาก หรือ ให้ หลัก ประกัน ชนิด อื่น แต่ อย่าง ใด แม้ ว่า บริษัทฯ มิได้ มี ความ ลํา บาก ใน การ จัดหา หนังสือ ค้ำ ประกัน ภาย หลัง จาก การ ปรับ โครงสร้าง 
หนี้ ขอ งบ ริ ษัทฯ แต่ บริษัทฯ ไม่ อาจ รับรอง ได้ ว่า บริษัทฯ จะ สามารถ ได้ รับ หนังสือ ค้ำ ประกัน ดัง กล่าว โดย มี หรือ ไม่ มี การ จํานํา เงิน ฝาก หรือ การ ให้ หลัก ประกัน 
ชนิด อื่น ภาย ใต้ ข้อ กํา หนด ทางการ ค่าที่ เหมาะ สม ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ 
เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล การ ดำเนิน งาน และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัทฯ อาจ ต้องหา เงิน ทุนหมุนเวียน ใน รูป เงิน กู้ เพิ่ม 
เติม เพื่อ เป็น ทุน ดํา เนิน งาน เพิ่ม เติม ที่ จํา เป็น ใน การ สนับสนุน ต้นทุน ใน การเต รี ยม งาน โครงการ (รวม ทั้ง การ ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์) ก่อน ที่ จะ ได้ รับ ชํา ระ เงิน ตาม 
สัญญา ความ สามารถ ใน การ จัดหา เงิน ทุน ใน อนาคต ส่วน หนึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ปัจจัย ต่างๆ ที่ อยู่ นอก เหนือ การ ควบคุม ขอ งบ ริ ษัทฯ เช่น สภาวะ ทาง ตลาด การ เงิน 



21รายงานประจำปี 2559

ใน ขณะ นั้น นโยบาย ของ ผู้ ให้ สิน เชื่อ และ ขึ้น อยู่ กับ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ 
ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ ปัจจัย เหล่า นี้ อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ ความ พยายาม ใน การ จัดหา ทุน ที่ เพียง พอ ภาย ใต้ ข้อ กํา หนด ที่ บริษัทฯ 
พอใจ ดัง นั้น ความ สามารถ ขอ งบ ริ ษัทฯ ที่ จะ ได้ รับ เงิน กู้ ที่ เพียง พอ เพื่อ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ขอ งบ ริ ษัทฯ อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ การ ปฏิบัติ ตาม สัญญา  
ขอ งบ ร ิษทัฯ และ ความ สามารถ ขอ งบ ร ิษทัฯ ใน การ ได ้รบั สญัญา ใหม ่ซึง่ อาจ สง่ ผลก ระ ทบ อยา่ง ม ีนยั สาํคญั ตอ่ธรุกจิ สถานะ ทางการ เงนิ การ ดำรง อตัราสว่น 
ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

3.2 บริษัทฯ มี ความ รับ ผิด ที่ อาจ เกิด ขึ้น (Contingent Liabilities) ซึ่ง หาก ความ รับ ผิด ดัง กล่าว มี นัย สําคัญ  อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง 
มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน และ 
โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ 

บริษัทฯ มี ความ รับ ผิด ที่ อาจ เกิด ขึ้น ภาย ใต้ หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ บริษัทฯ จัดหา มา เพื่อ ประกัน โครงการ ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ และ เงื่อนไข ตาม การ 
 ค้ำ ประกัน ที่ บริษัทฯ ออก ให้ เพื่อ เป็น ประกัน เงิน กู้ ของ บริษัท ย่อย รวม ทั้ง เงื่อนไข บาง ประการ ของ โครงการ ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ 

หนังสือ ค้ำ ประกัน

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ความ รับ ผิด ที่ อาจ เกิด ขึ้น ขอ งบ ริ ษัทฯ ตาม หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย สถาบัน 
การ เงิน ใน นาม ขอ งบ ริ ษัทฯ (Bond) จํา นว น เท่ากับ 48,392 ล้าน บาท และ 45,838 ล้าน บาท ตา มลํา ดับ และ ตาม การ ค้ำ ประกัน (Guarantee) ที่ บริษัทฯ 
ออก ให้ แก่ สถาบนั การ เงิน เพื่อ เปน็ ประกนั เงนิ กู ้ที ่สถาบนั การ เงนิ ดงั กล่าว ให้ แก่ บรษิทั ยอ่ย และ บรษิัท รว่ม และ กจิการ รว่ม คา้ ขอ งบ ร ิษัทฯ มีจํา นวน 6,952 
ล้าน บาท และ 7,947 ล้าน บาท ตา มลํา ดับ หาก เจ้าของ โครงการ เรียก เก็บ เงิน จาก หนังสือ ค้ำ ประกัน อาจ ทํา ให้ สถาบัน การ เงิน ที่ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน 
 ดัง กล่าว เรียก ร้อง จํา นว น เงิน ตาม หนังสือ ค้ำ ประกัน ดัง กล่าว กับ บริษัทฯ นอกจากนี้  หาก สถาบัน การ เงิน บังคับ หนังสือ ค้ำ ประกัน อาจ ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ ต้อง 
 รับ ผิด ใน หนังสือ ค้ำ ประกัน ดัง กล่าว ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม 
สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

3.3 บริษัทฯ อาจ ต้อง ตั้ง สํา รอง เพิ่ม ไว้ รองรับ ลูก หนี้ ที่ สงสัย จะ สูญ และ รับ รู้ การ ขาดทุน เพิ่ม เติม จาก มูลค่า เงิน ลงทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ ที่ ลด ลง ซึ่ง 
อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ 
ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน  และ โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ

ใน อดีต ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ มี ลูก หนี้ การ ค้า จํา นว นมา กกับ บุคคล ทั้ง ที่ เป็น บุคคล ที่ เกี่ยวข้อง กัน และ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน และ ลูก หนี้ เงิน กู้ จาก บุคคล ที่ 
เกี่ยวข้อง กัน และ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน นอกจากนี้  บริษัทฯ ยัง มี เงิน ลงทุน ใน คู่ สัญญา ที่ เกี่ยวข้อง กัน และ คู่ สัญญา อื่น ในจํา นว นพ อ สมควร 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี ลูก หนี้ การ ค้า-กิจการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน ลูก หนี้ การ ค้า-กิจการ ที่ 
เกี่ยวข้อง กัน และ ลูก หนี้ เงิน ประกัน ผล งาน รวม เป็น จํา นวน 10,808 ล้าน บาท และ 12,330 ล้าน บาท ตา มลํา ดับ มี เงิน ลงทุน ระยะ ยาว รวม เป็น จำนวน 
846 ล้าน บาท และ 1,039 ล้าน บาท ตาม ลำดับ และ มี สิทธิ การ เชา่ ที่ดิน และ โครงการ ระหวา่ง พัฒนา (ใน โครงการ ทวาย) รวม เป็น จำนวน 7,559 ล้าน บาท  
และ 7,251 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

นอกจากนี้  การ ที่ บริษัทฯ มิ ได้ รับ ชํา ระ เงิน จาก ลูก หนี้ การ ค้า และ ลูก หนี้ เงิน กู้ ใน อนาคต และ การ ที่ เงิน ลงทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ ลด ลง อาจ ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ 
ต้อง ตั้ง สํา รอง ในจํา นว นที่ เท่า กับ จํา นว น เงิน ที่ มิ ได้ รับ ชํา ระ หรือ จํา นว น เงิน ลงทุน ที่ ลด ลง ดัง กล่าว ซึ่ง อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ 
เงิน ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ตาม สัญญา กู้ เงิน ต่างๆ  และ ข้อ กำหนด สิทธิ ของ หุ้น กู้ ผล กา รดํา เนิน งาน โอกาส ขอ ง 
บ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

3.4 ความ เสี่ยง ด้าน อันดับ เครดิต

เมื่อ วัน ที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ รับ การ จัด อันดับ เครดิต องค์กร และ อันดับ เครดิต ตราสาร หนี้: หุ้น กู้ ไม่ ด้อย สิทธิ ไม่มี หลัก ประกัน  
ที่ ระดับ “BBB-” แนว โน้ม อันดับ เครดิต คงที่ (Stable) สะท้อน ถึง สถานะ ที่ มั่นคง ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง ใน ประเทศ ตลอด จน ผล งาน 
ที่ เป็น ที่ ยอมรับ และ ความ สามารถ ใน การ รับ งาน ก่อสร้าง หลาก หลาย ประเภท อย่างไรก็ตาม  อันดับ เครดิต ดัง กล่าว ถูก ลด ทอน บาง ส่วน จาก ความ สามารถ 
ใน การ ทำ กำไร ที่ ลด ลง และ ภาระ หนี้ ที่ สูง ขอ งบ ริ ษัทฯ รวม ถึง ความ เสี่ยง จาก การ ดำเนิน โครงการ ระยะ ยาว และ ลักษณะ ที่ เป็น วัฎ จักร ของ ธุรกิจ รับ เหมา 
ก่อสร้าง ทั้งนี้ การ เปลี่ยนแปลง ของ การ จัด อันดับ เครดิต อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต่อ ธุรกิจ สถานะ การ เงิน ผล การ ดำเนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ 
ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน
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4. ความ เสี่ยง ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ สิทธิ หรือ การ ลงทุน ของ ผู้ ถือ หลัก ทรัพย์

4.1 ความ เสี่ยง จา กบ ริ ษัทฯ มี ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ มากกว่า ร้อย ละ 25

ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2560 บริษัท ศูนย์ รับ ฝาก หลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ แสดง รายงาน การก ระ จาย หุ้น ของ ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ โดย มี 
กรรมการ ผู้ บริหาร รวม ถึง ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง และ ผู้ ที่ มี ความ สัมพันธ์ รวม เป็น จำนวน 1,462,836,430 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 27.71 ของ ทุน ที่ ชำระ แล้ว (เฉพาะ 
หุ้น สามัญ) จึง อาจ ทำให้ สามารถ ใช้ สิทธิ คัดค้าน หรือ ไม่ อนุมัติ การ ลง มติ ใน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ใน เรื่อง ต่างๆ ที่ ข้อ บัง คับ บริษัทฯ หรือ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง ให้ 
ต้อง ได้ รับ คะแนน เสียง ไม่ น้อย กว่า 3 ใน 4 ของ จำนวน เสียง ทั้งหมด ของ ผู้ ถือ หุ้น ซึ่ง มา ประชุม และ มี สิทธิ ออก เสียง ลง คะแนน ได้

4.2 ความ เสี่ยง จาก การ ต้อง ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข ของ หุ้น กู้ และสถาบัน การ เงิน

บริษัทฯ จะ ต้อง ดำรง อัตราส่วน ของ หนี้ สิน ต่อ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ ผู้ ออก หุ้น กู้ ตาม งบ การ เงิน รวม ของ ผู้ ออก หุ้น กู้ ใน อัตราส่วน ไม่ เกิน กว่า 3.0 
(สาม จุด ศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ตาม ลำดับ ณ วัน สิ้น งวด บัญชี ของ ไตรมาส ที่ สอง และ ณ วัน สิ้น สุด รอบ ปี บัญชี ของ แต่ละ ปี โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ มี อัตราส่วน ของ อัตราส่วน ของ หนี้ สิน ต่อ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ ผู้ ออก หุ้น กู้ เท่ากับ 2.22 (สอง จุด สอง สอง) : 1 (หนึ่ง) นอกจากนี้  บริษัทฯ และ 
บริษัท ใน เครือ บาง แห่ง ต้อง ดำรง อัตราส่วน ต่างๆ ตาม ที่ เงื่อนไข ของ สถาบัน การ เงิน หาก ไม่ สามารถ ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข ดัง กล่าว อาจ ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง 
ลบ อย่าง มี นัย สําคัญ ต่อ ธุรกิจ สถานะ ทางการ เงิน ผล การ ดำเนิน งาน โอกาส ขอ งบ ริ ษัทฯ และ ผล ตอบแทน ผู้ ลงทุน

4.3 ความ เสี่ยง จาก หุ้น กู้ ถูก เรียก ไถ่ถอน คืน ก่อน กำหนด

ตาม ที่ บริษัทฯ ได้ ออกหุ้น กู้ ไม่ ด้อย สิทธิ และ ไม่มี ประกัน ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1/2557 ครบ กำหนด 
ไถถ่อน ป ี2562 ซึง่ ผู ้ออก หุน้ กู ้ม ีสทิธ ิไถถ่อน กอ่น ครบ กำหนด (“ITD196A”) บรษิทัฯ มี สทิธ ิใน การ ไถถ่อน หรอื ชำระ คนื เงนิ ตน้ หุน้ กู ้ไม ่วา่ ทัง้หมด หรอื บาง สว่น  
(และ ไม่ ว่า ใน คราว เดียว หรือ หลาย คราว) ก่อน วัน ครบ กำหนด ไถ่ถอน หุ้น กู้ ใน วัน ที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่ง สามารถ ใช้ สิทธิ ชำระ คืน เงิน ต้น ก่อน กำหนด  
เริ่ม จาก (และ รวม ถึง) วัน ครบ รอบ ปี ที่ 3 ของ อายุ หุ้น กู้ ทั้งนี้ จำนวน เงิน ต้น หุ้น กู้ ที่ จะ ชำระ ดัง กล่าว จะ ต้อง ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 25 ของ จำนวน เงิน ต้น 
 คง คา้ง โดย จะ ตอ้ง ชำระ คนื หนี ้เงนิ ตน้ ให ้แก ่ผู ้ถอื หุน้ กู ้แตล่ะ ราย ตาม สดัสว่น ของ หุน้ กู ้ที ่ผู ้ถอื หุน้ กู ้แตล่ะ ราย ถอื ครอง อยู ่และ จะ ตอ้ง ชำระ คา่ ธรรมเนยีม ให ้แก ่
ผู้ ถือ หุ้น กู้ ใน อัตรา ร้อย ละ 0.25 (ศูนย์ จุด สอง ห้า) ของ เงิน ต้น ของ หุ้น กู้ ส่วน ที่ มี การ ไถ่ถอน ทั้งนี้ การ ไถ่ถอน หุ้น กู้ ก่อน วัน ครบ กำหนด ไถ่ถอน หุ้น กู้ จะ ทำให้ 
ผู้ ถือ หุ้น กู้ มี ความ เสี่ยง ที่ จะ ไม่ สามารถ คาด การณ์ กระแส เงินสด ที่ ได้ รับ จาก หุ้น กู้ ได้ อย่าง แน่นอน

4.4 ความ เสี่ยง ใน การ ลงทุน ต่อ

ใน กรณ ีที ่ผู ้ออก หุน้ กู ้ใช ้สทิธ ิไถถ่อน หุน้ กู ้กอ่น ครบ กำหนด หรอื การ ไถถ่อน ตาม วนั ครบ กำหนด ผู้ ถอื หุน้ กู ้อาจ ไม ่สามารถ นำ เงนิ ที ่ได ้รบั จาก การ ไถถ่อน 
หุ้น กู้ ก่อน ครบ กำหนด หรือ ตาม วัน ครบ กำหนด นั้น ไป ลงทุน ต่อ ใน ตรา สา รอื่นๆ ที่ ให้ ผล ตอบแทน ที่ เท่ากับ หรือ ดี กว่า หุ้น กู้ ได้

4.5 ความ เสี่ยง ใน ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ แก้ไข ทุน จด ทะเบียน เป็น 6,336 ล้าน บาท เพื่อ รองรับ การ ออก ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ 
(“ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ” หรือ “ITD-W1”) จำนวน 1,055,968,165 หน่วย และ ได้ จด ทะเบียน ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ กับบริษัท ศูนย์ รับ ฝาก หลัก ทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,055,934,113 หน่วย โดย ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ 1 หน่วย มี สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น และ มี ราคา การ ใน 
สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ ที่ ราคา 14 บาท ต่อ หุ้น โดย จะ ครบ กำหนด อายุ วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ ถือ ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ อาจ 
มี ความ เสี่ยง จาก การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ของ ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิ จาก ปัยจัย ต่างๆ อาทิ  ระยะ เวลา ใช้ สิทธิ อัตรา ดอกเบี้ย ราคา หุ้น สามัญ และ การ จ่าย 
เงินปันผล เป็นต้น รวม ถึง ความ เสี่ยง จาก สภาพ คล่อง เนื่องจาก ขาด อุปสงค์ อุปทาน ที่ เพียง พอ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 มี ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ ที่ ยัง ไม่ ถูก ใช้ สิทธิ คง เหลือ จำนวน 1,055,934,093 หน่วย
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ใน ประเทศ ยัง คง มี การ แข่งขัน สูง การ ที่ จะ ได้ รับ งาน โครงการ ใหม่ นั้น ขึ้น อยู่ กับ เกณฑ์ การ ประมูล ที่ มี การ แข่งขัน สูง โดย หลัง 
จาก ที ่ผา่น คณุสมบตั ิใน การ เปน็ ผู ้ประมลู แลว้ ราคา ประมลู จะ เปน็ ประเดน็ หลกั ที ่จะ ใช ้ใน การ พจิารณา การ แขง่ขนั ที ่เพิม่ สงู ขึน้ สำหรบั โครงการ กอ่สรา้ง นัน้ 
ส่ง ผล ให้ เกิด การ แข่งขัน ด้าน ราคา และ ทำให้ ราคา ของ สัญญา ลด ลง

ลูกค้า บริษัทฯ แบ่ง ลูกค้า ออก เป็น สอง ลักษณะ คือ ประเภท ของ ลูกค้า และ ที่ ตั้ง ของ ลูกค้า ทั้งนี้ ประเภท ของ ลูกค้า จะ พิจารณา ว่า เป็น ลูกค้า 
 ภาค รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาค เอกชน ส่วน ประเภท ของ ที่ ตั้ง ลูกค้า จะ พิจารณา จาก งาน ของ ลูกค้า ว่า ทำ ใน ประเทศ หรือ ต่าง ประเทศ โดย ณ วัน ที่ 31  
ธันวาคม 2559 งาน ใน ส่วน ของ ภาค รัฐ คิด เป็น ร้อย ละ 53.4 ของ มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ของ บริษัทฯ บริษัท ย่อย ที่ บริษัทฯ  มี บทบาท ใน การ ก่อสร้าง 
และ สดัสว่น ของ บรษิทั ฯ ใน กจิการ รว่ม คา้ ใน ขณะ ที ่งาน ใน สว่น ของ ภาค เอกชน คดิ เปน็ รอ้ย ละ 46.6 ของ มลูคา่ ของ งาน ที ่ม ีอยู ่ใน มอื ของ บรษิทัฯ  บรษิทั ยอ่ย 
 ที่ บริษัทฯ  มี บทบาท ใน การ ก่อสร้าง และ สัดส่วน ของ บริษัทฯ  ใน กิจการ ร่วม ค้า โดยที่ งาน กับ ลูกค้า ใน ประเทศ คิด เป็น ร้อย ละ 59.7 ของ มูลค่า ของ งาน ที่ มี 
อยู่ ใน มือ ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ขณะ ที่ งาน กับ ลูกค้า ต่าง ประเทศ คิด เป็น ร้อย ละ 40.3 ของ มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ขอ งบ ริ ษัทฯ

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 
(ร้อยละ)

2558 
(ร้อยละ)

2557 
(ร้อยละ)

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ 53.4 53.2 47.2

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาคเอกชน 46.6 46.8 52.8

รวม 100.0 100.0 100.0

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ 59.7 62.9 52.9

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ 40.3 37.1 47.1

รวม 100.0 100.0 100.0

ช่วง 3 ปี ที่ ผ่าน มา งาน ใน ส่วน ภาค รัฐ คิด เป็น ร้อย ละ 47 ถึง 53 ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ทั้งหมด ของ บริษัทฯ โดย มูลค่า ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ กับ  
ภาค รัฐ คิด เป็น ร้อย ละ 53.4 และ 53.2 ของ งาน ที่ มี อยู่ ใน มือ ทั้งหมด ของ บริษัทฯ ณ สิ้น ปี 2559 ปี 2558 ตาม ลำดับ 

สถานการณ์การแข่งขันและผู้แข่งขัน มี บริษัท ที่ ดำเนิน ธุรกิจ ก่อสร้าง ที่ เป็น สมาชิก ของ สมาคม อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ไทย (Thai Contractors 
Association) มากกว่า 500 แห่ง ประกอบ ไป ด้วย บริษัท ไทย บริษัท ต่าง ประเทศ และ กิจการ ร่วม ค้า ระหว่าง บริษัท ไทย และ บริษัท ต่าง ประเทศ นอกจาก 
การ แขง่ขนั จะ ขึน้ อยู ่กบั ราคา เปน็ สว่น ใหญ ่แลว้ ปจัจยั ที ่ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ ความ สามารถ ใน การ แขง่ขนั กำหนด ราคา คอื การ หา แหลง่ วตัถดุบิ ความ ผนัผวน ของ 
ราคา วัตถุดิบ มี ผลก ระ ทบ ต่อ อุตสาหกรรม งาน ก่อสร้าง เนื่องจาก มูลค่า วัตถุดิบ คิด เป็น ประมาณ ร้อย ละ 30 ถึง ร้อย ละ 40 ของ ต้นทุน โครงการ นอก เหนือ  
จาก ความ พรอ้ม ดา้น วตัถดุบิ แลว้ ปจัจยั การ แขง่ขนั ที ่สำคญั ยงั รวม ถงึ ความ รู ้ความ ชำนาญ และ ประสบการณ ์ของ พนกังาน และ ผูร้บั เหมา ชว่ง และ การ กอ่ ตัง้ 
กิจการ ร่วม ค้า เพื่อ ให้ รับ ความ ช่วย เหลือ ทาง เทคนิค และ เพื่อ การ มี พันธมิตร ธุรกิจ

ตัวแทน ภาค รัฐ อนุญาต ให้ ผู้รับ เหมา ที่ มี คุณสมบัต ิตาม หลัก เกณฑ์ ที่ กำหนด เท่านั้น เข้า ร่วม ประมูล งาน ผู้รับ เหมา ก่อสร้าง สามารถแยก ประเภท ได้ 
ตาม ระดับ ความ ชำนาญ ความ รู้ ทาง ด้าน เทคนิค และ ความ พร้อม ใน การ จัดหา แหล่ง วัตถุดิบ ผู้รับ เหมา ที่ ได้ รับ การ จัด ให้ อยู่ ใน ระดับ สูงสุด ย่อม ได้ รับ การ 
พิจารณา ใน เบื้อง ต้น ว่า เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ที่ จะ เข้า ประมูล เพื่อ ทำ สัญญา ได้ ทุก ประเภท ขณะ ที่ ผู้รับ เหมา ที่ ไม่ ได้ รับ การ จัด ให้ อยู่ ใน ระดับ สูงสุด จะ ไม่ สามารถ 
เข้า ประมูล เพื่อ ทำ สัญญา ที่ ต้อง ใช้ ระดับ ความ ชำนาญ การ ที่ สูง กว่า บริษัทฯ เชื่อ ว่า ลูกค้า ภาค รัฐ หลาย ราย ใน ประเทศ ได้ จัด อัน ดับ บริษัทฯ ให้ เป็น ผู้รับ เหมา 
ใน ระดับ สูงสุด
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ตาราง ตอ่ ไป นี ้แสดง ราย ชือ่ ผูร้บั เหมา กอ่สรา้ง ใน ประเทศ ที ่จด ทะเบยีน ใน ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ ประเทศไทย และ แสดง ราย ได ้ของ ผูร้บั เหมา กอ่สรา้ง 
ดัง กล่าว แต่ละ ราย สำหรับ ปี 2559 

ชื่อบริษัท
รายได้

(ล้านบาท)
ร้อยละ 

ของยอดรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

48,389.2 
47,019.5 
20,358.1 
18,624.1 
12,665.1 
10,020.1 
8,360.9 
8,028.1 
7,003.3 
5,392.2 
5,374.1 
5,324.5 
3,736.9 
2,911.5 
2,764.3 
1,878.1 
1,216.8 
1,077.5 
691.2

22.95
22.30
9.66
8.83
6.01
4.75
3.97
3.81
3.32
2.56
2.55
2.52
1.77
1.38
1.31
0.89
0.58
0.51
0.33

รวม 210,835.5 100.00

แหล่งข้อมูล:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุไม่รวมบริษัทพีเออี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)เนื่องจากไม่มีงบการเงินสำหรับปี2559

นอกจาก บริษัท ใน ประเทศไทย แล้ว ยัง มี บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง ของ ต่าง ชาติ ที่ ประกอบ กิจการ ใน ประเทศ แต่ บริษัท รับ เหมา ต่าง ชาติ ถูก จำกัด 
 ไม่ ให้ เข้า ร่วม ประมูล งาน โครงการ ของ รัฐ เนื่องจาก ระเบียบ ของ ราชการ ที่ กำหนด ให้ ผู้ เข้า ร่วม ประมูล งาน จะ ต้อง เป็น นิติบุคคล ไทย (หมาย ถึง นิติบุคคล ที่ 
มี ผู้ ถือ หุ้น สัญชาติ ไทย เกิน กว่า ร้อย ละ 50 ของ มูลค่า หุ้น) บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง ของ ต่าง ชาติ จึง ไม่ สามารถ จัด ตั้ง บริษัท หรือ สาขา ใน ประเทศไทย โดย ไม่มี  
ผู้ ถือ หุ้น เป็น บุคคล สัญชาติ ไทย เพื่อ ร่วม ประมูล งาน ของ รัฐ ได้ ยกเว้น เป็นการ จัด ตั้ง ใน ช่วง อายุ สัญญา โครงการ เฉพาะ ที่ ได้ รับ การ อนุมัติ แล้ว โดย ทั่วไป  
กรณี ดัง กล่าว จะ เป็น กรณี ของ โครงการ ที่ ภาค รัฐ เป็น ผู้รับ ดำเนิน การ หรือ มี รัฐบาล เป็น ผู้ สนับสนุน เท่านั้น ดัง นั้น บริษัท ก่อสร้าง ชาว ต่าง ชาติ ส่วน ใหญ่ ที่ 
ดำเนิน ธุรกิจ ก่อสร้าง ทั่วไป ใน ประเทศ จะ ต้อง จด ทะเบียน จัด ตั้ง เป็น บริษัท ที่ มี คน ไทย เป็น ผู้ ถือ หุ้น เสียง ข้าง มาก และ เป็น ผู้ ออก เงิน ลงทุน ส่วน ใหญ่ ซึ่ง จะ 
 ส่ง ผล ให้ เกิด ข้อ จำกัด ใน การ ที่ บริษัท ต่าง ชาติ จะ เข้า มา มี ส่วน ร่วม ใน ภาค อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ใน ประเทศ

สืบ เนื่องจาก ข้อ จำกัด ข้าง ต้น บริษัท ก่อสร้าง ของ ต่าง ชาติ จำนวน มาก จึง ก่อ ตั้ง กิจการ ร่วม ค้า หรือ ดำเนิน การ ธุรกิจ ใน รูป แบบ การ จัด ตั้ง กลุ่ม บริษัท 
(Consortium) กบั บรษิทั กอ่สรา้ง ของ ไทย การ ดำเนนิ การ ดงั กลา่ว ทำให ้บรษิทั ตา่ง ชาต ิม ีชอ่ง ทาง เขา้ สู ่ตลาด ใน ประเทศ ได ้มาก ขึน้ อกี ทัง้ ยงั เปน็การ เปดิ โอกาส 
ให้ บริษัท ไทย อัน รวม ถึง บริษัทฯ ได้ รับ ประโยชน์ จาก ความ ชำนาญ การ ทาง เทคนิค และ ใน บาง กรณี ยัง อาจ ได้ รับ ผล ประโยชน ์จาก ความ แข็งแกร่ง ทางการ 
เงนิ ของ บรษิทั ตา่ง ชาต ิดงั กลา่ว อกี ดว้ย การ ดำเนนิ การ ใน รปู แบบ ดงั กลา่ว ม ีแนว โนม้ ที ่จะ ใช ้กบั โครงการ โดย เฉพาะ เจาะจง และ มกั จะ เลกิ ไป เมือ่ โครงการ สิน้  
สุด ลง ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ จัด ตั้ง กิจการ ร่วม ทุน ใน ลักษณะ ดัง กล่าว หลาย ครั้ง เพื่อ เหตุผล ทาง ยุทธศาสตร์ และ ใน แขนง ที่ บริษัทฯ ต้องการ ประสบการณ์

บรษิทัฯ ได ้เขา้ ประมลู งาน โครงการ ใน ประเทศ เพือ่น บา้น และ ประเทศ อืน่ ใน ทวปี เอเชยี สถาบนั ทางการ เงนิ ที ่ได ้รบั ความ เชือ่ ถอื เชน่ ธนาคาร เพือ่ 
การ พัฒนา แห่ง เอเชีย ธนาคารโลก หรือ JBIC ได้ ให้การ สนับสนุน ทาง ด้าน การ เงิน แก่ โครงการ โครงสร้าง พื้น ฐาน ขนาด ใหญ่ หลาย โครงการ ที่ บริษัทฯ 
เข้า ประมูล โครงการ เหล่า นี้ เปิด กว้าง ให้ ผู้ ประมูล ระหว่าง ประเทศ ที่ มี มาตรฐาน คุณสมบัติ สูง เข้า ประมูล ใน อดีต ที่ ผ่าน มา ผู้รับ เหมา ท้อง ถิ่น ส่วน ใหญ่ ใน 
ประเทศ ต่างๆ  โดย เฉพาะ อินเดีย ซึ่ง ถือว่า เป็น ตลาด ใหญ่ ที่ จะ มา แทน ประเทศ จีน ใน อนาคต ขาด คุณสมบัติ ตาม ที่ กำหนด ไว้ ผู้ แข่งขัน ส่วน ใหญ่ จึง เป็น  
ผู้รับ เหมา ร่วม ทุน (กิจการ ร่วม ค้า) ระหว่าง ผู้รับ เหมา ท้อง ถิ่น กับ ผู้รับ เหมา ต่าง ชาติ เช่น ผู้รับ เหมา จาก ประเทศ จีน ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
หรือ ประ เท ศอื่นๆ ใน ยุโรป
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1 ข้อมูลทั่วไป

 (1) ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท  เลขที่ 0107537000939 
โทรศัพท์  66-2716-1600 
โทรสาร  66-2716-1488
เว็บไซต์  www.itd.co.th 
อีเมลล์  cccs@itd.co.th
เงินทุนจดทะเบียน  6,335,808,993 บาท 
 (หกพันสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
เรียกชำระแล้ว  5,279,840,848 บาท 
 (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ  6,335,808,993 หุ้น 
 (หกพันสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้น  1.00 บาท (หนึ่งบาท)

 (2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1. กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ งาน รับ เหมา ก่อสร้าง งาน ระบบ สาธารณูปโภค ซึ่ง สนับสนุน กลุ่ม ธุรกิจ งาน ก่อสร้าง และ กลุ่ม ธุรกิจ ที่ เกี่ยว กับ 

การ ลงทุน ใน ต่าง ประเทศ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ งาน ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ประเทศ ต่างๆ

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถอืหุน้มูลค่าชำระ

คิดเป็น
ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย 
1. บจก. เมียนม่า ไอทีดี สหภาพเมียนมา โทรศัพท์ (951) 525-970

โทรสาร (951) 525-970
ตัวแทนดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ  
  ในสหภาพเมียนมา

1,483 100 99.99

2. บจก. อิตาเลียนไทย 
อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ลงทุนในบริษัทอื่น 100,000
300,000

100
75

99.99

3. บจก. พีที ไทยลินโด บารา 
พราทามา

อินโดนีเซีย โทรศัพท์ 001-628-522-3158
โทรสาร 001-625-4177-1166

ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 25,250 
(ล้านรูเปีย)

100 99.99

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-0750
โทรสาร 0-2716-0750

ผลิตและจำหน่ายปูน 1,300,000 100 99.99

5. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 ยังไม่ประกอบกิจการค้า 10,000 100 99.99

6. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1160-4
โทรสาร 0-2716-1169

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 100,000 100 99.99

7. ITD Construction 
SDN. BHD.

มาเลเซีย โทรศัพท์ 603-2284 1370
โทรศัพท์ 603-2284 1370

รับเหมาก่อสร้างใน
  ประเทศมาเลเซีย

0.75
(ล้านริงกิต
มาเลเซีย)

75 99.99

8. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน สระบุรี โทรศัพท์ 0-3635 1155
โทรสาร 0-3635 1155

ผลิตและจำหน่ายหิน
  ก่อสร้างชนิดต่างๆ

31,000 100 99.99

9. ITD Bangladesh Company 
Limited

บังคลาเทศ โทรศัพท์ 009-88-02-988-6543
โทรสาร 009-88-02-988-6543

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  บังคลาเทศ

4 
(ล้านตากา
บังคลาเทศ)

100 99.99

10. บจก. ไอทีดี มาดากัสการ์ 
เอส.เอ

มาดากัสการ์ โทรศัพท์ (261) 20 22 019 61
โทรสาร (261) 20 22 019 60  

ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ 20 
(ล้านอเรียรี่ 

มาดากัสการ์)

100 99.98
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถอืหุน้มูลค่าชำระ

คิดเป็น
ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

11. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 1800
โทรสาร 0-2716-1556

ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 25 99.97

12. บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย 
เพาเวอร์ 1

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 250 25 99.95

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.94

14. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น 
เทคโนโลยี

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ผลิต จำหน่าย และรับติดตั้ง
  ผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีต
  สำเร็จรูป

250 25 99.93

15. Italian – Thai Development 
(Myanmar) Co., Ltd.

สหภาพเมียนมา โทรศัพท์ (951) 525-970
โทรสาร (951) 525-970

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
  แห่งสหภาพเมียนมา

25,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2.50 99.90

16. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และอิฐ

ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2501-2281-2
โทรสาร 0-2501-2280

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  คอนกรีตและอิฐ

126,000 100 99.80

17. ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐ
  โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบิค

1,141,815 
เหรียญ 

สหรัฐอเมริกา

100 99.00

18. บจก. อิตัลไทย มารีน สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2387-1056
โทรสาร 0-2387 -1056

สร้างเรือและจำหน่าย
  อุปกรณ์การเดินเรือ

810,000 100 92.59

19. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 6076 บริการงานเสาเขม็และฐานราก 80,000 100 90.94

20. Italian-Thai Development
Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม โทรศัพท์ 84-8-382-79182
โทรสาร 84-8-382-79184

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 6,000
(ล้านเวียดนาม

ดองก์)

100 80.00

21. บจก. ผลิตพลังงาน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 74.93

22. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ ระยอง โทรศัพท์ 0-3860-6024,
โทรสาร 0-3860-6114

ผลิตและจำหน่าย 
  ท่อเหล็กขนาดใหญ่

20,000 50 69.90

23. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น 
อินเดีย

อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างใน
  ประเทศอินเดีย

155
(ล้านรูปี
อินเดีย)

100 51.63

24. บจก. ไทยมารุเคน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2231-2226-9
โทรสาร 0-2231-2230

ให้เช่าและจำหน่าย
  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
  การก่อสร้างฐานราก

20,000 100 50.96

บริษัทร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเซีย-เทิร์นเอาท์ส กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-3636-5311-20

โทรสาร 0-3636-5311-20
ผลิตและจำหน่ายประแจ
  สับรางรถไฟ

5,000 100 49.00

2. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 100 46.69

3. Sino Lao Aluminum 
Corporation Limited

สปป.ลาว โทรศัพท์ 001-85-620-680-8288 ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์ 
  ใน สปป.ลาว

32 
ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

100 34.00

4. บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น

ฟิลิปปินส์ โทรศัพท์ 001-632-788-0770
โทรสาร 001-632-788-0141

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  ฟิลิปปินส์

25 
ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์

25 24.00

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น

ฟิลิปปินส์ โทรศัพท์ 001-632-788-0770
โทรสาร 001-632-788-0141

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ
  ฟิลิปปินส์

5 
ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์

100 24.00
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2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถือหุ้นมูลค่าชำระ

คิดเป็น
ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย
1. First Dhaka Elevated 

Expressway Co., Ltd.
บังคลาเทศ โทรศัพท์ 009-88-02-988-6543

โทรสาร 009-88-02-988-6543
สัมปทานทางด่วนยกระดับ
  ในประเทศบังคลาเทศ

534
(ล้านตากา
บังคลาเทศ)

100 99.99

2. บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5057
โทรสาร 0-2716-1464

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100
4,975

100
25

99.99

3. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ 
ดีเวล๊อปเมนต์

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

4. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล 
แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

5. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4202 ลงทุนในบริษัทอื่น 3,795,987 100 60.00
โทรสาร 0-2716-1418

6. Thai Mozambique 
Logistica SA 

สาธารณรัฐ
  โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 สัมปทานโครงการก่อสร้า
  ท่าเรือและทางรถไฟใน
  ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิค

250,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

 25  60.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจก. บางกอกสตีลไวร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5808 ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก

  แรงดึงสูง
313,000 100 19.98

2. บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นซ์ 
กรุงเทพ

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2319-1031
โทรศัพท์ 0-2319-1031

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 100 15.00

3. บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล
(ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจก. ไทยเร้นออล)

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2740-2680-7
โทรสาร 0-2740-2688

ให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่
  สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง

25,000 100 15.00

4. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ 
เคเบิ้ล

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจำหน่ายลวดและ
  สายเคเบิ้ล

1,999,288 100 12.90

5. บจก. เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2677-3000
โทรสาร 0-2677-3200

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100 11.54

6. บจก. สยาม ไฟเบอร์ อ๊อฟติคส์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118 
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจำหน่ายเส้นใยแก้ว
  นำแสง

24,000 100 10.00



28 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถือหุ้น

มูลค่าชำระ
คิดเป็น
ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 
โทรสาร 0-2716-1418

ก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ - - 65.00

2. ITD-ITD CEM Joint Venture 
(Consortium) 

อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-332-511-2866 
โทรสาร 001-91-332-511-2866

รับเหมาก่อสร้างสนามบินใน
  ประเทศอินเดีย

- - 60.00

3. กิจการร่วมค้า ไอทีดี ยูนิค กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างท่าเรือ
  อเนกประสงค์ คลองใหญ่
  จังหวัดตราด

- - 60.00

4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-
เอ็มวีเอ็ม

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ
  ระยะที่ 5

- - 55.25

5. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี ไต้หวัน โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างสถานีต่อเชื่อม
  รถไฟความเร็วสูงและสถานี
  รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศ
  ไต้หวัน

293,843 100 55.00

6. กิจการร่วมค้า ไอเอ็น กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างอุโมงค์บำบัด
  น้ำเสีย

119,601 100 51.00

7. ITD-ITD CEM Joint Venture อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600 
โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  อินเดีย

- - 51.00

8. กิจการร่วมค้าไอทีดี เอสคิว กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน
  ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

348,500 100 50.00

9. กิจการร่วมค้า เอสคิว ไอทีดี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ดำเนินงานโครงการงานจ้าง
  เหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน
  ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง   
  (ระยะที่ 7.1)

302,000 100 50.00

10. กิจการร่วมค้า ไอโอที กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ 
  และลานจอดเครื่องบิน 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - 40.00

11. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-
เอสเอ็มซีซี

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างสะพานข้าม
  แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ 
  ถนนนนทบุรี 1

- - 40.00

12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี - ไอทีดี-
ซองดา

สปป.ลาว โทรศัพท์ 001-848-120-446-3258
โทรศัพท์ 001-848-120-446-3259

รับเหมาก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำ
  น้ำเทิน 1, สปป.ลาว

- - 30.00

13. กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน- 
อิตาเลียนไทย-แปซิฟิค

ไต้หวัน โทรศัพท์ 001-886-22788-2966
โทรสาร 001-886-22788-5053

รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ
  ความเร็วสูงในประเทศไต้หวัน

- - 25.00

14. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างขยายคลัง
  ก๊าซแอลพีจี เขาบ่อยา 
  จ.ชลบุรี

- - 24.00

15. ITD-ITD Cementation India 
Joint Venture

อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600 
โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างใน
  ประเทศอินเดีย

- - 20.00
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 (3) บุคคลอ้างอิงอื่น 

 นายทะเบียนหุ้นสามัญ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991

 ผู้สอบบัญชี 
นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ 1. 
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ2. 
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ3. 
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ4. 
นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 5. 

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด 
สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2205-8222 
โทรสาร 0-2654-3339 

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ เพียงพนอ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2264-8000 
โทรสาร 0-2657–2222

 ที่ปรึกษาทางการเงิน

  - ไม่มี –

 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  - ไม่มี -

2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -
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ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

รายชื่อ จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. กลุ่มครอบครัวกรรณสูต
 1.1 นายเปรมชัย กรรณสูต 785,494,526 14.877
 1.2 นางนิจพร จรณะจิตต์ 371,698,140 7.040
 1.3 นางสาวปราชญา กรรณสูต 38,839,766 0.736
 1.4 นายธรณิศ กรรณสูต 28,210,960 0.534
 1.5 นางสาววลัยทิพย์ จรณะจิตต์ 50,414,391 0.955
 1.6 นางสาวจิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.959
 1.7 นางปรียา กรรณสูต 1,846,774 0.035
 1.8 นายปิยชัย กรรณสูต 27,303,438 0.517
 1.9 นางสาวชไมมาส กรรณสูต 25,802,681 0.489
 1.10 นางพิไลจิตร เริงพิทยา 19,405,680 0.368
 1.11 นายพรรษา เริงพิทยา 10,602,718 0.201
 1.12 นางสาวชญาพร เริงพิทยา 14,548,732 0.276
 1.13 นางอรเอม เทอดประวัติ 23,845,500 0.452
 1.14 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1 34,680,000 0.657

2. กลุ่มวชิรพงศ์
 2.1 นายวิชัย วชิรพงศ์ 258,455,100 4.895
 2.2 นางสาวกชกร วชิรพงศ์ 1,300,000 0.025
 2.3 นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์ 3,220,000 0.061
 2.4 นางวลัยพร สมภักดี 61,485,200 1.165

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,042,613 3.183
4. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 144,865,500 2.744
5. นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ 78,152,400 1.480
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 63,262,733 1.198
7. CHASE NOMINEES LIMITED 52,635,515 0.997
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 49,876,925 0.945
9. นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 45,004,150 0.852

10. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 39,000,000 0.739
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หมายเหตุ 1 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. นายเปรมชัย กรรณสูต 14,360 2.87
2. นางคณิตดา กรรณสูต 12,500 2.50
3. นายปีติ กรรณสูต 75,000 15.00
4. นางสาวปราชญา กรรณสูต 75,000 15.00
5. นายธรณิศ กรรณสูต 75,000 15.00
6. นางนิจพร จรณะจิตต์ 1,860 0.37
7. นายยุทธชัย จรณะจิตต์ 25,000 5.00
8. นางสาววลัยทิพย์ จรณะจิตต์ 25,000 5.00
9. นางสาวจิตราพรรณ จรณะจิตต์ 25,000 5.00

10. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 1,860 0.37
11. นายพรรษา เริงพิทยา 25,000 5.00
12. นางสาวชญาพร เริงพิทยา 25,000 5.00
13. นางอรเอม เทอดประวัติ 1,860 0.37
14. นายอรรถพงศ์ เทอดประวัติ 35,500 7.10
15. นายจิตรพงศ์ เทอดประวัติ 35,500 7.10
16. นายปิยชัย กรรณสูต 22,430 4.49
17. นางสาวชไมมาส กรรณสูต 22,430 4.49
รวม 498,300 99.66

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -
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นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล

นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล ของ บริษัท

คณะ กรรมการ ขอ งบ ริ ษัทฯ มีน โย บาย ที่ จะ เสนอ ให้ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ขอ งบ ริ ษัทฯ จ่าย เงินปันผล ให้ ผู้ ถือ หุ้น แต่ละ ปี โดย มี อัตรา ที่ คาด ว่า จะ จ่าย ตาม 
ผล การ ดำเนิน งาน ไม่ ต่ำ กว่า ร้อย ละ 40 ของ กำไร สุทธิ หลัง หัก ภาษี แล้ว หาก ไม่มี เหตุการณ์ จำเป็น อื่น ใด และ หาก การ จ่าย เงินปันผล นั้น จะ ไม่มี ผลก ระ ทบ ต่อ 
การ ดำเนิน งาน ปกติ ขอ งบ ริ ษัทฯ  อย่าง มี สาระ สำคัญ

นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล ของ บริษัท ย่อย 

สำหรับ นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล ของ บริษัท ย่อย คณะ กรรมการ ของ บริษัท ย่อย จะ พิจารณา จาก ผล การ ดำเนิน งาน และ กระแส เงินสด คง เหลือ 
เทียบ กับ งบ ลงทุน ของ บริษัท ย่อย โดย มิได้ กำหนด อัตรา การ จ่าย เงินปันผล ที่ แน่นอน หาก กระแส เงินสด คง เหลือ มี เพียง พอ และ ได้ ตั้ง สำรอง ตาม กฎหมาย 
แล้ว คณะ กรรมการ ของ บริษัท ย่อย จะ พิจารณา จ่าย เงินปันผล เป็น กรณี ไป ยกเว้น บริษัท  ไทย มา รุ เคน จำกัด ที่ ได้ กำหนด นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล ไว้ 
แล้ว กล่าว คือ ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 30 ของ กำไร สุทธิ ก่อน หัก ภาษี 
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โครงสร้าง การ จัดการ

กรรมการ และ ผู ้บรหิาร ขอ งบ ร ิษทัฯ ปฏบิตั ิหนา้ที ่เพือ่ ประโยชน ์ขอ งบ ร ิษทัฯ และ ผู ้ถอื หุน้ โดย ม ีโครงสรา้ง การ บรหิาร ที ่ชดัเจน ถว่ง ดลุ และ สามารถ 
ตรวจ สอบ ได้ โดย 

คณะ กรรมการ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ที่ มี ต่อ ผู้ ถือ หุ้น และ แสดง ได้ ว่า จะ สามารถ ปฏิบัติ หน้าที่ ได้ 1. 

โครงสร้าง คณะ กรรมการ และ การ จัดการ ต้อง มี การ ตรวจ สอบ และ ถ่วง ดุล กัน อย่าง เพียง พอ โดย 2. 
ก. ม ีคณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ซึง่ ประกอบ ดว้ย กรรมการ ตรวจ สอบ ที ่ม ีความ เปน็ อิสระ โดย มหีนา้ ที ่ใน ลกัษณะ เดยีว กบั ที ่กำหนด ใน ขอ้ บงัคบั 

ต.ล.ท. และ มี ความ รู้ และ ประสบการณ์ ที่ จะ สอบ ทาน ความ น่า เชื่อ ถือ ของ งบ การ เงิน รวม ทั้ง ทำ หน้าที่ อื่น ใน ฐานะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ 
ข. มี การ แบ่ง แยก อำนาจ หน้าที่ ระหว่าง ประธาน กรรมการ และ ประธาน บริหาร ที่ ชัดเจน ตาม ราย ละเอียด ที่ ได้ เปิด เผย ไว้ ใน หัวข้อ การ กำกับ 

ดูแล กิจการ แล้ว

1.คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ประกอบ ด้วย กรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ

จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

4 4

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 4 4
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 4 4
4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 4

5. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ 4 4
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 4
7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 4

8. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการอิสระ 4 4
9. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 4 4

10. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ 4 3
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด* กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 4 1

หมายเหตุ*ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่4/9/2559เมื่อวันที่9กันยายน2559

2.ผู้บริหาร

  คณะ กรรมการ บริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรมการ บริหาร ขอ งบ ริ ษัทฯ ประกอบ ด้วยกรรมการ บริหาร จำนวน 19 ท่าน ดัง มี ราย ชื่อ ต่อ ไป นี้

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส 
6. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
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  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
10. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
12. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
13. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
17. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
18. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหาร
19. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

  ผู้ บริหาร ตาม ประกาศ ของ คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 มี ผู้ บริหาร ตาม ประ กาศฯ จำนวน 20 ท่าน  ดัง มี ราย ชื่อ ต่อ ไป นี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส

10. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย  ชุติมา  รองประธานบริหารอาวุโส 
13. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
16. นางสาวกาญจนา เจริญยศ รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)
17. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
18. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
19. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

ทั้งนี้ แผนภาพ โครงการ การ บริหาร จัดการ ภาย ใน บริษัทฯ ได้ เปิด เผยอ ยู่ ใน รายงาน ประจำ ปี นี้ พร้อม กัน นี้ ได้ แนบ ประวัติ คุณวุฒิ การ ศึกษา และ 
ประสบการณ์ การ ทำงาน ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ขอ งบ ริ ษัทฯ รวม ทั้ง ราย ชื่อ กรรมการ ใน บริษัท ย่อย ทุก แห่ง ใน รายงาน ประจำ ปี นี้ ด้วย
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3.เลขานุการบริษัท

จาก มต ิที ่ประชมุ คณะ กรรมการ ครัง้ ที ่5/6/2551 เมือ่ วนั ที ่9 มถินุายน 2551 คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ  ได ้ม ีการ แตง่ ตัง้ นาย วร วฒุ ิหริญั ย ไพศาล สกลุ  
เป็น เลขานุการ บริษัท ตาม พ.ร.บ.หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อ รับ ผิด ชอบ การ จัด ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ  และ 
การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น รวม ถึง ช่วย ดูแล ให้ มี การ ปฏิบัติ ตาม มติ ดัง กล่าว ดูแล และ ให้ คำ แนะนำ แก่ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ เกี่ยว กับ กฎ เกณฑ์ ต่างๆ ที่ ต้อง ปฏิบัติ 
การ จัด ทำ และ เก็บ รักษา ทะเบียน กรรมการ หนังสือ นัด ประชุม คณะ กรรมการ รายงาน การ ประชุม คณะ กรรมการ รายงาน ประจำ ปี ขอ งบ ริ ษัทฯ หนังสือ 
บอก กล่าว ประชุม ผู้ ถือ หุ้น และ รายงาน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น รายงาน การ มี ส่วน ได้ เสีย ที่ รายงาน โดย กรรมการ หรือ ผู้ บริหาร และ ดำเนิน กา รอื่นๆ ตาม ที่ 
คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน ประกาศ กำหนด 

พร้อม กัน นี้ ได้ แนบ ประวัติ คุณวุฒิ การ ศึกษา ประสบการณ์ การ ทำงาน และ คุณสมบัติ ของ เลขานุการ บริษัท ใน เอกสาร แนบ ท้าย ใน หัวข้อ  
คณะ กรรมการ บริษัทฯ

4.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ใน การ กำหนด ค่า ตอบแทน กรรมการ และ ผู้ บริหาร บริษัทฯ  ได้ กำหนด นโยบาย และ กระบวนการ ที่ ชัดเจน และ โปร่งใส ดังนี้
4.1 ค่า ตอบแทน กรรมการ

บริษัทฯ ได้ กำหนด ค่า ตอบแทน ของ กรรมการ ให้ อยู่ ใน ระดับ เดียว กับ อุตสาหกรรม ประเภท เดียวกัน และ สูง เพียง พอที่ จะ ดูแล รักษา 
กรรมการ ที ่ม ีคณุสมบตั ิตาม ที ่บรษิทัฯ  ตอ้งการ สำหรบั กรรมการ ที ่ได ้รบั มอบ หมาย ให ้เปน็ กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ บรหิาร ความ เสีย่ง ดว้ย 
นั้น จะ ได้ รับ ค่า ตอบแทน เพิ่ม ตาม ปริมาณ งาน ที่ เพิ่ม ขึ้น หลัง จาก ที่ กำหนด ค่า ตอบแทน กรรมการ กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ บริหาร ความ 
เสี่ยง แล้ว บริษัทฯ  จะ มี การ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น เพื่อ พิจารณา อนุมัติ ใน ขั้น สุดท้าย
4.2 ค่า ตอบแทน ผู้ บริหาร

ค่า ตอบแทน ผู้ บริหาร เป็น ไป ตาม หลัก การ และ นโยบาย ที่ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ กำหนด ซึ่ง เชื่อม โยง กับ ผล การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ 
และ ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู้ บริหาร แต่ละ ท่าน

(1) ค่า ตอบแทน ที่ เป็น ตัว เงิน

(ก) ค่า ตอบแทน ของ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ กรรมการ ตรวจ สอบ และกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

กรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ 

(รวมค่าตอบแทนพิเศษ) 

กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง 
(ค่า ตอบแทน เป็น ราย ครั้ง 
เฉพาะ ครั้ง ที่มา ประชุม)

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม 750,000 535,000 30,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต 580,000 - -
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 580,000 - -
4. นายไผท ชาครบัณฑิต 580,000 - 20,000
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา 580,000 - -
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ 580,000 415,000 -
7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 - 10,000
8. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (1) 580,000 262,500 -
9. นายธรณิศ กรรณสูต 580,000 - -

10. นายเกริก วณิกกุล 580,000 - -
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (1) 193,333 131,333 -
รวม 6,163,333 1,343,833 60,000

หมายเหตุ 
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้มติแต่งตั้ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายธีระพงศ์
ปังศรีวงศ์
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(ข) ค่า ตอบแทน รวม และ จำนวน ราย ของ กรรมการ บริหาร และ ผู้ บริหาร

ค่า ตอบแทน ผู้ บริหาร เป็น ไป ตาม หลัก การ และ นโยบาย ที่ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ กำหนด ซึ่ง เชื่อม โยง กับ ผล การ ดำเนิน งาน ขอ ง 
บ ริ ษัทฯ และ ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู้ บริหาร แต่ละ ท่าน

-  ค่า ตอบแทน ของ กรรมการ บริหาร จำนวน 19 ท่าน ซึ่ง ได้ รับ จา กบริษัทฯ  ใน รูป เงิน เดือน และ ผล ตอบแทน ที่ เป็น เงิน รวม 
ทั้ง สิ้น 106,309,896 บาท

- ค่า ตอบแทน ของ ผู้ บริหาร ตาม ประกาศ ของ คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 18 ท่าน (ไม่ รวม 
รอง ประธาน บริหาร อาวุโส (ฝ่าย การ เงิน) และรอง ประธาน บริหาร (ฝ่าย บัญชี)) ซึ่ง ได้ รับ จา กบ ริ ษัทฯ  ใน รูป เงิน เดือน และ 
ผล ตอบแทน ที่ เป็น เงิน รวม ทั้ง สิ้น 101,993,896 บาท

(2) ค่า ตอบแทน อื่น (ถ้า มี) 

ค่า ตอบแทน อื่น ของ ผู้ บริหาร 

  เงิน กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ 

บริษัทฯ  ได้ จัด ให้ มี กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ โดย บริษัทฯ ได้ สมทบ ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 2 ของ เงิน เดือน โดย ใน ปี 2559 (ณ วัน ที่ 
31 ธันวาคม 2559) บริษัทฯ  ได้ จ่าย เงิน สมทบ กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ สำหรับ ผู้ บริหาร 20 ท่าน จำนวน 1,604,040 บาท 

5.บุคลากร

  จำนวน พนัก งา นบ ริ ษัทฯ ทั้งหมด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 25,678 คน

  จำนวน พนักงาน ใน แต่ละ สาย งาน หลัก 

แบ่ง แยก ตาม ประเภท พนักงาน เช่น
- วิศวกร  =  1,797 คน
- บัญชี =  262 คน
- บริหาร =  290 คน
- พนักงาน ทั่วไป =  23,329 คน
 รวม =  25,678  คน

แบ่ง ตาม กลุ่ม ของ งาน (9 ประเภท) คือ 
 1) กลุ่ม งาน ก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน อาคาร ชุด ตึก สูง และ โรงแรม = 7,955 คน
 2) กลุ่ม งาน ก่อสร้าง โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาด ใหญ่ = 4,680 คน
 3) กลุ่ม งาน วาง ท่อ ขนส่ง น้ำมัน ท่อ ขนส่ง แก๊ส ท่อ จ่าย น้ำ  = 2,582 คน
  ท่อ ร้อย สาย ไฟ ใต้ดิน และ ถัง เก็บ น้ำมัน ขนาด ใหญ่
 4) กลุ่ม งาน ก่อสร้าง ทางหลวง แผ่น ดิน ทาง รถไฟ สะพาน  = 4,642 คน
  ระบบ ทางด่วน และ ระบบ ขนส่ง มวลชน
 5) กลุ่ม งาน ก่อสร้าง สนาม บิน ท่าเรือ และ งาน ทาง ทะเล = 2,803 คน
 6) กลุ่ม งาน สร้าง เขื่อน อเนกประสงค์ อุโมงค์ และ โรง ผลิต กระแส ไฟฟ้า = 578 คน
 7) กลุ่ม งาน ด้าน โครงสร้าง เหล็ก  = 436 คน
 8) กลุ่ม งาน ด้าน การ วาง ระบบ สื่อสาร และ โทรคมนาคม = 137 คน
 9) งาน ด้าน การ พัฒนา เหมือง แร่ และ ถ่านหิน =  1,130 คน
  และ เบ็ดเตล็ด =  74 คน
 10) สำนักงาน ใหญ่ และ ชาว ต่าง ชาติ =  664  คน
  รวม =  25,678 คน

  การ เปลี่ยนแปลง จำนวน พนักงาน ที่ สำคัญ ใน ช่วง 3 ปี ที่ ผ่าน มา
- เดือน ธันวาคม 2557 มี จำนวน พนักงาน ทั้ง สิ้น จำนวน 28,235 คน
- เดือน ธันวาคม 2558 มี จำนวน พนักงาน ทั้ง สิ้น จำนวน 27,317 คน
- เดือน ธันวาคม 2559 มี จำนวน พนักงาน ทั้ง สิ้น จำนวน 25,678 คน
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  ข้อ พิพาท ด้าน แรงงาน ที่ สำคัญ ใน ช่วง 3 ปี ที่ ผ่าน มา

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ  ไม่มี ข้อ พิพาท หรือ มี คดี ใน เรื่อง แรงงาน ที่ สำคัญ

  ผล ตอบแทน รวม ของ พนัก งา นบ ริ ษัทฯ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

เท่ากับ 6,923,597,000 บาท (เงิน เดือน ค่าแรง และ ผล ประโยชน์ อื่น ของ พนักงาน) 

  นโยบาย ใน การ พัฒนา บุคลากร 
บรษิทัฯ ได้ ให ้ความ สำคญั กบั การ พฒันา บคุลากร เพราะ ถอืวา่ ศกัยภาพ ของ บคุลากร เปน็ สิง่ ที ่ตอ้ง พฒันา ควบคู ่ไป กบั การ ดำเนนิ ธรุกจิ 

โดย มนี โย บาย สง่ เสรมิ การ พฒันา บคุลากร  เพือ่ ให ้ม ีการ เรยีน รู ้อยา่ง ตอ่ เนือ่ง  เพือ่ พฒันา ทกัษะ ใน การ ปฎบิตั ิงาน พฒันา ทศันคต ิที ่ด ีตอ่ งาน และ 
องค์กร รวม ถึง ให้การ สนับสนุน และ เสริม สร้าง วัฒนธรรม ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ให้ เกิด ขึ้น ใน องค์กร อีก ทั้ง ให้ ถือว่า การ พัฒนา บุคลากร 
นั้น เป็น หน้าที่ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู้ บังคับ บัญชา ทุก ระดับ และ พนักงาน ทุก คน ที่ จะ ต้อง ให้ ความ ร่วม มือ ใน การ พัฒนา บุคลากร ร่วม กัน

บริษัทฯ ได้ จัด ให้ มี การ อบรม และ พัฒนา ภายใน แก่ บุคลากร เป็น ประจำ ทุก ปี โดย มุ่ง เน้น การ พัฒนา ความ รู้ ความ สามารถ ศักยภาพ 
ให้ เหมาะ สม กับ ตำแหน่ง และ หน้าที่ ความ รับ ผิด ชอบ ทั้ง ใน ส่วน ของ สาย งาน ก่อสร้าง และ สาย งาน สนับสนุน เพื่อ ให้ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด 
ทั้ง ต่อ ตนเอง และ องค์กร ซึ่ง ใน ปี ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ จัด อบรม ทั้ง สิ้น 26 หลักสูตร โดย แบ่ง ระดับ การ อบรม ดังนี้

1. ระดับ ผู้ บริหาร บริษัทฯ มุ่ง เน้น การ อบรม และ พัฒนา ใน ด้าน การ บริหาร จัดการ เพื่อ ขับ เคลื่อน องค์กร สู่ เป้า หมาย การ พัฒนา ทีม 
งาน ภาวะ ผู้นำ การ บริหาร งาน ก่อสร้าง ความ รู้ ด้าน กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง ใน งาน ก่อสร้าง และ การ บริหาร จัดการ ด้าน ความ ปลอดภัย ใน การ 
ทำงาน รวม ถึง การ สนับสนุน ให้ มี การ แบ่ง ปัน ความ รู้ และ ประสบการณ์ ใน การ ทำงาน ให้ แก่ ผู้ อื่น เพื่อ เป็นการ พัฒนา ศักยภาพ ของ ตนเอง อาทิ 
การ จัด อบรม ใน หลักสูตร;

1. KPI แนวทาง การ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การ ทำงาน 
2. การ วางแผน เชิงกล ยุทธ์ สู่ ความ สำเร็จ 
3. เทคนิค การนำ เสนอ อย่าง น่า สนใจ 
4. MIND MAPPING 
5. เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงานระดับ บริหาร

2. ระดับ หัวหน้า งาน บรษิทัฯ มุง่ เนน้ การ อบรม และ พฒันา ศกัยภาพ ใน ดา้น ทกัษะ การ เปน็ หวัหนา้ งาน การ สรา้ง ทมี งาน การ บรหิาร 
งาน และ บริหาร คน และ การ จัดการ ด้าน ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ของ ทีม งาน อาทิ การ จัด อบรม ใน หลักสูตร;

1. เทคนิค การ ปรับปรุง งาน 
2. การ วางแผน และ ติดตาม งาน 
3. การ พัฒนา ทักษะ สำหรับ หัวหน้า งาน 
4. ความ รู้ ด้าน กฎหมาย แรงงาน อาญา แพ่ง และ พาณิชย์ ใน โครงการ ก่อสร้าง 
5. เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัยใน การ ทำงาน ระดับ หัวหน้า งาน 
6. คณะ กรรมการ ความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพ แวดล้อม ในการ ทำงาน 
7. เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ระดับ เทคนิค 
8. สัมมนา สมุห์ บัญชี หน่วย งาน 
9. สัมมนา หัวหน้า สโตร์ หน่วย งาน 
10. กฎหมาย สิ่ง แวดล้อม และ ความ ปลอดภัย 
11. ความ ปลอดภัยเกี่ยว กับ การ ใช้ ลิฟต์ ขนส่งวัสดุ ชั่วคราว และ ลิฟต์ โดยสาร ชั่วคราว ใน งาน ก่อสร้าง

3. ระดับ พนักงาน บริษัทฯ มุ่ง เน้น การ อบรม และ พัฒนา เพื่อ เสริม สร้าง ความ รู้ ความ เข้าใจ และ ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ งาน ให้ แก่ 
พนักงาน แต่ละ ตำแหน่ง งาน ให้ สามารถ ปฏิบัติ งาน ให้ สำเร็จ ลุล่วง ตาม เป้า หมาย และ มี ประสิทธิภาพ ตลอด จน เสริม สร้าง แรง จูงใจ ให้ เกิด การ 
เรียน รู้ และ พัฒนา ตนเอง อย่าง ต่อ เนื่อง อาทิ การ จัด อบรม ใน หลักสูตร;

1. การ ทำงาน อย่าง มี เป้า หมาย 
2. การ วางแผน และ จัดการ งาน 
3. การ สร้าง จิตสำนึก การ บริการ ในองค์กร 
4. การ สร้าง สัมพันธภาพ ใน การ ทำงาน 
5. สัมมนา วิธี ปฏิบัติ งาน ด้าน บุคคล 
6. การ เขียนรายงาน การ ประชุม ที่ มี ประสิทธิภาพ 
7. กลยุทธ์ การ สร้าง ความ สำเร็จ ใน งาน เลขานุการ 
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8. แนวทาง การ จัด ระบบ คลัง สินค้า 
9. ผู้ สอน ด้าน ความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพ แวดล้อม ในการ ทำงาน สำหรับ ลูกจ้าง ทั่วไป และ ลูกจ้าง เข้า ทำงาน ใหม่   
   ตาม พรบ.ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย พ.ศ. 2554 
10. ปฐมนิเทศ พนักงาน ใหม่

4. การ จัด อบรม และ พัฒนา พนักงาน ราย วัน ตำแหน่ง กรรมกร คน งาน ทั่วไป เข้า อบรม ทักษะ ฝีมือ กับ กรม พัฒนา ฝีมือ แรงงาน เพื่อ 
ยก ระดับ ฝีมือ เป็น ช่าง สาขา ต่างๆ ได้แก่ ช่าง ก่อ บล็อก และ ติด ตั้ง คาน ช่าง ติด ตั้ง สุขภัณฑ์ 

5. การ จัด อบรม และ พัฒนา พนักงาน ราย วัน ตำแหน่ง ช่าง เพื่อ ยก ระดับ ฝีมือ แรงงาน ให้ กับ ช่าง ก่อสร้าง สาขา ต่างๆ โดย ส่ง พนักงาน 
เข้า รับ การ อบรม และ ทดสอบ ฝีมือ ตาม มาตรฐาน แรงงาน ใน สาขา ช่าง ก่อ อิฐ-ฉาบ ปูน ช่างไม้ ช่าง เชื่อม ช่าง ปู กระเบื้อง ช่างไฟ ฟ้า ช่างเหล็ก 
ทั้งนี้ เพื่อ ให้ มี ความ รู้ ทักษะ และ ความ สามารถ ใน การ ปฏิบัติ งาน ได้ ตาม มาตรฐาน ฝีมือ แรงงาน แห่ง ชาติ 

6. On the Job Training การ ฝึก อบรม ใน ขณะ ปฏิบัติ งาน ให้ กับ พนักงาน เข้า ใหม่ ได้ ฝึก ปฏิบัติ จริง โดย มี หัวหน้า งาน คอย ดูแล และ ให้ 
คำ แนะนำ ให ้กบั พนกังาน ได ้เรยีน รู ้ถงึ ขัน้ ตอน การ ปฏบิตั ิงาน (Procedure) วธิี การ ปฏบิตั ิงาน (Work Instruction) คูม่อื การ ทำงาน (Manual) 
กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน (Rule and Regulation) เป็นต้น เพื่อ ให้ พนักงาน เข้าใจ และ สา มา รถ ปฎิบัติ งาน ได้ ด้วย ตนเอง

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปี 2559

ตำแหน่ง จำนวนคน จำนวนชั่วโมง จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี

1. การจัดอบรมแบบรายกลุ่ม   

- ระดับผู้บริหาร 206 1,626 7.89

- ระดับหัวหน้างาน 700 6,552 9.36

- ระดับพนักงาน 421 3,054 7.25

2. พนักงานรายวันตำแหน่งกรรมกร 431 2,586 6.00

3. พนักงานรายวันตำแหน่งช่าง 14,655 87,930 6.00

4. On the Job Training ให้พนักงานใหม่ 7,605 8,716 1.14

รวมทั้งสิ้น 24,018 110,464 4.59
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การ กำกับ ดูแล กิจการ

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ได้ เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ การ พัฒนาการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ว่า เป็น ปัจจัย สำคัญ ที่ ช่วย เพิ่ม คุณค่า ของ กิจการ และ เพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ใน การ จัดการ องค์กร ซึ่ง จะ ส่ง ผล ถึง ความ เชื่อ มั่น ของ ผู้ ถือ หุ้น นัก ลงทุน และ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ ประชุม คณะ กรรมการ จึง ได้ มี มติ ให้ ประกาศ ใช้ 
“บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” ตั้งแต่ ปี 2547 ซึ่ง เป็นการ รวบรวม ปรัชญา นโยบาย หลัก การ ปฏิบัติ เกี่ยว กับ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ  ให้ เป็น 
หมวด หมู่ เพื่อ เป็น แนวทาง ให้ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ ยึด เป็น หลัก ใน การ ปฏิบัติ พร้อม ทั้ง รายงาน ความ คืบ หน้า ของ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ  เพื่อ นำ ไป สู่ 
การ ประเมิน ผล และ พัฒนา ระบบ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ  ต่อ ไป 

นอกจาก นี ้ใน แตล่ะ ป ีคณะ กรรม กา รบรษิทัฯ จะ ม ีการ ทบทวน นโยบาย ใน บรรษทั ภ ิบาลฯ ดงั กลา่ว เพือ่ ให ้ม ีความ ทนั สมยั เหมาะ สม กบั สถานการณ ์
โดย ใน ปี 2559 บริษัทฯ ได้ มี การ เพิ่ม เติม นโยบาย เกี่ยว กับ ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา โดย ได้ นำ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ เมื่อ วัน ที่ 7 ธันวาคม 2559 
ทั้งนี้ เมื่อ ได้ รับ มติ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม คณะ กรรมการ แล้ว ข้อมูล ที่ ได้ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม เติม ดัง กล่าว ข้าง ต้น บริษัทฯ ได้ มี การ เปิด เผย ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี  
และ เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th)

จาก การ ที่ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ได้ เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ การ พัฒนาการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี อย่าง ต่อ เนื่อง ซึ่ง ใน ปี 2559 บริษัทฯ ได้ รับ การ 
ประเมิน จาก หน่วย งาน ที่ กำกับ ดูแล และ จาก องค์กร และ หน่วย งาน ต่างๆ ดังนี้ 

ผล การ ประเมิน คุณภาพ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 จาก สมาคม ส่ง เสริม ผู้ ลงทุน ไทย อยู่ ใน ระดับ “ดี เยี่ยม” -
ผล การ ประเมิน การ กำกับ ดูแล กิจการ บริษัท จด ทะเบียน ไทย ประจำ ปี 2559 จาก สมาคม ส่ง เสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (IOD) อยู่ ใน  -
ระดับ “ดี” แต่ ทั้งนี้ คะแนน ราย หมวด ใน หมวด สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น และ หมวด การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น อย่าง เท่า เทียม กัน คะแนน ขอ งบริษัทฯ  
อยู่ ใน เกณฑ์ “ดี เลิศ” 

1 นโยบาย การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี

บริษัทฯ ได้ ให้ ความ สำคัญ ต่อ การ สร้าง ระบบ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี จึง ได้ กำหนด นโยบาย เกี่ยว กับ การ กำกับ ดูแล กิจการ เพื่อ เป็น แนวทาง ใน 
การนำ ไป ปฏิบัติ ดังนี้ 

 สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น
บริษัทฯ จะ เคารพ ใน สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น ตาม กฎหมาย1. 
ใน การ กำหนด ค่า ตอบแทน ของ กรรม กา รบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะ เสนอ ให้ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น พิจารณา อนุมัติ เป็น ประจำ ทุก ปี2. 
ใน การ พิจารณา แต่ง ตั้ง กรรมการ บริษัทฯ จะ เสนอ ราย ชื่อ กรรมการ ให้ ผู้ ถือ หุ้น ลง คะแนน ที ละ คน3. 
บริษัทฯ จะ จัด ช่อง ทาง ให้ ผู้ ถือ หุ้น เสนอ วาระ การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น หรือ คำถาม ที่ สงสัย ได้ ล่วง หน้า4. 
บริษัทฯ จะ ให้ ความ สำคัญ กับ คุณภาพ ของ หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม ผู้ ถือ หุ้น และ รายงาน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น5. 
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  และ ประธาน บริหาร จะ เข้า ร่วม ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ทุก คร้ัง เพ่ือ พบปะ และ ตอบ คำถาม ผู้ ถือ หุ้น เว้น แต่ จะ มีเหตุสุดวิสัย 6. 
บรษิทัฯ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ ให ้ผู ้ถอื หุน้ ทกุ กลุม่ ซึง่ รวม ถงึ ผู ้ถอื หุน้ ประเภท นกั ลงทนุ สถาบนั ได ้เขา้ รว่ม ประชมุ ผู ้ถอื หุน้ เพือ่ ใช ้สทิธ ิใน การ  7. 
ตดัสนิ ใจ ใน เรือ่ง สำคญั ตา่งๆ ที ่กระทบ หรอื เกีย่วขอ้ง กบั สทิธ ิและ ผล ประโยชน ์โดย นอกจาก สง่ หนงัสอื บอก กลา่ว เรยีก ประชมุผู ้ถอื หุน้ แลว้  
บริษัทฯ ได้ อำนวย ความ สะดวก กับ นัก ลงทุน สถาบัน ใน การ ไป รับ ใบ มอบ ฉันทะ และ เอกสาร หลัก ฐาน ใน กรณี ท่ีมา ร่วม ประชุม ด้วย ตนเองไม่ ได้

 การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น อย่าง เท่า เทียม กัน
ผู้ ถือ หุ้น มี สิทธิ ออก เสียง ที่ เท่า เทียม กัน คือ หนึ่ง หุ้น ต่อ หนึ่ง เสียง1. 
บริษัทฯ มีน โย บาย ที่ ชัดเจน เกี่ยว กับ การ ป้องกัน การ ใช้ ข้อมูล ภายใน2. 
ใน การ ทำ รายการ เกี่ยว โยง กัน บริษัทฯ จะ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กำหนด ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ 3. 
หลัก ทรัพย์ (กลต.) และ คณะ กรรมการ ตลาด ทุน อย่าง เคร่งครัด และเปิด เผย รายการ ดัง กล่าว อย่าง ชัดเจน
บริษัทฯ จะ อำนวย ความ สะดวก กับ ผู้ ถือ หุ้น ที่ ไม่ สามารถ เข้า ร่วม ประชุม ผู้ ถือ หุ้น โดย การ ส่ง หนังสือมอบ ฉันทะ ไป พร้อมๆ กับ หนังสือ บอก 4. 
กล่าว เรียก ประชุม พร้อม ทั้ง มี ราย ละเอียด เกี่ยว กับ เอกสาร หลัก ฐาน คำ แนะนำ ขั้น ตอน ของ การ มอบ ฉันทะ เพื่อ ไม่ ให้ เกิด ปัญหา ใน การ 
มอบ ฉันทะ ของ ผู้ ถือ หุ้น
บริษัทฯ จะ เปิด เผย ราย ละเอียด เกี่ยว กับ การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ผ่าน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ เป็นการ ล่วง หน้า 30 วัน ก่อน วัน ประชุม หรือโดย 5. 
เร็ว ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้ 
บริษัทฯ ได้ เปิด โอกาส ให้ ผู้ ถือ หุ้น มี สิทธิ เสนอ ชื่อ บุคคล เพื่อ พิจารณา เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ ของบริษัทฯ ใน การ ประชุม สามัญ  6. 
ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี โดย ได้ แจ้ง ให้ ผู้ ถือ หุ้น ทราบ ล่วง หน้า ผ่าน ช่อง ทาง เปิด เผยข้อมูล ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และเว็บไซต์ ขอ ง 
บริษัทฯ 
บรษิทัฯ ได ้กำหนด ให ้กรรมการ และ ผู ้บรหิาร ระดบั สงู ขอ งบรษิทัฯ แจง้ ตอ่ คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ เกีย่ว กบัการ ซือ้ ขาย หุน้ ขอ งบรษิทัฯ 1 วนั 7. 
ล่วง หน้า 
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 การ คำนึง ถึง บทบาท ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย
บรษิทัฯ มนี โย บาย ที ่ชดัเจน เกีย่ว กบั สวสัดกิาร ความ ปลอดภยั และ สทิธ ิประโยชน ์ของ พนกังาน การ จดั ตัง้ กองทนุ สำรอง เลีย้ง ชพี พนกังาน 1. 
รวม ทั้ง การ พัฒนา ศักยภาพ ของ พนักงาน โดย การ เข้า อบรม หรือ สัมมนา ซึ่ง ได้ เปิด เผย แนว ปฏิบัติ ที่ เป็น รูป ธรรม พร้อม ทั้ง ตัวเลข จำนวน 
ชั่วโมง เฉลี่ย ของ การ ฝึก อบรม ของ พนักงาน ต่อ ปี อยู่ ในหัวข้อนโยบาย การ พัฒนา พนักงาน
บริษัทฯ ได้ กำหนด นโยบาย เกี่ยว กับ การ ปฏิบัติ ที่ เป็น ธรรม ต่อ ลูกค้า คู่ ค้า เจ้า หนี้ และ ความ รับ ผิด ชอบต่อ สังคม และ คู่ แข่ง และ นโยบาย 2. 
ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม และ มี การ จัด ทำ รายงาน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อสังคม ซึ่ง ได้ เปิด เผย ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ 
บริษัทฯ เปิด ช่อง ทาง ให้ ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย สามารถ รายงาน หรือ ร้อง เรียน เรื่อง ที่ อาจ สร้างความ เสีย หาย ให้ บริษัทฯ  โดย การ ส่ง 3. 
จดหมาย ถึง กรรมการ อิสระ โดยตรง หรือ ผ่าน ฝ่าย บริการ องค์กร 

 การ เปิด เผย ข้อมูล และ ความ โปร่งใส
โครงสร้าง การ ถือ หุ้น ใน บริษัทฯ จะ มี การ เปิด เผยอ ย่าง โปร่งใส และ แสดง ให้ เห็น ถึง อำนาจ ควบคุมบริษัทฯ ที่แท้ จริง 1. 
ข้อมูล ที่ เปิด เผย ใน รายงาน ประจำ ปี ต้อง มี ความ ครบ ถ้วน ชัดเจน และ เป็น ประโยชน์ ต่อ ผู้ ลงทุน2. 
รายการ ระหวา่ง กนั และ รายการ ซือ้ ขาย หุน้ ของ ผู ้บรหิาร จะ ตอ้ง ถกู เปดิ เผยอ ยา่ง ถกู ตอ้ง ตามขอ้ กำหนด ของ ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ ประเทศไทย 3. 
สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ (กลต.) และคณะ กรรมการ ตลาด ทุน 
บริษัทฯ จะ ว่า จ้าง ผู้ สอบ บัญชี ที่ มี ความ เป็น อิสระ และ มี คุณสมบัติ ที่ ได้ รับ ความ เห็น ชอบ จาก กลต. 4. 
บริษัทฯ จะ จัด ช่อง ทาง ติดต่อ สื่อสาร กับ ผู้ ลงทุน ใน หลาย ทาง เช่น รายงาน ประจำ ปี เว็บ ไซต์ บริษัทฯ อีเมล การ พบปะ นัก วิเคราะห์ และ 5. 
การ เสนอ ข่าว ต่อ สื่อมวลชน 
บริษัทฯ มีน โย บาย กำหนด ให้ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ และ ผู้ บริหาร มีหน้า ที่ รายงาน การ มี ส่วน ได้ เสียเสนอ ต่อประธาน กรรมการ6. 
บริษัทฯ ได้ เปิด เผย ข้อมูล การ ถือ หุ้น ของ กรรม กา รบริษัทฯ และ คู่ สมรส ใน แบบ แสดง รายการ ประจำ ปี (56-1) 7. 

 ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ
1.  คณะ กรรมการ 

บริษัทฯ ได้ กำหนด นโยบาย ให้ กรรมการ และ กรรมการ อิสระ ขอ งบริษัทฯ เป็น กรรมการ ใน บริษัท จด ทะเบียน แห่ง อื่น ไม่ เกิน จำนวน 5 
แห่ง

2.  คณะ อนุกรรมการ 
กำหนด ให้ มี คณะ อนุกรรมการ ชุด ต่างๆ ขึ้น เพื่อ ช่วย ศึกษา ใน ราย ละเอียด และ กลั่น กรอง งาน ตาม ความ จำเป็น และ เหมาะ สม ดังนี้ 
- คณะ กรรมการ บริหาร 
- คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ 
- คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
โดย ให้ กำหนด ขอบเขต และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ อนุกรรมการ ชุด ต่างๆ และ รายงาน ผล ให้ ที่ ประชุมคณะ กรรม กา รบริษัทฯ ทราบ 
ทุก ครั้ง 

3.  การ ถ่วง ดุล ของ กรรมการ ที่ ไม่ เป็น ผู้ บริหาร
โครงสร้าง กรรมการ ขอ งบริษัทฯ ประกอบ ด้วย กรรมการ ที่มา จาก ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ แต่ละ กลุ่ม ใน สัดส่วน ที่ ใกล้ เคียง กัน กรรมการ ที่ เป็น 
ผู้ บริหาร และ กรรมการ อิสระ อย่าง น้อย 1 ใน 3 ของ จำนวน กรรมการ ทั้ง คณะ โดย มอบ หมาย ให้ กรรมการ อิสระ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน คณะ 
กรรมการ ตรวจ สอบ ด้วย การ พิจารณา แต่ง ตั้ง กรรมการ ต้อง ได้ รับ การ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ขอ งบริษัทฯ 

4.  การ แบ่ง แยก อำนาจ หน้าที่
ให้ แบ่ง แยก อำนาจ หน้าที่ ระหว่าง ประธาน กรรมการ กับ ประธาน บริหาร เพื่อ ให้ เกิด ความ เหมาะ สมใน การบริหาร จัดการ

5. การ ประชุม คณะ กรรมการ
จัด ให้ มี การ ประชุม คณะ กรรมการ เป็น ประจำ ทุก ไตรมาส อย่าง น้อย ไตรมาส ละ 1 ครั้ง เพื่อ ติดตาม ผล การ ดำเนิน งาน และ เรื่อ งอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง กรรมการ ต้อง เข้า ประชุม คณะ กรรมการ ทุก ครั้ง หาก มี เหตุ จำเป็น ทำให้ ไม่ สามารถ เข้า ประชุม ได้ ให้ มี หนังสือ หรือ e mail 
แจ้ง ประธาน กรรมการ ทราบ โดย จะ เปิด เผย จำนวน ครั้ง ที่ กรรมการ แต่ละ ท่าน เข้า ร่วม ประชุม คณะ กรรมการ ไว้ ใน แบบ แสดง รายการ 
ประจำ ปี และ รายงาน ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ 
ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ ทุก ครั้ง ณ ขณะ ที่ คณะ กรรมการ จะ ลง มติ ใน ที่ ประชุม ต้อง มี กรรมการ อยู่ ไม่ น้อย กว่า 2 ใน 3 ของ จำนวน 
กรรมการ ทั้งหมด
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6.  ภาวะ ผู้นำ และ วิสัย ทัศน์
กำหนด บทบาท และ หนา้ที ่รบั ผดิ ชอบ อยา่ง ชดัเจน ระหวา่ง คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ  และ ฝา่ย จดัการ ให ้สามารถ แสดง ภาวะ ผูน้ำ และ วสิยั ทศัน ์ 
ได้ อย่าง อิสระ ใน การ ตัดสิน ใจ เพื่อ ให้ ได้ มา ซึ่ง ประโยชน์ สูงสุด ขอ งบริษัทฯ และ ผู้ ถือ หุ้น โดย รวม 

7.  ความ ขัด แย้ง ของ ผล ประโยชน์ 
คณะ กรรมการ ฝ่าย จัดการ และ ผู้ ถือ หุ้น จะ พิจารณา แก้ไข ปัญหา ความ ขัด แย้ง ของ ผล ประโยชน์ อย่างรอบคอบ ด้วย ความ ซื่อสัตย์ สุจริต  
ม ีเหต ุม ีผล และ เปน็ อสิระ ภายใน กรอบ จรยิธรรม ที ่ด ีตลอด จน ม ีการ เปดิ เผย ขอ้มลู อยา่ง ครบ ถว้น เพือ่ ผล ประโยชน ์ขอ งบรษิทัฯ และ ผู ้ถอื หุน้ 
 โดย รวม เป็น สำคัญ

8.  ค่า ตอบแทน คณะ กรรมการ 
การ จ่าย ผล ตอบแทน แก่ คณะ กรรมการ เป็นการ จ่าย ใน ลักษณะ ของ บำเหน็จ กรรมการ และ กรรมการ ที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน คณะ อนุกร รม กา ร 
อืน่ๆ ไดแ้ก ่1. คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ จะ ได ้รบั คา่ ตอบแทน เปน็ ราย เดอืน และ จะ ได ้รบั การ พจิารณา คา่ ตอบแทน เพิม่ ตาม ความ เหมาะ สม  
ซึ่ง เป็น ไป ตาม มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจำ ปี 2. คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง จะ ได้ รับ ค่า ตอบแทน เป็น ราย ครั้ง เฉพาะ ครั้ง ที่มา 
ประชุม 

9.  การ ประเมิน ผล งาน ประจำ ปี ของ คณะ กรรมการ
คณะ กรรมการ จะ ทำการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน เป็น ประจำ ทุก ปี ทั้ง ราย คณะ และ ราย บุคคล รวม ทั้ง มี การ ประเมิน ตนเอง ของ 
คณะ กรรมการ ชุด ย่อย ได้แก่ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง เพื่อ ร่วม กัน พิจารณา ผล งาน ปัญหา และ 
อุปสรรค ที่ ต้อง ร่วม กัน ปรับปรุง แก้ไข ต่อ ไป 

10. การ พัฒนา ความ รู้ อย่าง ต่อ เนื่อง
คณะ กรรมการ ส่ง เสริม ให้ กรรมการ ขอ งบริษัทฯ ทุก ท่าน เข้า อบรม ตาม หลักสูตร เพื่อ พัฒนา เพิ่มพูน ความ รู้ ความ สามารถ ให้ ทัน สมัย 
ต่อ เหตุการณ์กับ สถาบัน ต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ 
สมาคม บริษัท จด ทะเบียน ไทย สมาคม ส่ง เสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย เป็นต้น

11. การ แต่ง ตั้ง เลขานุการ บริษัท
บริษัทฯ มี การ แต่ง ตั้ง เลขานุการ บริษัท เพื่อ ทำ หน้าที่ ให้ คำ แนะนำ ด้าน กฎหมาย ระเบียบ หลัก เกณฑ์ ต่างๆ ที่ คณะ กรรมการ จะ ต้อง ทราบ 
ดูแล กิจกรรม ของ คณะ กรรมการ และ ประสาน ให้ เกิด การ ปฏิบัติ ตาม มติ ของ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ 

รายงาน การ ปฏิบัติ ตาม หลัก เกณฑ์ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ของ บริษัท จด ทะเบียน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ ตาม หลัก เกณฑ์ การ กำกับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี ของ บริษัท จด ทะเบียน ตาม ท่ี ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย กำหนด ดังน้ี 

1)  สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น

บริษัทฯ เคารพ ใน สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น ซึ่ง สามารถ ควบ คุม บริษัทฯ ผ่าน การ แต่ง ตั้ง คณะ กรรม การ ให้ ทํา หน้าที่ แทน ตน และ มี สิทธิ ใน การ 
ตดัสนิ ใจ เกีย่ว กบั การ เปลีย่น แป ลง ที ่สาํคญั ขอ งบรษิัทฯ  ใน การ ประชมุ ผู ้ถอื หุน้ เชน่ การ จ่าย เงนิปนัผล การ กำหนด คา่ ตอบแทน ของ กรรมการ 
คณะ กรรมการ ชุด ย่อย การ รับ ซื้อ หุ้น คืน โดย บริษัทฯ เป็นต้น

ดัง นั้น บริษัทฯ  จึง จัดการ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น โดย ปฏิบัติ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น ทุก ราย อย่าง เท่า เทียม กัน รวม ถึง นัก ลงทุน สถาบัน และ มี ขั้น ตอน การ 
ประชุม ที่ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย นับ ตั้งแต่ การ เรียก ประชุม การ จัด ส่ง เอกสาร และ แจ้ง ระเบียบวาระ การ ประชุม ขั้น ตอน ใน การ ดำเนิน การ 
ประชุม ตลอด จน การ จัด ส่ง รายงาน การ ประชุม ซึ่ง เป็น ไป ตาม หลัก เกณฑ์ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย
1.1 กำหนดการ จัด ประชุม ผู้ ถือ หุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ จัด ให้ มี การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 ใน วัน ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 
โดย จัด ขึ้น ณ วอ เต อร์ เกท บอล รูม ชั้น 6 โรง แร มอ มา รี วอ เต อร์ เกท เลข ที่ 847 ถนน เพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1.2 การ แจ้ง เชิญ ประชุม ล่วง หน้า
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ เริ่ม ดํา เนิน การ พิจารณา จัด เรื่อง เข้า เป็น วาระ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น รวม ทั้ง การ จัด ทำ หนังสือ บอก 

กลา่ว เรยีก ประชมุ สามญั ผู ้ถอื หุน้ เอกสาร ประกอบ วาระ การ ประชมุ แตล่ะ วาระ หนงัสอื มอบ ฉนัทะ คำ ชีแ้จง วธิี การ มอบ ฉนัทะ ขอ้ ปฏบิตัิ 
สำหรับ การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น และ ขั้น ตอน การ เข้า ร่วม ประชุม ผู้ ถือ หุ้น โดย แล้ว เสร็จ นับ ตั้งแต่ วัน ที่ 22 มีนาคม 2559

หลัง จาก ที่ กำหนด วาระ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น พร้อม ทั้ง เตรียม หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม และ เอกสาร ที่ จะ จัด ส่ง ไป 
พร้อม กับ หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม เรียบร้อย แล้ว จึง ได้ เสนอ ต่อ ประธาน บริหาร เพื่อ พิจารณา ก่อน นํา เสนอ ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม 
กา รบริษัทฯ  เพื่อ ขอ ความ เห็น ชอบ ใน วาระ การ ประชุม หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น เอกสาร ประกอบ วาระ การ ประชุม 
แตล่ะ วาระ หนังสือ มอบ ฉันทะ คำ ชีแ้จง วธิ ีการ มอบ ฉันทะ ขอ้ ปฏบิตัิ สำหรบั การ ประชมุ ผู้ ถอื หุน้ และ ขัน้ ตอน การ เขา้ รว่ม ประชมุ ผู้ ถอื หุน้  
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เพื่อ ให้ เอกสาร ประกอบ การ ประชุม ที่ จะนํา ส่ง ให้ กับ ผู้ ถือ หุ้น พร้อม กับ หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม นั้น มี ข้อมูล ครบ ถ้วน เพียง พอ ให้  
ผู ้ถอื หุน้ ใช ้ประกอบ การ ตดัสนิ ใจ ลง คะแนน ใน วาระ ตา่งๆ และ เขา้ใจ ราย ละเอยีด วธิ ีปฏบิตั ิเกีย่ว กบั การ มอบ ฉนัทะ ให ้บคุคล หนึง่ บคุคล ใด มา 
ประชุม แทน ตน เพื่อ รักษา สิทธิ ของ ตน รวม ทั้ง เข้าใจ วิธี การ ปฏิบัติ ใน การ เข้า ร่วม ประชุม เอกสาร และ หลัก ฐาน ที่ ต้องเต รี ยม มา ประกอบ 
การ เข้า ร่วม ประชุม วิธี การ ลง คะแนน และ การ นับ คะแนน เสียง

ทั้ง นี้ บริษัทฯ ได้ จัด ส่ง หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม และ เอก สา รอื่นๆ ดัง กล่าว ข้าง ต้น ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น ล่วง หน้า 10 วัน ก่อน  
วัน ประชุม ผู้ ถือ หุ้น พร้อม ทั้ง ประกาศ ลง ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ ล่วง หน้า ก่อน วัน ประชุม เป็น เวลา มากกว่า 30 วัน เพื่อ ประชาสัมพันธ์  
เกีย่ว กบั การ ประชมุ สามญั ผู ้ถอื หุน้ นอกจาก นี ้ยงั ได ้ลง ประกาศ ใน หนงัสอืพมิพ ์ตดิตอ่ กนั 3 วนั ลว่ง หนา้ กอ่น วนั ประชมุ โดย ผู ้ถอื หุน้ สามารถ 
สอบถาม ข้อมูล หรือ ตั้ง คำถาม ใน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ล่วง หน้า มายัง ฝ่าย บริการ องค์กร (Corporate Services Division) ขอ งบริษัทฯ ได้ 
(โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือ ที่ www.itd.co.th หรือ อีเมล cccs@itd.co.th)

1.3 การ ดำเนิน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น
ใน การ ประชมุ สามญั ผู ้ถอื หุน้ ประจำ ป ี2559 บรษิทัฯ ได ้เปดิ ให ้ผู ้ถอื หุน้ ลง ทะเบยีน เขา้ รว่ม ประชมุ และ ตรวจ สอบ เอกสาร หลกั ฐาน  

ต่างๆ  ล่วง หน้า 2 ชั่วโมง ก่อน การ ประชุม จะ เริ่ม ขึ้น 
นอกจาก นี้ บริษัทฯ ยัง เปิด โอกาส ให้ ผู้รับ มอบ ฉันทะ ที่ ได้ รับ มอบ ฉันทะ จาก ผู้ ถือ หุ้น มากกว่า หนึ่ง ราย สามารถ ส่ง โทรสาร หนังสือ 

มอบ ฉันทะ และ เอกสาร ประกอบ มา ให้ บริษัทฯ ตรวจ สอบ ล่วง หน้า ก่อน วัน ประชุม ได้ 
ก่อน เริ่ม การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ประธาน ที่ ประชุม ได้ มอบ หมาย ให้ เจ้า หน้าที่ แถลง ต่อ ผู้ ถือ หุ้น ได้ ทราบ ถึง สิทธิ ใน การ ออก เสียง ของ  

ผู้ ถือ หุ้น จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนน เสียง วิธี การ ปฏิบัติ ใน การ ออก เสียง ลง คะแนน รวม ทั้ง สิทธิ ใน การ แสดง ความ เห็น และ การ ตั้ง  
คำถาม ใน แต่ละ วาระ การ ประชุม โดย กรรม กา รบริษัทฯ  เข้า ร่วม ประชุม จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม (รอง ประธาน 
กรรมการ และ ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง) ทำ หน้าที่ ประธาน ที่ ประชุม นาย เปรม ชัย กรรณ สูต (ประธาน บริหาร) นาง นิจ พร  
จรณะ จิตต์ นาย ไผท ชาคร บัณฑิต นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา นาย วิล เลี่ยม ลี เซนท์ กราฟ นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ นาย ปีติ กรรณ สูต  
นาย เกริก วณิ กกุล และ นาย ธรณิศ กรรณ สูต พร้อม ด้วย นาย ชาติ ชาย ชุติมา (รอง ประธาน บริหาร อาวุโส ฝ่าย การ เงิน) ที่ ปรึกษา ฝ่าย 
กฎหมาย 1 ท่าน  จาก สำนักงาน วี ระ วงค์, ชิ นวัฒน์ และ เพียง พนอ และ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แก รนท์ ธอน ตัน  
จำกัด ได้ เข้า ร่วม ประชุม เช่น กัน 

การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ครั้ง นี้ มี ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้รับ มอบ ฉันทะ เข้า ร่วม ประชุม มี จำนวน ทั้ง สิ้น 1,112 ราย ถือ หุ้น รวม กัน ทั้ง สิ้น จำนวน 
2,427,954,061 หุ้น เท่ากับ ร้อย ละ 45.98 ของ จำนวน หุ้น ที่ จำหน่าย แล้ว ทั้งหมด โดย แยก เป็น ผู้ ถือ หุ้น และผู้รับ มอบ ฉันทะ ดังนี้ 

- มี ผู้ ถือ หุ้น มา ประชุม ด้วย ตนเอง 470 ราย เท่ากับ จำนวน หุ้น 1,627,429,049 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 30.82 ของ จำนวน หุ้น 
ที่ จำหน่าย แล้ว ทั้งหมด

- มี ผู้รับ มอบ ฉันทะ เข้า ร่วม ประชุม 642 ราย เท่ากับ จำนวน หุ้น 800,525,012 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 15.16 ของ จำนวน หุ้น ที่ 
จำหน่าย แล้ว ทั้งหมด

ที ่ประชมุ ผู ้ถอื หุน้ ได ้พจิารณา ตาม ลำดบั วาระ ที ่กำหนด ไว ้ใน หนงัสอื บอก กลา่ว เรยีก ประชมุ ที ่ได ้สง่ ให ้ผู ้ถอื หุน้ ลว่ง หนา้ โดย ไมม่ ีการ 
เปลี่ยนแปลง ลำดับ วาระ ดัง กล่าว และ ไม่มี การ ขอ ให ้ที่ ประชุม พิจารณา เรื่อง อื่น ที่ นอก เหนือ ไป จาก ที่ กำหนด ไว ้ใน หนังสือ บอก กล่าว เรียก 
ประชุม ผู้ ถือ หุ้น แต่ อย่าง ใด ทุก วาระ การ ประชุม ได้ รับ ความ เห็น ชอบ จาก ผู้ ถือ หุ้น ด้วย เสียง รับรอง รับ ทราบ และ อนุมัติ ครบ ถ้วน ตาม ที่ 
กฎหมาย กำหนด โดย มี การ บันทึก คะแนน เสียง คำถาม และ ความ คิด เห็น ต่างๆ ไว้ ด้วย การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ครั้ง นี้ ใช้ เวลา ประมาณ 2.10 
ชั่วโมง โดย ใน ระหว่าง การ ประชุม ได้ มี การ จัดสรร เวลา ให้ กับ ผู้ ถือ หุ้น แสดง ความ คิด เห็น และ สอบถาม ข้อ สงสัย ซึ่ง กรรมการ กรรมการ 
ตรวจ สอบ ผู้ บริหาร ได้ ตอบ และ ชี้แจง ทุก คำถาม ได้ อย่าง เหมาะ สม ชัดเจน และ เพียง พอ ใน ทุก วาระ การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ครั้ง นี้ โดย 
 ผู้ ถือ หุ้น สามารถ รับ ทราบ คะแนน เสียง ของ มติ ที่ ประชุม ใน แต่ละ วาระ ผ่าน ทาง จอ โปร เจ ก เตอร์ หลัง จาก จบ การ พิจารณา วา ระ นั้นๆ 

ส่วน ใน วาระ ที่ เป็นการ แต่ง ตั้ง กรรมการ นั้น คณะ กรรมการ ได้ เปิด โอกาส ให้ ผู้ ถือ หุ้น ได้ ใช้ สิทธิ ใน การ แต่ง ตั้ง กรรมการ เป็น ราย 
บุคคล

1.4 การ เปิด เผย ผล การ ประชุม
หลัง จาก การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น เสร็จ สิ้น ลง บริษัทฯ ได้ เปิด เผย มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ของ แต่ละ วาระ การ ประชุม ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่ง ประเทศไทย ทันที คือ ภายใน วัน ที่ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น มี มติ หรือก่อน 9.00 น. ของ วัน ทำการ ถัด ไป พร้อม ทั้ง ผล การ ลง คะแนน เสียง 
ใน แตล่ะ วาระ อยา่ง ชดัเจน นอกจาก นี ้ บรษิทัฯ  ได ้จดั ทำ รายงาน การ ประชมุ ผู ้ถอื หุน้ โดย ม ีสาระ สำคญั ครบ ถว้น สง่ ให ้กบั ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่ง ประเทศไทย และ ได้ เปิด เผย ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลัง จาก วัน ประชุม ผู้ ถือ หุ้น 

สำหรับ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 บริษัทฯ ได้ เปิด เผย มติ ที่ ประ ชุมฯ เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2559 และ ได้ จัด 
ส่ง รายงาน การ ประ ชุมฯ พร้อม กับ เปิด เผย ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ เมื่อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2559
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2)  การ ปฎิบัติ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น อย่าง เท่า เทียม กัน

บรษิทัฯ  ให ้ความ สำคญั กบั การ ดำเนนิ การ เพือ่ สรา้ง ความ เทา่ เทยีม กนั ระหวา่ง ผู ้ถอื หุน้ ทกุ กลุม่ ไม ่วา่ จะ เปน็ ผู ้ถอื หุน้ ราย ใหญ ่ผู ้ถอื หุน้ 
ส่วน น้อย นัก ลงทุน สถาบัน และ นัก ลงทุน ต่าง ชาติ ดังนี้
2.1 การ เสนอ วาระ การ ประชุม เพิ่ม เติม และ เสนอ ชื่อ บุคคล เพื่อ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ

ใน การ ประชมุ สามญั ผู ้ถอื หุน้ ประจำ ป ี2559 บรษิทัฯ  ได ้เปดิ โอกาส ให ้ผู ้ถอื หุน้ เสนอ แนะ ขอ้คดิ เหน็ ขอ้ รอ้ง เรยีน ขอ้ ซกั ถาม หรอื 
เสนอ วาระ การ ประชมุ ใน การ ประชมุ สามญั ผู ้ถอื หุน้ รวม ทัง้ เสนอ ชือ่ บคุคล เพือ่ พจิารณา เขา้ รบั การ แตง่ ตัง้ เปน็ กรรม กา รบรษิทัฯ ผา่น ทาง 
อีเมล ขอ งบริษัทฯ ที่ cccs@itd.co.th หรือ ทำ จดหมาย ถึง กรรม กา รบริษัทฯ ภายใน เวลา ที่ กำหนด ไว้ ล่วง หน้า อย่าง ชัดเจน เพื่อ ให้ ผู้ ถือ หุ้น 
ขอ งบริษัทฯ  มั่นใจ ได้ ว่า สิทธิ ของ ตน ได้ รับ การ ปฏิบัติ อย่าง เท่า เทียม กัน โดย บริษัทฯ  ได้ กำหนด หลัก เกณฑ์ ว่า ผู้ ถือ หุ้น ที่ ได้ รับ สิทธิ ดัง กล่าว 
จะ ต้อง เป็น ผู้ ถือ หุ้น ที่ ถือ หุ้น ขอ งบริษัทฯ รวม กัน ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 5 ของ ทุน ชำระ แล้ว ขอ งบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  จะ เป็น ผู้ พิจารณา กลั่น กรอง ข้อ เสนอ ของ ผู้ ถือ หุ้น เพื่อ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น หาก เรื่อง ใด ที่ คณะ 
กรรม กา รบริษัทฯ  เห็น ว่า มี ความ สำคัญ หรือ น่า สนใจ จะ มี การ บรรจุ เข้า เป็น วาระ การ ประชุม หรือ นำ ไป ชี้แจง ใน ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น โดย 
ใน กรณี ที่ บรรจุ เป็น วาระ การ ประชุม บริษัทฯ  จะแจ้ง ใน หนังสือ บอก กล่าว เรียก ประชุม ว่า เป็น วาระ ที่ กำหนด โดย ผู้ ถือ หุ้น ทั้งนี้ ผู้ ถือ หุ้น ที่ 
เสนอ เรื่อง เพื่อ ให้ พิจารณา เป็น วาระ การ ประชุม ต้อง ระบุ ราย ละเอียด ต่างๆ ที่ จำเป็น ใน การ พิจารณา ดัง ต่อ ไป นี้ 

ชื่อ ที่ อยู่ และ หมายเลข โทรศัพท์ ของ ผู้ ถือ หุ้น ที่ เสนอ เรื่อง เพื่อ ประโยชน์ ใน การ ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล เพิ่ม เติม และ หลัก ฐาน  -
ยืนยัน การ ถือ หุ้น ต่อ เนื่อง ของ ตน เช่น ใบหุ้น หนังสือ รับรอง จาก บริษัท หลัก ทรัพย์ (Broker)

ระบุ วัตถุประสงค์ และ ราย ละเอียด ของ เรื่อง ที่ เสนอ พร้อม ข้อมูล ที่ เป็น ประโยชน์ ใน การ พิจารณา ของ คณะ กรรมการ เช่น  -
ข้อ เท็จ จริง เหตุผล ประเด็น ที่ ต้อง พิจารณา และ ประโยชน์ ที่ คาด ว่า บริษัทฯ จะ ได้ รับ

กรณี ที่ เป็นการ เสนอ ตัว บุคคล เพื่อ เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ ต้อง ระบุ ประวัติ ส่วน ตัว ประวัติการ ทำงาน และ  -
ที่ อยู่ ที่ ติดต่อ ได้ เพื่อ ให้ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เป็น ผู้ กลั่น กรอง เสนอ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ต่อ ไป

ทั้งนี้ สำหรับ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 นั้น บริษัทฯ  ได้ เปิด เผย หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ เสนอ วาระ การ ประชุม 
ใน การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น และ เสนอ ชื่อ บุคคล เพื่อ พิจารณา เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ  ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ และ แจ้ง 
ข่าว ประกาศ ใน เว็บไซต์ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ตั้งแต่ วัน ที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง หลัง จาก 
ครบ กำหนด ภายใน เวลา ที่ บริษัทฯ  แจ้ง ไว้ คือ วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏ ว่า ไม่มี ผู้ ถือ หุ้น ราย ใด เสนอ วาระ การ ประชุม รวม ทั้ง การ 
เสนอ ชื่อ บุคคล เพื่อ เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ 

2.2 การ อำนวย ความ สะดวก แก่ ผู้ ถือ หุ้น ใน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น
บริษัทฯ  ได้ อำนวย ความ สะดวก ให้ กับ ผู้ ถือ หุ้น ที่มา ร่วม ประชุม ผู้ ถือ หุ้น โดย จัด เจ้า หน้าที่ คอย ดูแล ต้อนรับ อย่าง เพียง พอ มี การ 

เปิด ให้ ลง ทะเบียน เข้า ร่วม ประชุม และ ตรวจ สอบ เอกสาร หลัก ฐาน ต่างๆ  ได้ ล่วง หน้า 2 ชั่วโมง ก่อน เวลา ประชุม และ ใน การ นับ คะแนน 
เสียง ของ แต่ละ วาระ ได้ ใช้ ระบบ คอมพิวเตอร์ เข้า มา ช่วย ประมวล ผล เพื่อ ความ สะดวก รวดเร็ว โดย สามารถ ประกาศ ผล คะแนน ได้ หลัง 
จาก จบ การ พิจารณา แต่ละ วาระ และ เมื่อ จบ การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น สามารถ ขอ ตรวจ สอบ ราย ละเอียด ได้

2.3 การ มอบ ฉันทะ
ใน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจำ ปี หาก ผู้ ถือ หุ้น ไม่ สามารถ เข้า ร่วม ประชุม ด้วย ตนเอง  สามารถ มอบ ฉันทะ ให้ กรรมการ อิสระ 

และ กรรมการ ตรวจ สอบ กรรมการ และ/หรอื บคุคล ใดๆ เขา้ รว่ม ประชมุ เพือ่ เปน็ ตวัแทน รกัษา สทิธ ิของ ตน โดย คณะ กรรมการ ได ้สนบัสนนุ 
ให ้ผู ้ถอื หุน้ ใช ้หนงัสอื มอบ ฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ เปน็ แบบ ที ่ผู ้ถอื หุน้ สา มา รถกาํ หนด ทศิทาง การ ลง คะแนน เสยีง ได ้ซึง่ ได ้แนบ ไป พรอ้ม กบั หนงัสอื 
เชิญ ประชุม และ กำหนด ให้ มี กรรมการ อิสระ อย่าง น้อย 1 ท่าน เป็น ทาง เลือก ใน การ มอบ ฉันทะ ของ ผู้ ถือ หุ้น และ บริษัทฯ  ได้ เปิด เผย แบบ 
หนงัสือ มอบ ฉนัทะ แบบ ข. และ แบบ ค. (ที่ ใช้ เฉพาะ กรณี ผู ้ถอื หุน้ เปน็ ผู ้ลงทนุ ตา่ง ประเทศ และ แตง่ ตัง้ ให้ คสั โต เดยี น ใน ประเทศไทย เปน็ 
ผู้รับ ฝาก และ ดูแล หุ้น) พร้อม ทั้ง ราย ละเอียด ของ วิธี การ และ ขั้น ตอน ต่างๆ บน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วง หน้า ก่อน วัน 
ประชุม เป็น เวลา 30 วัน เพื่อ ให้ ผู้ ถือ หุ้น สามารถ Download ได้

ทั้ง นี้ บริษัทฯ ได้ จัด ให้ มี อากร แสตมป์ ไว้ บริการ เพื่อ อำนวย ความ สะดวก แก่ ผู้ ถือ หุ้น สำหรับ ติด หนังสือ มอบ ฉันทะ
2.4 การ ดูแล การ ใช้ ข้อมูล ภายใน และ ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์

บริษัทฯ มี มาตรการ ดูแล การ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อมูล ภายใน อาทิ การ จำกัด ให้ รับ รู้ ได้ เฉพาะ ผู้ บริหาร ระดับ สูงสุด เท่า ที่ จะ ทำได้ 
และ เปิด เผย ต่อ เจ้า หน้าที่ ขอ งบริษัทฯ  ตาม ความ จำเป็น เท่า ที่ ควร ทราบ เท่านั้น โดย แจ้ง ให้ พนักงาน ทราบ ว่า เป็น สารสนเทศ ที่ เป็น ความ 
ลับ และ มี ข้อ จำกัด ใน การนำ ไป ใช้ รวม ทั้ง ได้ กำหนด ข้อ ห้าม ใน เรื่อง การ ซื้อ หรือ ขาย หลัก ทรัพย์ ขอ งบริษัทฯ  โดย ใช้ สารสนเทศ ดัง กล่าว 
หาก พนักงาน ผู้ ใด ฝ่าฝืน และ ไม่ ปฏิบัติ ตาม บริษัทฯ  ได้ กำหนด มาตรการ ลงโทษ ทาง วินัย โดย เริ่ม ตั้งแต่ การ ตัก เตือน ด้วย วาจา การ ตัก 
เตือน เป็น หนังสือ ตัด เบี้ย เลี้ยง ตัด ค่า จ้าง พัก งาน ชั่วคราว โดย ไม่ ได้ รับ ค่า จ้าง หรือ อาจ ให้ ออก จาก งาน ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความ ร้าย แรง ของ 



44 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 ความ ผิด นั้น นอกจาก นั้น การ ที่ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ระดับ สูง ต้อง มีหน้า ที่ รายงาน การ ถือ ครอง หลัก ทรัพย์ ทุก ครั้ง ที่ มี การ ซื้อ/ขาย/โอน 
ต่อสำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับ เป็น มาตรการ สำคัญ ที่ จะ ช่วย การ กำกับ ดูแล การ ใช้ ข้อมูล 
ภายใน ได้ เป็น อย่าง ดี อีก ทั้ง กรรมการ และ ผู้ บริหาร ที่ มีหน้า ที่ รายงาน ดัง กล่าว ต้อง รายงาน ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 

ทั้ง นี้  บริษัทฯ ได้ เปิด เผย การ ถือ ครอง หลัก ทรัพย์ ของ คณะ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ใน เรื่อง ของ จำนวน หุ้น ที่ เปลี่ยนแปลง ระหว่าง 
รอบ ปี บัญชี ใน รายงาน ประจำ ปี ทุก ปี 

สำหรับ การ ทำ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ซึ่ง อาจ ก่อ ให้ เกิด ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ นั้น บริษัทฯ  ได้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กำหนด และ 
 หลัก เกณฑ์ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน อย่าง เคร่งครัด รวม ทั้ง เปิด เผย รายการ ดัง กล่าว ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี ทุก ปี 

2.5 การ ดูแล ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย
กรรมการ อิสระ (Independent Directors) เป็น ผู้ มี บทบาท สำคัญ ใน การ ดูแล ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย โดย ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย สามารถ 

เสนอ แนะ แสดง ความ คิด เห็น หรือ แจ้ง ข้อ ร้อง เรียน ไป ยัง กรรมการ อิสระ ผ่าน อีเมล ของ ฝ่าย บริการ องค์กร (cccs@itd.co.th) ซึ่ง  
ฝ่าย บริการ องค์กร เป็น ผู้ ทำ หน้าที่ ประสาน งาน กับ กรรมการ อิสระ โดยตรง โดย กรรมการ อิสระ จะ เป็น ผู้ พิจารณา ข้อ เสนอ แนะ หรือ 
 ขอ้ รอ้ง เรยีนของ ผู ้ถอื หุน้ สว่น นอ้ย ทกุ เรือ่งดว้ย ความ เปน็ ธรรม เชน่ หาก เปน็ ขอ้ รอ้ง เรยีน กรรมการ อสิระ จะ ดำเนนิ การ ตรวจ สอบขอ้ เทจ็ จรงิ 
 อย่าง รอบคอบ และ หา วิธี การ แก้ ปัญหา ที่ เหมาะ สม ที่สุด เพื่อ นำ เสนอ ต่อ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ต่อ ไป ทั้งนี้ ผู้ ร้อง เรียน จะ ได้ รับ ทราบ 
 ผล การ ตรวจ สอบ ข้อ เท็จ จริง และ ผล การ พิจารณา ของ คณะ กรรมการ โดย เร็ว ที่สุด 

อนึ่ง ก่อน การ จัด ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี บริษัทฯ ได้ เปิด โอกาส ให้ ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย เสนอ วาระ การ ประชุม และ เสนอ 
ชื่อ บุคคล เพื่อ พิจารณา เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ ของ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี โดย ได้ แจ้ง หลัก เกณฑ์ ใน เว็บไซต์  
ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

3)  การ คำนึง ถึง บทบาท ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย

คณะ กรรมการ ตระหนัก ถึง สิทธิ ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ ถือ หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ ค้า คู่ แข่ง ทางการ ค้า และ สังคม 
ส่วน รวม อีก ทั้ง ยัง ได้ ให้ ความ สำคัญ กับ การ ติดต่อ สื่อสาร กับ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก กลุ่ม เพื่อ การ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่าง กัน ตลอด จน 
รับ ฟัง ความ คิด เห็น และ คำ แนะนำ เพื่อ ผล ประโยชน์ ร่วม กัน อย่าง ยั่งยืน ทั้งนี้  คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ได้ กำหนด นโยบาย เพื่อ เป็น แนวทาง ใน  
การ ปฏบิตั ิไว ้อยา่ง ชดัเจน ไม ่วา่ จะ เปน็ นโยบาย การ ปฏบิตั ิตอ่ ผู ้ม ีสว่น ได ้เสยี ซึง่ หาก ใน วาระ การ ประชมุ ใด เกีย่วขอ้ง กบั กรรมการ ที ่ม ีสว่น ได ้เสยี 
จะ งด เว้น การ มี ส่วน ร่วม ใน การ ประชุม ใน วาระ นั้น นโยบาย ความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สภาพ แวดล้อม ใน การ ทำงาน และ นโยบาย 
ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ซึ่ง เปิด เผยอ ยู่ ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th) และ ตาม ที่ทาง สำนักงาน ก.ล.ต.  แก้ไข ประกาศ เกี่ยว กับ 
การ เปิด เผย ข้อมูล โดย ให้ บริษัท จด ทะเบียน เปิด เผย ข้อมูล การ ต่อ ต้าน การ ทุ จริต คอร์รัปชั่น และ บุคคล ที่ ทำ หน้าที่ ให้ เกิด การ กำกับ ดูแล กิจการ 
ที่ ดี โดย มี วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ บริษัท จด ทะเบียนแสดง ถึง เจตนารมณ์ ใน การ ต่อ ต้าน การ ทุ จริต คอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ ตระหนัก ว่า เรื่อง นี้ เป็น เรื่อง ที่ ความ สำคัญ มาก โดย ใน ปี 2556 คณะ กรรม กา รบริษัทฯ เลขานุการ บริษัทฯ พร้อม ด้วย 
 ฝ่าย ตรวจ สอบ ภายใน ได้ ร่วม กัน พิจารณา กำหนด นโยบาย เกี่ยว กับ การ ต่อ ต้าน การ ทุ จริต คอร์รัปชั่น แผนการ ดำเนิน งาน ใน การ ต่อ ต้าน การ 
ทุ จริต คอร์รัปชั่น ไว้ ใน “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย 2556” และ ได้ เปิด เผย ให้ พนักงาน ทุก คน และ บุคคล ภายนอก ทราบ บน เว็บไซต์ ขอ ง 
บริษัทฯ (www.itd.co.th) 

อนึง่  บรษิทัฯ ม ีกระบวนการ ใน การ ประเมนิ ความ เสีย่ง จาก การ ทจุรติ ใน การ ปฏบิตั ิงาน แตล่ะ หนว่ย งาน ขอ งบรษิทัฯ โดย ม ีฝา่ยตรวจ สอบ 
 ภายใน เป็น ผู้ รวบรวม ข้อมูล มา นำ เสนอ ต่อ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เพื่อ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ ทุจริต นำ ไป สู่ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยว กับ  
การ กำกับ ดูแล กิจการ เพื่อ ป้องกัน และ ติดตาม ความ เสี่ยง จาก การ ทุจริต และ ติดตาม ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย การ ต่อ ต้าน การ ทุจริต

ทั้งนี้  ใน จริยธรรม ธุรกิจ และ จรรยา บรรณ พนักงาน ขอ งบริษัทฯ  ได้ กำหนด ข้อ พึง ปฏิบัติ ของ ผู้ บริหาร และ พนักงาน ต่อ ผู้ ถือ หุ้น 
ลูกค้า คู่ ค้า/เจ้า หนี้ คู่ แข่ง ทางการ ค้า และ สังคม ส่วน รวม ซึ่ง ฝ่าย จัดการ ได้ มี การ ติดตาม และ ควบคุม ดูแล ให้ มี การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย ต่างๆ  
เหล่า นี้ มา โดย ตลอด

 เพื่อ ให้ มี การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย ทุก ฝ่าย อย่าง เท่า เทียม กัน และ มี ความ เป็น ธรรม ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ บริษัทฯ  
ได้ จัด ให้ มี ช่อง ทาง แจ้ง เบาะแส หรือ ข้อ ร้อง เรียน หรือ ข้อคิด เห็น หรือ ข้อ เสนอ แนะ ใด ที่ แสดง ว่า ผู้ มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย ได้ รับ ผลก ระ ทบ หรือ ถูก 
ละเมดิ สทิธ ิหรอื ม ีความ เสีย่ง ที ่จะ ได ้รบั ผลก ระ ทบ อนั จะ กอ่ ให ้เกดิ ความ เสยี หาย ตอ่ ผู ้ม ีสว่น ได ้สว่น เสยี ทกุ กลุม่ จาก การ ดำเนนิ ธรุกจิ ขอ งบรษิทัฯ  
หรือ จาก การ ปฏิบัติ ของ พนักงาน ขอ งบริษัทฯ  เกี่ยว กับ การก ระ ทำ ผิด กฎหมาย หรือ จรรยา บรรณ รวม ถึง พฤติกรรม ที่ อาจ ส่อ ถึง การ ทุจริต การ 
ปฏิบัติ อย่าง ไม่ เท่า เทียม กัน หรือ การก ระ ทำ ที่ ขาด ความ ระมัดระวัง และ ขาด ความ รอบคอบ โดย สามารถ แจ้ง เบาะแส โดยตรง หรือ ส่ง จดหมาย 
จ่า หน้า ซอง ถึง กรรมการ อิสระ มายัง ฝ่าย บริการ องค์กร โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือ อีเมล cccs@itd.co.th
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และ ใน กรณี ที่ บริษัทฯ  ได้ รับ การ ร้อง เรียน จากผู้ ร้อง เรียนหรือ ผู้ แจ้ง เบาะแส เกี่ยว กับ การก ระ ทำความ ผิด ข้อมูล ของ ผู้ ร้อง เรียน หรือ 
ผู้ แจ้ง เบาะแส จะ ถูก ปกปิด เป็น ความ ลับ เพื่อ คุ้มครอง ผลก ระ ทบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น กับ ผู้ ร้อง เรียนหรือ ผู้ แจ้ง เบาะแส ดัง กล่าว 

จาก ข้อ ร้อง เรียน ที่ บริษัทฯ  ได้ รับ บริษัทฯ จะ มอบ หมาย ให้ เลขานุการบริษัทฯ  และ ฝ่าย ตรวจ สอบ ภายใน เป็น ผู้ ดำเนิน การ สอบสวน 
หา ข้อ เท็จ จริง อย่าง เป็น ธรรม 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ ดูแล และ คำนึง ถึง ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก กลุ่ม ทั้ง ภายใน และ ภาย นอ กบริษัทฯ ดังนี้

ผู ้ถอื หุน้ : บรษิทัฯ  ได ้มุง่ มัน่ ที ่จะ ดำเนนิ ธรุกจิ โดย คำนงึ ถงึ ผล ประโยชน์ สงูสดุ ของ ผู ้ถอื หุน้ ทกุ ราย บรษิทัฯ ได ้ม ีการ เปดิ เผย สารสนเทศ 
อย่าง สม่ำเสมอ มี ข้อมูล ครบ ถ้วน ตาม ความ เป็น จริง เช่น มติ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี ข่าว การ ลง นาม สัญญา 
โครงการ ที่ สำคัญ เป็นต้น โดย ผ่าน ระบบ ของ ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

พนักงาน : บริษัทฯ  ได้ พิจารณา ให้ ผล ตอบแทน ที่ เป็น ธรรม แก่ พนักงาน ทั้ง ใน ด้าน เงิน เดือน สวัสดิการ โบนัส และ ผล ตอบแทน ใน 
รูป แบบ อื่น ที่ เชื่อม โยง กับ การ สร้าง มูลค่า เพิ่ม ให้ กับ บริษัทฯ  ใน ระยะ ยาว เช่น การ จัด ตั้ง กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ สิทธิ ใน การ เข้า รับ การ รักษา 
พยาบาล จาก สถาน พยาบาล ที่ บริษัทฯ กำหนด มี ห้อง รักษา พยาบาล ที่ มี แพทย์ เข้า ให้การ รักษา ประจำ สำนักงาน ใหญ่ การ ให้ ทุน การ ศึกษา แก่ 
บตุร ของ พนกังาน ที ่เรยีน ด ีการ ให ้สวสัดกิาร เงนิ กู ้ยมื สำหรบั พนกังาน ใน ยาม ฉกุเฉนิ และ จำเปน็ การ ปรบัปรงุ สภาพ แวดลอ้ม ใน การ ทำงาน ของ 
พนักงาน และ ครอบครัว ที่ บ้าน พัก ชั่วคราว ของ หน่วย งาน แต่ละ แห่ง การ จัด ทำ โครงการ กิจกรรม 5 ส. เพื่อ สร้าง สภาพ แวดล้อม ที่ ดี ใน สถาน ที่ 
ทำงาน มี บรรยากาศ ที่ ดี ใน การ ทำงาน สะอาด เรียบร้อย และ ถูก สุขลักษณะ ทำให้ พนักงาน สามารถ ใช้ ศักยภาพ ของ ตนเอง ได้ อย่าง เต็ม ความ 
สามารถ ทำงาน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย 

ทั้ง นี้ บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ ต่อ พนักงาน ตาม กฎหมาย ด้าน แรงงาน อย่าง เคร่งครัด โดย ใน ปี ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ไม่มี การ ถูก ฟ้อง ร้อง ด้าน 
แรงงาน 

บริษัทฯ ได้ ให้ ความ สำคัญ กับ การ พัฒนา ศักยภาพ ของ บุคลากร อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ พัฒนา ให้ บุคลากร มี ความ รู้ ความ สามารถ และ 
ทักษะ ที่ จำเป็น ต่อ การ ปฏิบัติ งาน ให้ บรรลุ ผล สำเร็จ รวม ถึง เรื่อง ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน และอาชีวอนามัย ที่ จะ ส่ง ผล ต่อ พนักงาน ทุก คน 
และ บุคคล อื่น โดย ปี 2559 บริษัทฯ ได้ มี การ จัด ฝึก อบรม ขึ้น จำนวน ทั้งหมด 26 หลักสูตร ดัง ปรากฏ ราย ละเอียด ใน หัวข้อ การ จัดการ เรื่อง 
นโยบาย การ พัฒนา พนักงาน

ลกูคา้ : บรษิทัฯ  ยงั คง สามารถ รกัษา คณุภาพ และ มาตรฐาน ของ งาน กอ่สรา้ง โดย สามารถ สง่ มอบ สนิคา้ และ ให ้บรกิาร ที ่ม ีคณุภาพ ตรง 
ตาม ความ คาด หมาย ของ ลกูคา้ ใน ราคา ที ่เปน็ ธรรม และ สามารถ ปฏบิตั ิตาม เงือ่นไข ตา่งๆ ที ่ม ีตอ่ ลกูคา้ มี การ ให ้ขอ้มลู ขา่วสาร ที ่ถกู ตอ้ง เพยีง พอ  
และ ทนั ตอ่ เหตกุารณ ์ตลอด จน การ จดั ให ้ม ีระบบ และ กระบวนการ ที ่ให ้ลกูคา้ รอ้ง เรยีน เกีย่ว กบั คณุภาพ ปรมิาณ ความ ปลอดภยั ของ สนิคา้ และ 
บริการ และ เมื่อ มี ปัญหา หรือ ข้อ บกพร่อง บริษัทฯ  ได้ เข้าไป ตรวจ สอบ ปัญหา และ ดำเนิน การ ปรับปรุง แก้ไข ให้ ถูก ต้อง และ ทัน เวลา

คู่ ค้า และ เจ้า หนี้ : บริษัทฯ ได้ มีน โย บาย คัด เลือก และ คัด กรอง คู่ ค้า ที่ มี คุณสมบัติ มี ความ น่า เชื่อ ถือ มี ความ รับ ผิด ชอบ ปฏิบัติ งาน 
ตรง เวลา บริษัทฯ  ได้ ปฏิบัติ ต่อ คู่ ค้า และ เจ้า หนี้ให้ เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ต่างๆ ที่ ตกลง กัน ไว้ โดย ตั้ง อยู่ บน พื้น ฐาน ของ การ ได้ รับ ผล ตอบแทน ที่ 
เป็น ธรรม ทั้ง สอง ฝ่าย 

คู่ แข่ง ทางการ ค้า : บริษัทฯ ได้ เข้า ร่วม แข่งขัน ใน การ ประมูล โครงการ ก่อสร้าง ต่างๆ ของ ภาค รัฐ และ เอกชน ด้วย ความ สุจริต ใช้ 
ความ รู้ ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน อย่าง เปิด เผย และ โปร่งใส และ ไม่ ละเมิด ความ ลับ หรือ หา ทาง ล่วง รู้ ความ ลับ ทางการ ค้า ของ คู่ ค้า ด้วย วิธี 
ฉ้อฉล ซึ่ง ใน ปี ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ  ไม่มี ข้อ พิพาท ใดๆ ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ คู่ แข่ง ทางการ ค้า

สงัคม สว่น รวม : บรษิทัฯ ถอืวา่ การ จดัการ ดา้น อาชวี อนามยั ความ ปลอดภยั และ สิง่ แวดลอ้ม เปน็ เรือ่ง ที ่สำคญั เปน็ อยา่ง มาก สำหรบั 
การ กอ่สรา้ง งาน ตา่งๆ บรษิทัฯ  จงึ มนี โย บาย เพือ่ ปอ้งกนั การ เกดิ ผลก ระ ทบ ตอ่ ชมุชน และ สิง่ แวดลอ้ม โดย ได ้กำหนด ให ้หนว่ย งาน กอ่สรา้ง ขอ ง 
บริษัทฯ  ต้อง มี มาตรการ ใน การ ควบคุม ดูแล เรื่อง สิ่ง แวดล้อม ใน สถาน ที่ ทำงาน เช่น การ ดูแล ป้องกัน การ ปน เปื้อน รั่ว ไหล ของ น้ำมัน ที่ จะ ไป 
ปะปน กับ ดิน และ แหล่ง น้ำ ต่างๆ  ใน บริเวณ ใกล้ เคียง การ ดูแล เรื่อง การ บำบัด น้ำ เสีย การ ดูแล เรื่อง ควบคุม กลิ่น เหม็น รบกวน การ ดูแล เรื่อง 
ความ สั่น สะเทือน ไม่ ให้ เกิน ค่า มาตรฐาน การ ดูแล เรื่อง ฝุ่น ละออง การ รณรงค์ เรื่อง การ แยก ขยะ และ การ ประหยัด พลังงาน เป็นต้น อย่างไร 
ก็ตาม หาก เกิด กรณี ที่ บริษัทฯ  ได้ รับ เรื่อง ร้อง เรียน จาก ชุมชน บริเวณ ใกล้ เคียง กับ หน่วย งาน ก่อสร้าง ว่า ได้ รับ ผลก ระ ทบ จาก การ ก่อสร้าง ทา ง 
บริษัทฯ  จะ เร่ง ส่ง เจ้า หน้าที่ เข้าไป ตรวจ สอบ เรื่อง ร้อง เรียน ดัง กล่าว ว่า ข้อ เท็จ จริง เป็น เช่น ใด และ มี สาเหตุ มา จาก การ ก่อสร้าง ขอ งบริษัทฯ 
จริง หรือ ไม่ เพื่อ ชี้แจง และ ดำเนิน การ ให้ ชุมชน เข้าใจ อย่าง ชัดเจน ให้ เร็ว ที่สุด หาก ผลก ระ ทบ ต่อ ชุมชน มี สาเหต ุจาก การ ก่อสร้าง ขอ งบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะ รีบ ดำเนิน การ แก้ไข โดย เร็ว ที่สุด
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การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน และ การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น ธรรม :

การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม :

ท่าน ผู้ ถือ หุ้น สามารถ พิจารณา ราย ละเอียด ได้ ใน หัวข้อ เรื่อง รายงาน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม 

4)  การ เปิด เผย ข้อมูล และ ความ โปร่งใส

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ให้ ความ สำคัญ ต่อ การ เปิด เผย สารสนเทศ ที่ มี ความ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน โปร่งใส และ ทั่ว ถึง ทั้ง รายงาน ข้อมูล 
ทางการ เงิน และ ข้อมูล สำคัญ ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ราคา หลัก ทรัพย์ ขอ งบริษัทฯ โดย ได้ เปิด เผย ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ดัง กล่าว เพื่อ ให้ นัก ลงทุน และ 
 ผู ้ที ่เกีย่วขอ้ง ได ้รบั ทราบ ผา่น ชอ่ง ทางการ เปดิ เผย ขอ้มลู ตา่งๆ ของ ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ ประเทศไทย โดย บาง เรือ่ง แมว้า่ ตาม เงือ่นไข ของ กฎหมาย 
จะ ไม่ ได้ บังคับ ให้ ต้อง เปิด เผย แต่ เมื่อ บริษัทฯ  เห็น ว่า เป็น เรื่อง สำคัญ และ มี ความ จำเป็น ที่ ผู้ ถือ หุ้น และ นัก ลงทุน ควร จะ ได้ รับ รู้ จึง ได้ แจ้ง ให้  
ผู้ ถือ หุ้น และ นัก ลงทุน ทราบ ผ่าน ทาง ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้ง ภาษา ไทย และ ภาษา อังกฤษ เพื่อ ให้  
ผู้ ถือ หุ้น และ นัก ลงทุน สถาบัน และ บุคคล ใดๆ สามารถ เข้า ถึง ข้อมูล ได้ อย่าง เท่า เทียม กัน และ น่า เชื่อ ถือ โดย มี ราย ละเอียด ดังนี้ 

การ เปิด เผย ข้อมูล บน เว็บไซต์
 ข้อมูล ขอ งบริษัทฯ ประกอบ ด้วย วิสัย ทัศน์ พันธ กิจ โครงสร้าง กลุ่ม ธุรกิจ โครงสร้าง องค์กร เป็นต้น
 ข้อมูล นัก ลงทุน ประกอบ ด้วย ข้อมูล ทางการ เงิน ข้อมูล ราคา หลัก ทรัพย์ ข้อมูล ผู้ ถือ หุ้น ข่าว แจ้ง ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ เป็นต้น
 บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย ซ่ึง เป็น แนวทาง การ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี ประกอบ ด้วย จริยธรรม ทาง ธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) จรรยา บรรณ ทาง ธุรกิจ (Code of Conduct) บทบาท และ หน้าท่ี ของ คณะ กรรมการ บริษัท ผู้ บริหาร เป็นต้น
 ข่าว ประชา สัมพันธ์ บริษัทฯ ประกอบ ด้วย กิจกรรม เพ่ือ สังคม ต่างๆ และ ข่าวสาร กิจ กร รม อ่ืนๆ เป็นต้น
 แบบ แสดง รายการ ประจำ ปี (56-1) และ รายงาน ประจำ ปี (56-2)

การ รายงาน ข้อมูล ค่า ตอบแทน ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร และ การ ถือ หลัก ทรัพย์ ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร

ข้อมูล ค่า ตอบแทน ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร จะ ถูก เปิด เผย ไว้ ใน แบบ แสดง รายการ ข้อมูล ประจำ ปี (แบบ 56-1) รายงาน ประจำ ปี 
(แบบ 56-2) กรรมการ และ ผู้ บริหาร มีหน้า ที่ รายงาน การ ถือ ครอง หลัก ทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ทุก ครั้ง ที่ มี การ ซื้อ ขาย หรือ โอน หลัก ทรัพย์ ตาม 
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์

การ จัด ทำ รายงาน ทางการ เงิน

บรษิทัฯ ได ้จดั ทำ รายงาน ความ รบั ผดิ ชอบ ของ คณะ กรรมการ ตอ่ รายงาน ทางการ เงนิ แสดง ควบคู ่กบั รายงาน ของ ผู ้สอบ บญัช ีใน รายงาน 
ประจำ ปี และ ใช้ นโยบาย บัญชี ที่ เหมาะ สม ซึ่ง ถือ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ รับรอง โดย ทั่วไป ตลอด จน มี การ พิจารณา ถึง ความ สม เหตุ  
สม ผล และ ความ รอบคอบ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน ขอ งบริษัทฯ เพื่อ ให้ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย เกิด ความ เชื่อ มั่น ต่อ รายงาน ทางการ เงิน ที่ บริษัทฯ จัด ทำ

 บริษัทฯ มี มาตรการ ป้องกัน การ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อมูล ภายใน โดย กำหนด ให้ พนักงาน ทุก ระดับ ขอ งบริษัทฯ ต้อง ไม่ นำ ข้อมูล ที่ เป็น 
ความ ลับ ไป ใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน หรือ บุคคล อื่น และ รักษา ข้อมูล ภายใน และ เอกสาร ที่ ไม่ สามารถ เปิด เผย ต่อ บุคคล ภายนอก อัน นำ ไป สู่  
การ แสวงหา ผล ประโยชน์ เพื่อ ตนเอง หรือ ครอบครัว หรือ พวก พ้อง ใน ทาง มิ ชอบ เช่น ข้อมูล ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ราคา หุ้น ความ ลับ ทางการ ค้า  
หรอื สตูร การ ประดษิฐ ์คดิคน้ ตา่งๆ เปน็ตน้ พนกังาน ที ่เปดิ เผย ขอ้มลู และ ขา่วสาร ที ่สำคญั ขอ งบรษิทัฯ ออก สู ่บคุคล ภายนอก โดย มไิด ้รบั ความ 
เห็น ชอบ จาก ประธาน บริหาร จะ ถูก พิจารณา มาตรการ ทาง วินัย ตาม ระเบียบ ขอ งบริษัทฯ และ อาจ ถูก ดำเนิน คดี ตาม กฎหมาย อีก ด้วย

การ รายงาน ข้อมูล สารสนเทศขอ งบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ ความ สำคัญ กับ การ เปิด เผย สารสนเทศ ที่ เป็น ข้อมูล สำคัญ ขอ งบริษัทฯ รวม ถึง รายงาน ทางการ เงิน ข้อมูล ที่ ไม่ใช่ ข้อมูล 
ทางการ เงิน และ สารสนเทศ เรื่อ งอื่นๆ ตาม เกณฑ์ ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่าง ถูก ต้อง ชัดเจน ครบ ถ้วน โปร่งใส ด้วย ภาษา ที่ กระชับ 
เข้าใจ ง่าย มี การ เปิด เผย สารสนเทศ ที่ สำคัญ ทั้ง ด้าน บวก และ ด้าน ลบ และ ผ่าน การ พิจารณา กลั่น กรอง ตาม ขั้น ตอน ที่ กำหนด เพื่อ ให้ ผู้ ถือ หุ้น 
และ ผู้ ที่ มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย ได้ รับ สารสนเทศ อย่าง เท่า เทียม กัน ตาม ที่ กำหนด โดย กฎ ข้อ บังคับ ขอ งบริษัทฯ โดย มี การ เผย แพร่ ข้อมูล สารสนเทศ 
ผ่าน ช่อง ทาง ต่างๆ ดังนี้

 ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
 แบบ แสดง รายการ ข้อมูล ประจำ ปี (แบบ 56-1) และ รายงาน ประจำ ปี (แบบ 56-2)
 ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ ที่ www.itd.co.th ซึ่ง มี ทั้ง สอง ภาษา ได้แก่ ภาษา ไทย และ ภาษา อังกฤษ
 การ ให้ ข้อมูล ต่อ ผู้ ถือ หุ้น นัก วิเคราะห์ ที่มา พบปะ กับ ผู้ บริหาร
 การ เดิน ทาง เพื่อ ให้ ข้อมูล แก่ นัก ลงทุน ทั้ง ใน ประเทศ และ ต่าง ประเทศ
 การ จัด ส่ง หนังสือ เชิญ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ผ่าน ทาง ไปรษณีย์
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นอกจาก นี ้ใน รายงาน ประจำ ป ีขอ งบรษิทัฯ จะ ม ีขอ้มลู การ ปฏบิตั ิตาม หลกั นโยบาย การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ดใีน แตล่ะ ป ีบทบาท หนา้ที ่
ของ คณะ กรรมการ และ คณะ กรรมการ ชุด ย่อย จำนวน ครั้ง ของ การ เข้า ร่วม ประชุม ของ กรรมการ แต่ละ ท่าน รวม ทั้ง รายการ ระหว่าง กัน และ 
ขอ้มลู โครงสรา้ง ผู ้ถอื หุน้ ขอ งบรษิทัฯ ที ่ทำให ้นกั ลงทนุ ทราบ ถงึ อำนาจ ใน การ ควบคมุ ขอ งบรษิทัฯ อกี ทัง้ ใน สว่น ของ ขอ้มลู ที ่เกีย่ว กบั ฐานะ การ เงนิ 
และ ผล การ ดำเนิน งาน ลักษณะ การ ประกอบ ธุรกิจ และ การ แข่งขัน รวม ทั้ง ความ เสี่ยง ขอ งบริษัทฯ  นั้น ได้ มี การ วิเคราะห์ ไว้ อย่าง ชัดเจน

ผู้ ลงทุน สัมพันธ์

ฝ่าย บริการ องค์กร (Corporate Services Division) ขอ งบริษัทฯ จะ รับ ผิด ชอบ งานด้าน กิจกรรม ผู้ ลงทุน สัมพันธ์ โดย จะ ให้ บริการ 
ข้อมูล และ ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ขอ งบริษัทฯ แก่ ผู้ ลงทุน ผู้ ถือ หุ้น นัก วิเคราะห์ และ ประชาชน ทั่วไป อย่าง เต็ม ความ สามารถ ภาย ใต้ ข้อ 
กำหนด ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย อย่าง ครบ ถ้วน โดย จะ อาศัย ช่อง ทางการ สื่อสาร ผ่าน เว็บไซต์ ให้ มาก ขึ้น เพราะ เป็น ช่อง ทาง ที่ มี 
ประสิทธิภาพ มี ต้นทุน ต่ำ และ ผู้ ลงทุน สามารถ เข้า ถึง ได้ ง่าย

ทั้งนี้ ผู้ ลงทุน ผู้ ถือ หุ้น นัก วิเคราะห์ และ ประชาชน ทั่วไป ที่ ต้องการ สอบถาม ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยว กับ บริษัทฯ สามารถ ติดต่อ ได้ที่ 
ฝ่าย บริการ องค์กร (Corporate Services Division) โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือ ที่ www.itd.co.th หรือ อีเมล cccs@
itd.co.th 

5)  ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ
5.1 โครงสร้าง ของ คณะ กรรมการ

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ประกอบ ด้วย กรรมการ ที่ มี ความ รู้ และ ประสบการณ์ หลาก หลาย สาขา จำนวน 11 ท่าน ประกอบ ด้วย
- กรรมการ ที่ เป็น ผู้ บริหาร    6 ท่าน (ร้อยละ 54.54)
- กรรมการ ที่ ไม่ ได้ เป็น ผู้ บริหาร (กรรมการ อิสระ) 5 ท่าน (ร้อยละ 45.45)
คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ  ทกุ คน ม ีความ เปน็ อสิระ ใน การ แสดง ความ คดิ เหน็ ตอ่ การ ดำเนนิ งาน ขอ งบรษิทัฯ  ภาย ใต ้นโยบาย ที ่กำหนด 

ไว้ ใน แต่ละ ปี โดย ไม่ ได้ ถูก ครอบงำ หรือ ถูก จำกัด บทบาท และ ยัง ได้ ทำ หน้าที่ ดูแล ผล ประโยชน์ ขอ งบริษัทฯ ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย อื่น 
เป็น อย่าง ดี 

และ จาก การ ที ่บรษิทัฯ ได้ มนี โย บายจำกดั จำนวน บรษิทั จด ทะเบยีน ที ่กรรมการ แตล่ะ ทา่น จะ ดำรง ตำแหนง่ นัน้ กรรมการ ทกุ ทา่น 
ขอ งบริษัทฯ ดำรง ตำแหน่ง ใน บริษัท จด ทะเบียน ไม่ เกิน 5 แห่ง 

นอกจาก นี้ บริษัทฯ ยัง มี กรรมการ อิสระ 5 ท่าน หรือ มากกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด โดย มี กรรมการ อิสระ ที่ 
เป็น ผู้ หญิง จำนวน 1 ท่าน และ 3 ใน 5 ท่าน ยัง ดำรง ตำแหน่ง เป็น กรรมการ ตรวจ สอบ อีก ทั้ง ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ยัง ดำรง 
ตำแหน่ง เป็น ประธาน กรรมการ ด้วย จึง ยิ่ง ทำให้ มั่นใจ ได้ ว่า โครงสร้าง ของ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ มี การ ถ่วง ดุล กัน อย่าง เหมาะ สม 

ทั้งนี้  การ กำหนด จำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของ กรรมการ อิสระ ขอ งบริษัทฯ นั้น ได้ ยึดถือ ตาม 
หลัก เกณฑ์ ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง 
ประเทศไทย 

นอกจาก นี้  ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี กำหนด ให้ ประธาน กรรมการ ควร เป็น กรรมการ อิสระ และ ไม่ เป็น บุคคล เดียว กับ 
ประธาน เจา้ หนา้ที ่บรหิาร  และ/หรอื กรรมการ ผู ้จดัการ ใหญ ่เพือ่ ให ้เกดิ การ ถว่ง ดลุ และ การ สอบ ทาน การ บรหิาร งาน ประธาน กรรมการ 
ขอ งบริษัทฯ จึง เป็น กรรมการ อิสระ และ ไม่ ได้ เป็น กรรมการ บริหาร อีก ทั้ง ยัง ไม่ ได้ เป็น บุคคล เดียวกัน กับ ประธาน บริหาร ด้วย โดย บริษัทฯ 
ได้ กำหนด บทบาท อำนาจ และ หน้าที่ ความ รับ ผิด ชอบ ที่ แยก กัน อย่าง ชัดเจน ระหว่าง ประธาน กรรมการ และประธาน บริหาร ดังนี้

ประธาน กรรมการ ทำ หน้าที่ เป็น ผู้นำ ของ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ และ เป็น ประธาน การ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ และ การ 
ประชุม ผู้ ถือ หุ้น

ประธาน บรหิาร ทำ หนา้ที ่เปน็ ผูน้ำ ของ คณะ กรรมการ บรหิาร ขอ งบรษิทัฯ และ รบั ผดิ ชอบ ตอ่ คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ ใน การ บรหิาร 
จัดการ เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ตาม แผน งาน และ เป้า หมาย ที่ วาง ไว้

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ได้ มี การ พิจารณา กำหนด วิสัย ทัศน์ พันธ กิจ กลยุทธ์ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน ภาพ รวม ขอ งบริษัทฯ มา 
ตั้งแต่ ปี 2556 ทั้งนี้  คณะ กรรม กา รบริษัทฯ จะ มี การ ทบทวน ใน เรื่อง ดัง กล่าว ทุกๆ 5 ปี 

อนึง่  บรษิทัฯ ได ้ม ีการ จดั ทำ แผน สบืทอด ตำแหนง่ ประธาน บรหิาร ซึง่ เปน็ ผู ้บรหิาร สงูสดุ ของ องคก์ร โดย ได ้ม ีการ พจิารณา แตง่ ตัง้ 
ให้ ทายาท ดำรง ตำแหน่ง ผู้ ช่วย ประธาน บริหาร และ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส เพื่อ ถ่ายทอด ความ รู้ ความ สามารถ และ ประสบการณ์
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5.2 อำนาจ อนุมัติ ของ คณะ กรรมการ บริษัท 
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ มี อำนาจ อนุมัติ และ กำหนด วิสัย ทัศน์ พันธ กิจ และ กลยุทธ์ ใน ภาพ รวม ขอ งบริษัทฯ รวม ทั้ง พิจารณา 

อนุมัติ นโยบาย และ ทิศทาง การ ดำเนิน งาน ขอ งบริษัทฯ ตาม ที่ ฝ่าย จัดการ เสนอ และ กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่าย จัดการ ดำเนิน การ ให้ เป็น ไป 
ตาม นโยบาย ที่ ได้ รับ การ อนุมัติ ไว้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เพื่อ รักษา ผล ประโยชน์ ขอ งบริษัทฯ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ อาจ 
แต่ง ตั้ง กรรมการ บริหาร กรรมการ ตรวจ สอบ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง และ/หรือ กรรม กา รอื่นๆ ตาม ความ เหมาะ สม และ ความ 
จำเป็น เพื่อ ดูแล จัดการ เฉพาะ กิจ เพื่อ ประโยชน์ ขอ งบริษัทฯ และ ดูแล ระบบ บริหาร ให้ เป็น ไป ตาม นโยบาย ที่ กำหนด ไว้

โดย ราย เอียด ได้ ระบุ ใน หัวข้อ  ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 
5.3 คณะ กรรมการ ชุด ย่อย 

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ได้ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เพื่อ ช่วย ใน การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ  และ สอบ ทาน ความ 

เพียง พอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ซึ่ง ปัจจุบัน ประกอบ ด้วย กรรมการ 3 ท่าน ซึ่ง ล้วน เป็น กรรมการ อิสระ และ มี รอง ประธาน บริหาร 
ฝ่าย ตรวจ สอบ ภายใน ทำ หน้าที่ เป็น เลขานุการ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ จะ มี การ ประชุม สม่ำเสมอ โดย ใน ปี 2559 มี การ ประชุม ทั้ง สิ้น 4 ครั้ง มี การ ส่ง เอกสาร ระเบียบวาระ 
การ ประชุม ให้ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ ศึกษา เป็นการ ล่วง หน้า ก่อน การ ประชุม ไม่ น้อย กว่า 7 วัน และ กรรมการ ได้ เข้า ร่วม ประชุม 
โดย ใช้ เวลา ประชุม ครั้ง ละ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง และ ได้ มี การ ประสาน งาน และ ติดตาม การ ปฏิบัติ ตาม ข้อ เสนอ แนะ ของ คณะ กรรมการ 
ตรวจ สอบ ตาม ที่ บันทึก ไว้ ใน รายงาน การ ประชุม ทั้งนี้  คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ รายงาน ผล การ ประชุม ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา ร 
บริษัทฯ และ รายงาน ผล การ ปฏิบัติ งาน ประจำ ปี ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ 

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
ในปี 2553 ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ครั้ง ที่ 1/9/2553 เมื่อ วัน ที่ 2 กันยายน 2553 ได้ มี มติ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ 

บริหาร ความ เสี่ยง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม กรรมการ อิสระ ทำ หน้าที่ เป็น ประธาน กรรมการ 
บริหาร ความ เสี่ยง เพื่อ พิจารณา กลั่น กรอง นโยบาย และ แนวทาง การ บริหาร ความ เสี่ยง โดย รวม ขอ งบริษัทฯ ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ความ เสี่ยง 
ประเภท ต่างๆ ที่ สำคัญ เช่น ความ เสี่ยง ด้าน การ เงิน ความ เสี่ยง ด้าน การ ลงทุน ความ เสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติ งาน และ ความ เสี่ยง ที่ มี  
ผลก ระ ทบ ตอ่ ชือ่ เสยีง ของ กจิการ เปน็ตน้ โดย คณะ กรรมการ บรหิาร ความ เสีย่ง จะ ชว่ย พจิารณา ความ เสีย่ง อยา่ง เปน็ ระบบ เพือ่ เปน็ ขอ้มลู 
สนับสนุน ใน การ ตัดสิน ใจ ของ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ คณะ ทีม งาน โครงการ หรือ ฝ่าย บริหาร โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง โครงการ ลง ทุน ใหม่ๆ  
ที่ มี นัย สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน ขอ งบริษัทฯ และ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ มี ความ เห็น ว่า โครง กา รนั้นๆ อาจ มี ประเด็น ความ เสี่ยง ใน การ พัฒนา 
หรือ ร่วม ทุน โครงการ ซึ่ง ใน ป ี2559 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ได้ มี การ ประชุม เพื่อ พิจารณา กลั่น กรอง ติดตาม ความ คืบ หน้า และ 
ให้ ความ เห็น ต่อ โครงการ ลงทุน ขอ งบริษัทฯ ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่  โครงการ ทวาย สหภาพ เมีย นมา โครงการ เหมือง แร่ โป แตช 
จ.อุดรธานี โครงการ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ และ ส่ง มอบ ท่าเรือ และ ทาง รถไฟ สาย โม ติ เซ่ ถึง มา คู ซี สาธารณรัฐ โม ซัม บิค และ โครงการ 
Dhaka Elevated Expressway ประเทศ บัง คลา เทศ และ ได้ มี การ รายงาน ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ แล้ว

สำหรบั คณะ อนกุรรมการ กำหนด คา่ ตอบแทน และ คณะ อนกุรรมการ สรรหา นัน้ บรษิทัฯ ยงั ไม ่ได ้ม ีการ แตง่ ตัง้ โดย คณะ กรรม กา ร 
บริษัทฯ จะ เป็น ผู้ ทำ หน้าที่ ดัง กล่าว แทน 

อย่างไร ก็ตาม ใน การ กำหนด ค่า ตอบแทน คณะ กรรมการ และ ผู้ บริหาร คณะ กรรม กา รบริษัทฯ จะ ใช้ การ เทียบ เคียง กับ ข้อมูล ของ 
ค่า ตอบแทน ใน อุตสาหกรรม เดียวกัน และ พิจารณา ร่วม กับ ผล ประกอบ การ ขอ งบริษัทฯ แล้ว นำ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น เพื่อ พิจารณา 
อนุมัติ ใน ขั้น สุดท้าย ดัง นั้น การ พิจารณา ค่า ตอบแทน ขอ งบริษัทฯ จึง ถือว่า มี ความ โปร่งใส

สำหรบั วธิ ีการ คดั เลอืก บคุคล ที ่จะ แตง่ ตัง้ เปน็ กรรมการ นัน้ แม ้วา่ บรษิทัฯ  จะ ไมม่ ีการ แตง่ ตัง้ คณะ กรรมการ สรรหา (Nominating 
Committee) อย่าง เป็น ทางการ แต่ ใน ทาง ปฏิบัติ แล้ว ทุก ครั้ง ที่ กรรมการ ดำรง ตำแหน่ง ครบ วาระ หรือ มี เหตุ จำเป็น ที่ จะ ต้อง แต่ง ตั้ง 
กรรมการ เพิ่ม บริษัทฯ โดย คณะ กรรมการ ที่ ดำรง ตำแหน่ง ใน ปัจจุบัน จะ ปรึกษา หารือ ร่วม กัน เพื่อ กำหนด ตัว บุคคล ที่ มี ความ เหมาะ สม  
ทั้ง ด้าน ประสบการณ์ ความ รู้ ความ สามารถ ที่ จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ เข้า มา เป็น กรรมการ โดย ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม ประกาศ 
ของ คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 ว่า ด้วย เรื่อง ข้อ กำหนด เกี่ยว กับ ผู้ บริหาร ของ บริษัท ที่ ออก  
หลัก ทรัพย์ และ ให้ เป็น ไป ตาม มาตรา 68 แห่ง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พร้อม ทั้ง คุณสมบัติ ใน ด้าน ต่างๆ โดย 
พิจารณา ถึง ความ เหมาะ สม ด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ความ เชี่ยวชาญ จาก หลาย วิชาชีพ รวม ถึง ผล การ ปฏิบัติ งาน ใน ฐานะ 
 กรรม กา รบริษัทฯ ใน ช่วง ที่ ผ่าน มา

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้ ที่ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง ใหม่ จะ ได้ รับ คู่มือ กรรมการ บริษัท จด ทะเบียน บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย จาก เลขานุการ 
บริษัทฯ  เพื่อ เป็น แนวทาง ปฏิบัติ
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นอกจาก นั้น ใน ระหว่าง วัน ที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ เปิด โอกาส ให้ ผู้ ถือ หุ้น มี สิทธิ เสนอ ชื่อ  
บุคคล เพื่อ พิจารณา เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ ใน การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2559 โดย กำหนด ว่า ผู้ ถือ หุ้น ที่ มี สิทธิ 
เสนอ เรื่อง ได้แก่ ผู้ ถือ หุ้น ราย เดียว หรือ หลาย ราย ที่ ถือ หุ้น นับ รวม กัน ได้ ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ ห้า ของ จํา นว น หุ้น ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ทั้งหมด  
ขอ งบริษัทฯ จาก นั้น ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ จะ เป็น ผู้ พิจารณา ความ เหมาะ สม ต่อ ไป และ ภาย หลัง จาก ได้ รับ มติ จาก ที่ ประชุม 
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะ เสนอ ชื่อ เพื่อ ขอ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ทั้งนี้  มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ให้ นับ คะแนน เสียง 
ข้าง มาก ของ ผู้ ถือ หุ้น ซึ่ง มา ประชุม และออก เสียง ลง คะแนน ซึ่ง ปรากฏ ว่า ไม่มี ผู้ ถือ หุ้น ราย ใด เสนอ ชื่อ บุคคล เพื่อ เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น 
 กรรม กา รบริษัทฯ 

5.4 การ กำหนด นโยบาย การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ได้ เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ การ พัฒนาการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ว่า เป็น ปัจจัย สำคัญ ที่ ช่วย เพิ่ม คุณค่า 

ของ กิจการ และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ จัดการ องค์กร ซึ่ง จะ ส่ง ผล ถึง ความ เชื่อ มั่น ของ ผู้ ถือ หุ้น ผู้ ลงทุน และ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ ประชุม 
คณะ กรรมการ จึง ได้ มี มติ ให้ ประกาศ ใช้ “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” ตั้งแต่ ปี 2547 ซึ่ง เป็นการ รวบรวม ปรัชญา นโยบาย หลัก การ 
ปฏิบัติเกี่ยว กับ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ ให้ เป็น หมวด หมู่ เพื่อ เป็น แนวทาง ให้ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ ยึด เป็น หลัก ใน การ ปฏิบัติ พร้อม 
ทั้ง รายงาน ความ คืบ หน้า ของ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ งบริษัทฯ เพื่อ นำ ไป สู่ การ ประเมิน ผล และ พัฒนา ระบบ การ กำกับ ดูแล กิจการ ขอ ง 
บริษัทฯ ต่อ ไป 

นอกจาก นี ้ ใน แตล่ะ ป ีคณะ กรรม กา รบรษิทัฯ จะ ม ีการ ทบทวน นโยบาย ดงั กลา่ว เพือ่ ให ้ม ีความ ทนั สมยั เหมาะ สม กบั สถานการณ ์
สำหรับ ใน ปี 2559 บริษัทฯ ได้ มี การ เพิ่ม เติม นโยบาย เกี่ยว กับ ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา โดย ได้ นำ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ ทั้งนี้  เมื่อ 
ได้ รับ มติ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม คณะ กรรมการ แล้ว เมื่อ วัน ที่ 7 ธันวาคม 2559 ข้อมูล ที่ ได้ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม เติม ดัง กล่าว ข้าง ต้น บริษัทฯ 
ได้ มี การ เปิด เผย ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี และ เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ (www.itd.co.th)

ทั้ง นี้  บริษัทฯ  ได้ กำหนด ให้ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ทุก ท่าน จัด ทำ รายงาน การ มี ส่วน ได้ เสีย ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร และ 
ส่ง มอบ ให้ กับ เลขานุการ บริษัทฯ  จัด เก็บ รวบรวม นำ เสนอ ต่อ ประธาน กรรมการ รับ ทราบ และ จัด เก็บ ไว้ ที่ ฝ่าย บริการ องค์กร ชั้น 38 
สำนักงาน ใหญ่ ขอ งบริษัทฯ หาก ข้อมูล รายงาน ดัง กล่าว มี การ เปลี่ยนแปลง กรรมการ และ ผู้ บริหาร มีหน้า ที่ที่ จะ ต้อง แก้ไข ข้อมูล และ 
 ส่ง มอบ ให้ กับ เลขานุการ บริษัทฯ ดำเนิน การ ต่อ ไป

5.5 การ ส่ง เสริม จรรยา บรรณ ธุรกิจ
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  กำหนด นโยบาย จริยธรรม ธุรกิจ และจรรยา บรรณ อย่าง เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร เพื่อ ให้ คณะ กรรมการ 

ฝ่าย จัดการ และ พนักงาน ยึดถือ เป็น แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ภารกิจ ขอ งบริษัทฯ ด้วย ความ ซื่อสัตย์ สุจริต และ เที่ยง ธรรม รวม 
ทัง้ การ ปฏบิตั ิตอ่ บรษิทัฯ  และ ผู ้ม ีสว่น ได ้สว่น เสยี ทกุ กลุม่ โดย ได ้ประกาศ ลง ใน ระบบ Intranet และ เวบ็ไซต ์ขอ งบรษิทัฯ (www.itd.co.th) 
เพื่อ ให้ ผู้ บริหาร และ พนักงาน ทุก คน รับ ทราบ และ ปฏิบัติ ตาม โดย ทั่ว กัน 

บริษัทฯ ยัง ได้ กำหนด ให้ พนักงาน ที่ เข้า ทำงาน ใหม่ ทุก คน ต้อง เข้า อบรม เพื่อ รับ ทราบ จริยธรรม ธุรกิจ และ จรรยา บรรณ ตลอด จน  
ระเบียบ กฎ เกณฑ์ วินัย ของ พนัก งา นบริษัทฯ และ มาตรการ ลงโทษ ใน กรณี ที่ ทำ ผิด ระเบียบ วินัย ดัง กล่าว ใน วัน ปฐมนิเทศ พนักงาน ใหม่ 
พรอ้ม ทัง้ กำหนด ให ้ผู้ บงัคบั บญัชา ทกุ ระดบั ชัน้ มีหน้า ที ่สง่ เสรมิ ให้ ผู้ ใต้ บงัคบั บญัชา ปฏบิตัิ ตาม จรรยา บร รณ ที ่กาํ หนด และ ประพฤติ ตน เปน็ 
แบบ อย่าง ที่ ดี ส่วน ใน กรณี ที่ พบเห็น การ ปฏิบัติ ที่ อาจ ขัด ต่อ จรรยา บรรณ จะ มี การ รายงาน ต่อ ผู้ บังคับ บัญชา หรือ ฝ่าย บุคคลฯ หรือ ฝ่าย 
ตรวจ สอบ ภายใน แล้ว แต่ กรณี

5.6 การ พิจารณา เรื่อง ความ ขัด แย้ง ของ ผล ประโยชน์
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ได้ กำหนด นโยบาย เกี่ยว กับ ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ และ แนวทาง ปฏิบัติ ใน การ เก็บ รักษา และ  

ป้องกัน การ ใช้ ข้อมูล ภายใน ไว้ เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร โดย รวบรวม ไว้ ใน “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” ซึ่ง เปิด เผย ใน  เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ 
(www.itd.co.th) เพือ่ เปน็ แนวทาง ใน การ ปอ้งกนั ความ ขดั แยง้ ทาง ผล ประโยชน ์และ ดแูล ไม ่ให ้ผู ้บรหิาร รวม ทัง้ ผู ้ที ่เกีย่ว ขอ้ง นาํ ขอ้มลู ภายใน 
ขอ งบริษัทฯ ไป ใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ได้ รับ ทราบ ถึง ข้อมูล ที่ เป็น รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน และ ได้ พิจารณา ความ เหมาะ สมอ ย่าง รอบคอบ ทุก ครั้ง 
รวม ทั้ง มี การ ปฏิบัติ ตาม หลัก เกณฑ์ ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะ กรรมการ กำกับ 
ตลาด ทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย โดย ราคา และ เงื่อนไข เสมือน ทำ รายการ กับ บุคคล ภายนอก และ ได้ เปิด เผย ราย ละเอียด 
มูลค่า รายการ คู่ สัญญา เหตุผล/ความ จำเป็น ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี และ แบบ แสดง รายการ ข้อมูล ประจำ ปี (56-1) แล้ว

5.7 การ ประชุม คณะ กรรมการ 
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  กำหนด ให้ มี การ ประชุม อย่าง สม่ำเสมอ ทุกๆ 3 เดือน โดย มี วาระ การ ประชุม ที่ สำคัญ แบ่ง เป็น วาระ อย่าง 

ชัดเจน เกี่ยว กับ เรื่อง เพื่อ ทราบ รับรอง และ เรื่อง เพื่อ อนุมัติ บริษัทฯ  ได้ จัด ส่ง หนังสือ เชิญ ประชุม พร้อม ระเบียบวาระ การ ประชุม และ 
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เอกสาร ประกอบ การ ประชุม ไป ยัง กรรมการ ล่วง หน้า อย่าง น้อย 7 วัน ก่อน วัน ประชุม เพื่อ ให้ กรรม กา รบริษัทฯ  มี เวลา ใน การ พิจารณา 
ศึกษา วาระ การ ประชุม และ เอกสาร ประกอบ การ ประชุม สำหรับ ระยะ เวลา ใน การ ประชุม แต่ละ ครั้ง จะ ใช้ เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
โดย ประธาน ที่ ประชุม ได้ ทำ หน้าที่ จัดสรร เวลา อย่าง เพียง พอ เพื่อ ให้ ฝ่าย บริหาร นำ เสนอ เอกสาร หรือ ข้อมูล รวม ทั้ง อภิปราย ใน ประเด็น 
สำคัญ และ ให้ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  แสดง ความ คิด เห็น อย่าง อิสระ โดย คำนึง ถึง ผล ประโยชน์ ของ ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง อย่าง 
เป็น ธรรม 

เมือ่ การ ประชมุ สิน้ สดุ ลง เลขานกุาร บรษิทัฯ  จะ มหีนา้ ที ่จดั ทำ รายงาน การ ประชมุ เสนอ ให ้ที ่ประชมุ คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ รบัรอง 
ใน วาระ แรก ของ การ ประชุม ครั้ง ถัด ไป และ ให้ ประธาน ที่ ประชุม ลง ลายมือ ชื่อ รับรอง ความ ถูก ต้อง ทั้งนี้ กรรม กา รบริษัทฯ สามารถ 
แสดง ความ คิด เห็น ขอ แก้ไข เพิ่ม เติม รายงาน การ ประชุม ให้ มี ความ ถูก ต้อง มาก ที่สุด ได้ รายงาน การ ประชุม ที่ ได้ รับรอง จาก ที่ ประชุม  
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  แล้ว จะ ถูก จัด เก็บ อย่าง เป็น ระบบ ใน รูป แบบ ของ เอกสาร ชั้น ความ ลับ ขอ งบริษัทฯ ณ ฝ่าย บริการ องค์กร และ จัด 
เก็บ ใน รูป แบบ เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม กับ เอกสาร ประกอบ วาระ การ ประชุม ต่างๆ เพื่อ สะดวก ใน การ สืบค้น อ้างอิง

โดย สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ มี การ จัด ประชุม คณะ กรรมการ จำนวน ทั้ง สิ้น 4 ครั้ง โดย กรรมการ ทุก 
ท่าน มี สัดส่วน การ เข้า ร่วม ประชุม ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 75 ของ การ ประชุม ทั้ง ปี 

นอกจาก นี้ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ จัด ให้ มี การ ประชุม ระหว่าง คณะ กรรมการ การ ตรวจ สอบ และ ผู้ สอบ บัญชี ขอ งบริษัทฯ 
โดย ไม่มี ฝ่าย จัดการ เข้า ร่วม ประชุม ด้วย

5.8 การ ประเมิน ผล ตนเอง ของ คณะ กรรมการ
บริษัทฯ มีน โย บาย จัด ให้ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ มี การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ตนเอง อย่าง น้อย ปี ละ 1 ครั้ง เป็น ประจำ ทุก ปี 

เพื่อ ช่วย ให้ คณะ กรรมการ ได้ มี การ พิจารณา ทบทวน ผล งาน โดย เป็นการ แสดง ความ เห็น ต่อ การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ ทั้ง คณะ ว่า 
ได้ กำหนด/ปฏิบัติ/ดำเนิน การ ใน เรื่อง ต่างๆ ได้ เหมาะ สม มาก น้อย เพียง ใด ซึ่ง การ ประเมิน ผล ดัง กล่าว เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ทำงาน ของ 
คณะ กรรม กา รบริษัทฯ โดย คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ได้ มี การ วิเคราะห์ ประเด็น อุปสรรค ต่างๆ และ หา ข้อ สรุป เพื่อ กำหนด แนวทาง ใน การ 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การ ทำงาน ของ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 

โดย เลขานกุาร บรษิทั ฯ จะ นำ สง่ แบบ ประเมนิ ผล การ ปฏบิตั ิงาน ของ คณะ กรรมการ ซึง่ เปน็ แบบ ฟอรม์ ตาม แนวทาง ของ ตลาด หลกั 
ทรพัยฯ์ สง่ ให ้กรรมการ ทกุ ทา่น ประเมนิ ผล การ ปฏบิตั ิงาน ประจำ ป ีทัง้ แบบ คณะ และ ราย บคุคล ซึง่ ภาย หลงั ที ่กรรมการ แตล่ะ ทา่น ประเมนิ 
เสร็จ เรียบร้อย แล้ว จะ นำ ส่ง แบบ ประเมิน กลับ มายัง เลขานุการ บริษัทฯ เพื่อ รวบรวม ผล คะแนน การ ประเมิน ของ กรรมการ แต่ละ ท่าน  
และ สรปุ ผล วเิคราะห ์การ ประเมนิ การ ปฏบิตั ิงาน ของ คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ ใน รอบ ป ีและ รายงาน ให ้คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ  พจิารณา เพือ่ 
ให ้บรรล ุวตัถปุระสงค ์ที ่กลา่ว ขา้ง ตน้ โดย ในป ี2559 บรษิทัฯ ได ้จดั ให ้คณะ กรรมการ ประเมนิ ผล การ ปฏบิตั ิงาน ตนเอง ใน การ ประชมุ คณะ 
กรรม กา รบริษัทฯ ครั้ง ที่ 4/12/2559 เมื่อ วัน ที่ 7 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เกณฑ์ การ ประเมิน ผล จะ คิด เป็น ร้อย ละ จาก คะแนน เต็ม ใน แต่ละ 
ข้อ โดย หาก คะแนน เท่ากับ ร้อย ละ 100 = ดี เยี่ยม ช่วง ร้อย ละ 80-100 = ดี มาก ช่วง ร้อย ละ 60-80 = ค่อน ข้าง ดี ช่วง ร้อย ละ 40-60 
= พอใช้ และ ร้อย ละ 20-40 = ควร ปรับปรุง โดย การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ จัด ทำ เป็น 2 ลักษณะ กล่าว คือ  
1) การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ ทั้ง คณะ 2) การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ ราย บุคคลซึ่ง การ 
ประเมิน ทั้ง 2 แบบ ดัง กล่าว เป็นการ ประเมิน ทาง ด้าน ต่างๆ ดังนี้ (1) โครงสร้าง และ คุณสมบัติ ของ คณะ กรรมการ (2) การ ประชุม 
คณะ กรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ (4) การ ทำ หน้าที่ ของ กรรมการ (5) ความ สัมพันธ์ กับ ฝ่าย 
จัดการ (6) การ พัฒนา ตนเอง ของ กรรมการ และ การ พัฒนา ผู้ บริหาร

การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ ชุด ย่อย
คณะ กรรมการ บรษิทัฯ จดั ให ้ม ีการ ประเมนิ ผล การ ปฏบิตั ิงาน ประจำ ป ีของ คณะ กรรมการ ชดุ ยอ่ย อาท ิคณะ กรรมการ ตรวจ สอบ 

และ คณะ กรรมการ บรหิาร ความ เสีย่ง เพือ่ ใช ้เปน็ก รอบ ใน การ ตรวจ สอบ การ ปฏบิตั ิงาน ใน ระหวา่ง ป ีที ่ผา่น มา เพือ่ สามารถ นำ มา แกไ้ข และ 
เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ทำงาน โดย นำ เสนอ ผล การ ประเมิน ที่ ได้ ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ เพื่อ พิจารณา รับ ทราบ

5.9 ค่า ตอบแทน กรรมการ และ ผู้ บริหาร
ใน การ กำหนด ค่า ตอบแทน คณะ กรรมการ และ ผู้ บริหาร บริษัทฯ ได้ กำหนด นโยบาย และ กระบวนการ ท่ี ชัดเจน และ โปร่งใส ดังน้ี

5.9.1 ค่า ตอบแทน กรรมการ 

บรษิทัฯ ได ้กำหนด คา่ ตอบแทน ของ กรรมการ โดย กำหนด นโยบาย คา่ ตอบแทน ให ้อยู ่ใน ระดบั เดยีว กบั อตุสาหกรรม ประเภท 
เดียวกัน และ สูง เพียง พอที่ จะ ดูแล รักษา กรรมการ ที่ มี คุณสมบัติ ตาม ที่ บริษัทฯ ต้องการ สำหรับ กรรมการ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย ให้ เป็น 
กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ บรหิาร ความ เสีย่ง ดว้ย นัน้ จะ ได ้รบั คา่ ตอบแทน เพิม่ ตาม ปรมิาณ งาน ที ่เพิม่ ขึน้ หลงั จาก ที ่กำหนด 
ค่า ตอบแทน กรรมการ กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง แล้ว บริษัทฯ จะ มี การ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น เพื่อ 
พิจารณา อนุมัติ ใน ขั้น สุดท้าย
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5.9.2 ค่า ตอบแทน ผู้ บริหาร

คา่ ตอบแทน ผู ้บรหิาร เปน็ ไป ตาม หลกั การ และ นโยบาย ที ่คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ กำหนด ซึง่ เชือ่ม โยง กบั ผล การ ดำเนนิ งาน  
ขอ งบริษัทฯ และ ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู้ บริหาร แต่ละ ท่าน

5.10 การ พัฒนากร รม การ และ ผู้ บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุน ให้ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ระดับ สูง เข้า ร่วม สัมมนา หลักสูตร ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ปฏิบัติ หน้าที่ ทั้ง หลักสูตร 

ที่ จัด โดย หน่วย งาน ที่ ดูแล การ ฝึก อบรม ขอ งบริษัทฯ และ หลักสูตร ที่ จัด โดย หน่วย งาน กำกับ ดูแล ของ รัฐ หรือ องค์กร อิสระ เช่น หลักสูตร 
กรรมการ บริษัท ของ สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้ กรรมการ ของ บริษัท จด ทะเบียน ต้อง ผ่าน การ อบรม อย่าง 
น้อยห นึ่ง หลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit 
Committee Program (ACP) 

ทั้งนี้  ราย ละเอียด กรรมการ และ ผู้ บริหาร ขอ งบริษัทฯ ที่ ได้ ผ่าน การ อบรม ของสถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (IOD) มี ดังนี้

ก. นาง นิจ พร จรณะ จิตต์
 - Director Certification Program (DCP)

ข. นาย ไผท ชาคร บัณฑิต

 - Director Certification Program (DCP) 

ค. นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา
 - Director Accreditation Program (DAP) 
 - Finance for Non Finance Director
 - Finance Instruments for Directors FID 2/2012

ง. นาย ชาติ ชาย ชุติมา
 - Director Accreditation Program (DAP) Class 67/2007 
 - Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011
 - Director Certification Program (DCP) Class 204/2015

จ. นาย วร วุฒิ หิรัญ ย ไพศาล สกุล
 - Company Secretary Program 29/2009
 - Effective Minute Taking 13/2009

ฉ. นาย เกริก วณิ กกุล
 - Director Certification Program (DCP) Class 42/2004
 - Charter Director Course (CDC) Class 3/2008

2 คณะ กรรมการ ชุด ย่อย 

โครงสร้าง กรรม กา รบริษัทฯ ประกอบ ด้วย คณะ กรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ คณะ กรรมการ บริหาร คณะ กรรมการ 
ตรวจ สอบ และ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง โดย มี ราย ละเอียด แต่ละ คณะ ดังนี้ 

ก. คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ประกอบ ด้วย กรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม ประธาน กรรมการ/กรรมการ อิสระ
2. นาย เปรม ชัย กรรณ สูต กรรมการ
3. นาง นิจ พร จรณะ จิตต์ กรรมการ
4. นาย ไผท ชาคร บัณฑิต กรรมการ
5. นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา กรรมการ
6. นาย วิล เลี่ยม ลี เซนท์ กราฟ กรรมการ อิสระ
7. นาย ปีติ กรรณ สูต กรรมการ
8. นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ กรรมการ อิสระ
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
9. นาย ธรณิศ กรรณ สูต กรรมการ
10. นาย เกริก วณิ กกุล กรรมการ อิสระ
11. ศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด (1) กรรมการ อิสระ

หมายเหตุ(1)ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่4/9/2559เมื่อวันที่9กันยายน2559

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ
1. กำหนด วสิยั ทศัน ์พนัธ กจิ และ กลยทุธ ์ใน ภาพ รวม ขอ งบรษิทัฯ รวม ทัง้ พจิารณา อนมุตั ินโยบาย และ ทศิทาง การ ดำเนนิ งาน ขอ งบรษิทัฯ  

ตาม ที ่ฝา่ย จดัการ เสนอ และ กำกบั ควบคมุ ดแูล ให ้ฝา่ย จดัการ ดำเนนิ การ ให ้เปน็ ไป ตาม นโยบาย ที ่ได ้รบั การ อนมุตั ิไว ้อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ 
และ ประสิทธิผล เพื่อ รักษา ผล ประโยชน์ ขอ งบริษัทฯ 

2. คณะ กรรมการ มี อำนาจ หน้าที่ ปฏิบัติ ให้ เป็น ไป ตา มกฏ หมาย วัตถุประสงค์ ข้อ บังคับ ขอ งบริษัทฯ  และ มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น
3. คณะ กรรมการ มีหน้า ที่ ปฏิบัติ ตาม ข้อ บังคับ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ว่า ด้วย เรื่อง หลัก เกณฑ์ และ วิธี การ เกี่ยว กับ การ เปิด เผย สารสนเทศ และ การ ปฏิบัติ การ ใดๆ ของ บริษัท จด ทะเบียน 
เพื่อ เปิด เผย สารสนเทศ ที่ สำคัญ และ จำเป็น ต่อ การ ตัดสิน ใจ ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ ให้ ประชาชน ทราบ รวม ถึง ข้อ บังคับ ข้อ กำหนด และ 
หลัก เกณฑ์ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

4. ติดตาม การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ที่ เป็น ผู้ บริหาร และ ฝ่าย จัดการ ให้ ดำเนิน การ ตาม กฎหมาย และ นโยบาย ที่ วาง ไว้
5. แต่ง ตั้ง กรรมการ บริหาร กรรมการ ตรวจ สอบ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง และ/หรือ กรรม กา รอื่นๆ ตาม ความ เหมาะ สม และ 

ความ จำเป็น เพื่อ ดูแล จัดการ เฉพาะ กิจ เพื่อ ประโยชน์ ขอ งบริษัทฯ  และ ดูแล ระบบ บริหาร ให้ เป็น ไป ตาม นโยบาย ที่ กำหนด ไว้ 
6.  รับ ผิด ชอบ ใน การ จัด ทำ งบดุล และ บัญชี กำไร ขาดทุน ณ วัน สิ้น สุด ของ รอบ บัญชี ขอ งบริษัทฯ ให้ มี ความ ถูก ต้อง และ แสดง ถึง ฐานะ 

ขอ งบริษัทฯ  ที่ เป็น จริง และ ถูก ต้อง ซึ่ง ได้ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ รับรอง โดย ทั่วไป ซึ่ง ได้ มี การ ตรวจ สอบ โดย ผู้ สอบ บัญชี ขอ ง 
บริษัทฯ เพื่อ นำ เสนอ ต่อ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ใน การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี เพื่อ พิจารณา และ อนุมัติ

7.  คณะ กรรมการ มีหน้า ที่ พิจารณา ไตร่ตรอง ตัดสิน ใจ ใน การ เข้า ลงทุน ใน โครงการ ขนาด ใหญ่ ที่ มี นัย สำคัญ 
8. คณะ กรรมการ มี อำนาจ อนุมัติ บทบาท หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ ชุด ย่อย ต่างๆ ตลอด จน การ เปลี่ยนแปลง ที่ มี นัย สำคัญ ต่อ การ ปฏิบัติ 

งาน ของ คณะ กรรมการ ชุด ย่อย ที่ ได้ แต่ง ตั้ง ขึ้น
9.  ตาม ข้อ บัง คับ บริษัทฯ คณะ กรรมการ มี อำนาจ หน้าที่ ตัดสิน ใจ และ ดูแล การ ดำเนิน งาน ขอ งบริษัทฯ เว้น แต่ เรื่อง ดัง ต่อ ไป นี้ ซึ่ง คณะ 

กรรมการ ต้อง ได้ รับ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ก่อน ดำเนิน การ 

9.1 เรื่อง ที่ กฎหมาย กำหนด ให้ ต้อง ได้ มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น

9.2 การ ทำ รายการ ที ่เกีย่ว โยง กนั ใน รายการ ที ่สำคญั ตาม ขอ้ กำหนด ของ สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั หลกั ทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย

9.3 การ ซื้อ หรือ ขาย สินทรัพย์ สำคัญ ที่ มี มูลค่า เท่ากับ หรือ เกิน กว่า ร้อย ละ 50 ของ มูลค่าสิน ทรัพย์ บริษัทฯ ตาม ข้อ กำหนด ของ 
สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่ง ประเทศไทย

ข.  คณะ กรรมการ บริหาร
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรมการ บริหาร ขอ งบริษัทฯ ประกอบ ด้วย กรรมการ บริหาร จำนวน 19 ท่าน ดัง มี ราย ชื่อ ต่อ ไป นี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นาย เปรม ชัย กรรณ สูต ประธาน บริหาร
2. นาง นิจ พร จรณะ จิตต์ กรรมการ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
3. นาย ไผท ชาคร บัณฑิต กรรมการ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
4. นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา กรรมการ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
5. นาย อนันต์ อัม ระ ปาล รอง ประธาน บริหาร อาวุโส 
6. นาย ทวี ศิลป์ พัฒน กิจ จำรูญ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
7. นาย ชาติ ชาย ชุติมา รอง ประธาน บริหาร อาวุโส (ฝ่าย การ เงิน)
8. นาย วิรัช ก้อง มณี รัตน์ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
9. นาย สุเมธ สุรบถ โสภณ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส

10. นาย ปิย ชัย กรรณ สูต รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
11. นาย ปีติ กรรณ สูต รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
12. นางสาว ปราชญา กรรณ สูต รอง ประธาน บริหาร อาวุโส และ

ผู้ ช่วย กรรมการ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
13. นาย สมภพ พินิจ ชัย รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
14. นาย วร วุฒิ หิรัญ ย ไพศาล สกุล รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
15. นาย ประสิทธิ์ รัตนา รา มิก รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
16. นาย ธรณิศ กรรณ สูต ผู้ ช่วย ประธาน บริหาร และ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส
17. นาย วิเชียร รุ่ง รุจิ รัตน์ รอง ประธาน บริหาร
18. นาย เกรียงศักดิ์ กอ วัฒนา รอง ประธาน บริหาร
19. นาย ประเสริฐ เสนาะ รอง ประธาน บริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ
1.  กำหนด เป้า หมาย และ ทิศทาง การ ดำเนิน งาน ขอ งบริษัทฯ ให้ สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ทั้ง ในปัจจุบัน และ อนาคต
2.  กำหนด ระเบียบ หลัก เกณฑ์ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน งาน ขอ งบริษัทฯ 
3.  กำหนด หลัก เกณฑ์ และ พิจารณา ตัดสิน ใจ ใน การ คัด เลือก โครงการ ที่ บริษัทฯ จะ เข้า ร่วม ประมูลงาน และ ดำเนิน งาน
4.  พิจารณา ให้ ความ เห็น ชอบ ใน การ แต่ง ตั้ง โยก ย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับ บังคับ บัญชา หัวหน้าหน่วย งาน
5.  พิจารณา ให้ ความ เห็น ชอบ ใน การ ปรับ อัตรา ค่า จ้าง เงิน เดือน ผล ตอบแทน ต่างๆ และ การ พิจารณาความ ดี ความ ชอบ ของ พนักงาน
6. แต่ง ตั้ง บุคคล หรือ คณะ บุคคล อื่น ใด เพื่อ ปฏิบัติ การ อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด แทน คณะ กรรมการ ได้
7.  พิจารณา และ ให้ ความ เห็น ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน งาน ขอ งบริษัทฯ 
8. พจิารณา และ ให ้ความ เหน็ ใน เรือ่ง ที ่เกีย่ว กบั การ ดำเนนิ งาน ของ หนว่ย งาน ตา่งๆ ขอ งบรษิทัฯ  และ ควบคมุ การ บรหิาร งาน ของ หนว่ย งาน  

ให้ ดำเนิน ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพ ทัน ต่อ กำหนด เวลา และ มี คุณภาพ งาน ตาม สัญญา
9. ดำเนิน การ ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ กิจการ ขอ งบริษัทฯ ที่ มิได้ ระบุ ให้ เป็น อำนาจ หน้าที่ ของ ผู้ ใด โดย เฉพาะ 
10. พิจารณา อนุมัติ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ซื้อ ทรัพย์สิน และ ค่า ใช้ จ่า ยอื่นๆ ขอ งบริษัทฯ และ สา มา รถทํา ธุรกรรม ทางการ เงิน ได้ ภายใน วงเงิน 

ไม่ เกิน 1,000 ล้าน บาท อํา นาจ ใน การ ทํา ธุรกรรม ทางการ เงิน จะ ครอบคลุม ถึง ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดํา เนิน งาน ประ จํา วัน ค่า ใช้ จ่าย ใน 
การ ลงทุน สินทรัพย์ ถาวร เงิน กู้ เครื่อง มือ ทางการ เงิน อื่นๆ และการ ประกัน ภัย (ยกเว้น การ ประมูล งาน และ การ ทํา สัญญา ก่อสร้าง 
ซึ่ง จะ ไม่ มี ข้อ จํา กัด วงเงิน) 

11. ดำเนิน การ ใน เรื่อ งอื่นๆ ที่ ได้ รับ มอบ อำนาจ จาก คณะ กรรมการ ขอ งบริษัทฯ ให้ ดำเนิน การ ได้

ค.  คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ประกอบ ด้วย กรรมการ ตรวจ สอบ จำนวน 3 ท่าน ดัง มี ราย ชื่อ ต่อ ไป นี้ โดย มี วาระ 

การ ดำรง ตำแหน่ง 3 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ
2. นาย วิล เลี่ยม ลี เซนท์ กราฟ * กรรมการ ตรวจ สอบ
3. ศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด ** กรรมการ ตรวจ สอบ

โดย มี นาย วิฑิต อวย สิน ประเสริฐ รอง ประธาน บริหาร ฝ่าย ตรวจ สอบ ภายใน เป็น เลขานุการ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
หมายเหตุ*นายวิลเลี่ยมลีเซนท์กราฟมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
  **ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่4/9/2559เมื่อวันที่9กันยายน2559
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ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ
1.  สอบ ทาน ให้ บริษัทฯ  มี การ รายงาน ทางการ เงิน อย่าง ถูก ต้อง และ เพียง พอ 
2.  สอบ ทาน ให้ บริษัทฯ  มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน (Internal Control) และ ระบบ การ ตรวจ สอบ ภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะ สม 

และ มี ประสิทธิผล และ พิจารณา ความ เป็น อิสระ ของ หน่วย งาน ตรวจ สอบ ภายใน ตลอด จน ให้ ความ เห็น ชอบ ใน การ พิจารณา แต่ง ตั้ง 
โยก ย้าย เลิก จ้าง หัวหน้า หน่วย งาน ตรวจ สอบ ภายใน หรือ หน่วย งาน อื่น ใด ที่ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ ตรวจ สอบ ภายใน 

3. สอบ ทาน ให้ บริษัทฯ  ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ว่า ด้วย หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนด ของ ตลาด หลัก ทรัพย์ฯ และ กฎหมาย ที่ 
เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ขอ งบริษัทฯ 

4.  พจิารณา คดั เลอืก เสนอ แตง่ ตัง้ บคุคล ซึง่ ม ีความ เปน็ อสิระ เพือ่ ทำ หนา้ที ่เปน็ ผู ้สอบ บญัช ีขอ งบรษิทัฯ และ เสนอ คา่ ตอบแทน ของ บคุคล 
ดัง กล่าว รวม ทั้ง เข้า ร่วม ประชุม กับ ผู้ สอบ บัญชี โดย ไม่มี ฝ่าย จัดการ เข้า ร่วม ประชุม ด้วย อย่าง น้อย ปี ละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณา รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ ให้ เป็น ไป ตาม กฎหมาย และ ข้อ กำหนด ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ มั่นใจ ว่า รายการ ดัง กล่าว สม เหตุ สม ผล และ เป็น ประโยชน์ สูงสุด ต่อ บริษัทฯ 

6. สอบ ทาน ประสทิธผิล และ ความ พอ เพยีง ของ กระบวนการ บรหิาร ความ เสีย่ง และ หารอื รว่ม กบั ฝา่ย ตรวจ สอบ ภายใน และผู ้สอบ บญัช ี 
ขอ งบริษัทฯ 

7. จดั ทำ รายงาน ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ โดย เปดิ เผย ไว ้ใน รายงาน ประจำ ป ีขอ งบรษิทัฯ  ซึง่ รายงาน ดงั กลา่ว ตอ้ง ลง นาม โดย ประธาน 
คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ ต้อง ประกอบ ด้วย ข้อมูล อย่าง น้อย ดัง ต่อ ไป นี้ 
7.1 ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ ถูก ต้อง ครบ ถ้วน เป็น ที่ เชื่อ ถือ ได้ ของ รายงาน ทางการ เงิน ขอ งบริษัทฯ 
7.2 ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ เพียง พอ ของ ระบบ ควบคุม ภายใน ขอ งบริษัทฯ 
7.3 ความ เหน็ เกีย่ว กบั การ ปฏบิตั ิตาม กฎหมาย วา่ ดว้ย หลกั ทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ กำหนด ของ ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ขอ งบริษัทฯ 
7.4 ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ เหมาะ สม ของ ผู้ สอบ บัญชี 
7.5 ความ เห็น เกี่ยว กับ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ 
7.6 จำนวน การ ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ การ เข้า ร่วม ประชุม ของ กรรมการ ตรวจ สอบ แต่ละ ท่าน
7.7 ความ เห็น หรือ ข้อ สังเกต โดย รวม ที่ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ รับ จาก การ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม กฎบัตร (Charter)
7.8 รายการ อื่น ที่ เห็น ว่า ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้ ลงทุน ทั่วไป ควร ทราบ ภาย ใต้ ขอบเขต หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก คณะ 

กรรม กา รบริษัทฯ 
8. ปฏิบัติ การ อื่น ใด ตาม ที่ คณะ กรรมการ ขอ งบริษัทฯ  มอบ หมาย ด้วย ความ เห็น ชอบ จากคณะ กรรมการตรวจ สอบ

ง.  คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ขอ งบริษัทฯ  ประกอบ ด้วย กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง จำนวน 7 ท่าน 

ดัง มี ราย ชื่อ ต่อ ไป นี้ โดย มี วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง คราว ละ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
2. นาย ไผท ชาคร บัณฑิต รอง ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
3. นาย ชาติ ชาย ชุติมา กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
4. นาย สมภพ พินิจ ชัย กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
5. นางสาว เพ็ญ พรรณ เรียง ทองหลาง กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
6. นาย ปีติ กรรณ สูต กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
7. นาย วร วุฒิ หิรัญ ย ไพศาล สกุล กรรมการ และ เลขานุการ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง

นโยบาย การ บริหาร ความ เสี่ยง 
บรษิทัฯ ให ้ความ สำคญั กบั การ บรหิาร ความ เสีย่ง เนือ่งจาก การ บรหิาร ความ เสีย่ง ที ่ม ีประสทิธผิล นัน้ จะ ชว่ย ให ้บรรล ุวตัถปุระสงค ์

ขอ งบริษัทฯ ที่ กำหนด ไว้ ช่วย ให้ เกิด ผล การ ดำเนิน งาน ที่ ดี และ การ ปฏิบัติ งาน เป็น ไป ตาม กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง ยึด แนวทาง การ บริหาร 
ความ เสี่ยง ที่ มี มาตรฐาน ตาม ที่ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ได้ ประกาศ ใช้ 

บริษัทฯ ได้ ประเมิน ความ เสี่ยง ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก ปัจจัย ภายใน และ ปัจจัย ภายนอก เพื่อ ให้ เกิด ความ มั่นใจอย่าง สม เหตุ สม ผล ว่า 
ความ เสยี หาย หรอื ความ ผดิ พลาด จะ ไม ่เกดิ ขึน้ หรอืหาก เกดิ ขึน้ จะ ตอ้ง อยู ่ใน ระดบั ที ่ยอมรบั ได ้โดย ตอ้ง ประเมนิ ความ เสีย่ง อยา่ง ตอ่ เนือ่ง 
และ สม่ำเสมอ 
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ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ
1. พิจารณา กลั่น กรอง นโยบาย และ แนวทาง การ บริหาร ความ เสี่ยง โดย รวม ขอ งบริษัทฯ  ซึ่ง ครอบคลุม ถึงความ เสี่ยง ประเภท ต่างๆ ที่ 

สำคัญ (Key Risk) เช่น ความ เสี่ยง ด้าน การ เงิน ความ เสี่ยง ด้าน การ ลงทุน ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติ งาน และ ความ เสี่ยง ที่ มี  
ผลก ระ ทบ ต่อ ชื่อ เสียง ของ กิจการ เป็นต้น เพื่อ นำ เสนอ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ให้ ความ เห็น ชอบ

2. กำหนด ยุทธศาสตร์ และ แนวทาง ใน การ บริหาร ความ เสี่ยง ขอ งบริษัทฯ  ให้ สอดคล้อง กับ นโยบาย การบริหาร ความ เสี่ยง โดย สามารถ 
ประเมิน ติดตาม และ ดูแล ปริมาณ ความ เสี่ยง ขอ งบริษัทฯ  ให้ อยู่ ใน ระดับ ที่ เหมาะ สม

3. ดแูล และ ตดิตาม การ ปฏบิตั ิตาม นโยบาย การ บรหิาร ความ เสีย่ง ภาย ใต ้แนวทาง และ นโยบาย ที ่ได ้รบัอนมุตั ิจาก ที ่ประชมุ คณะ กรรม กา ร 
บริษัทฯ 

4. กำหนด เกณฑ์ วัด ความ เสี่ยง และ เพดาน ความ เสี่ยง ที่ บริษัทฯ จะ ยอมรับ ได้
5. กำหนด มาตรการ ที่ จะ ใช้ ใน การ จัดการ ความ เสี่ยง ให้ เหมาะ สม ต่อ สภาวการณ์
6. ทบทวน ความ เพียง พอ ของ นโยบาย และ ระบบ การ บริหาร ความ เสี่ยง โดย รวม ถึง ความ มี ประสิทธิผล ของ ระบบ และ การ ปฏิบัติ ตาม 

นโยบาย ที่ กำหนด
7. รายงาน ต่อ คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  อย่าง สม่ำเสมอ เกี่ยว กับ การ บริหาร การ ดำเนิน งาน และ สถานะ ความ เสี่ยง ขอ งบริษัทฯ  และ การ 

เปลี่ยนแปลง ต่างๆ รวม ถึง สิ่ง ที่ ต้อง ดำเนิน การ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อ ให้ สอดคล้อง กับ นโยบาย และ กลยุทธ์ ที่ กำหนด
8. จัด ให้ มี คณะ ทำงาน บริหาร ความ เสี่ยง ตาม ความ จำเป็น โดย สนับสนุน คณะ ทำงาน บริหาร ความ เสี่ยง ใน ด้าน บุคลากร งบ ประมาณ 

และ ทรัพยากร อื่น ที่ จำเป็น ให้ สอดคล้อง กับ ขอบเขต ความ รับ ผิด ชอบ

3 การ สรรหา และ แต่ง ตั้ง กรรมการ และ ผู้ บริหาร ระดับ สูงสุด 

(1) กรรมการ อิสระ
หลัก เกณฑ์ ใน การ คัด เลือก กรรมการ อิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการ สรรหา
คุณสมบัติ ของ กรรมการ อิสระ 

จาก มติ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ครั้ง ที่ 9/3/2552 เมื่อ วัน ที่ 25 มีนาคม 2552 ได้ มี มติ ให้ บริษัทฯ ปรับปรุง ข้อ กำหนด 
เกี่ยว กับ นิยาม ของ “กรรมการ อิสระ” ให้ สอดคล้อง กับ ข้อ กำหนด ที่ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย กำหนด ดังนี้
1.  ถือ หุ้น ไม่ เกิน ร้อย ละ หนึ่ง ของ จำนวน หุ้น ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ทั้งหมด ขอ งบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ 

ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ นับ รวม การ ถือ หุ้น ของ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ของ กรรมการ อิสระ ราย นั้นๆ ด้วย
2.  ไม ่เปน็ หรอื เคย เปน็ กรรมการ ที ่ม ีสว่น รว่ม บรหิาร งาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ ปรกึษา ที ่ได ้เงนิ เดอืน ประจำ หรอื ผู ้ม ีอำนาจ ควบคมุ ขอ งบรษิทัฯ 

บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม บริษัท ย่อย ลำดับ เดียวกัน ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ของ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ เว้น แต่ จะ ได้ พ้น 
จาก การ มี ลักษณะ ดัง กล่าว มา แล้ว ไม่ น้อย กว่า สอง ปี ทั้งนี้ ลักษณะ ต้อง ห้าม ดัง กล่าว ไม่ รวม ถึง กรณี ที่ กรรมการ อิสระ เคย เป็น ข้าราชการ 
หรือ ที่ ปรึกษา ของ ส่วน ราชการ ซึ่ง เป็น ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ  โดย ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ลักษณะ ความ สัมพันธ์ 
ย้อน หลัง 2 ปี ดัง กล่าว ให้ เริ่ม ใช้ บังคับ ตั้งแต่ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ  ที่ จัด ขึ้น ใน ปี 2554 เป็นต้น ไป

3.  ไม่ เป็น บุคคล ที่ มี ความ สัมพันธ์ ทาง สาย โลหิต หรือ โดย การ จด ทะเบียน ตาม กฎหมาย ใน ลักษณะ ที่ เป็น บิดา มารดา คู่ สมรส พี่ น้อง และ 
บุตร รวม ทั้ง คู่ สมรส ของ บุตร ของ ผู้ บริหาร ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม หรือ บุคคล ที่ จะ ได้ รับ การ เสนอ ให้ เป็น ผู้ บริหาร หรือ 
 ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ  หรือ บริษัท ย่อย

4.  ไม่มี หรือ เคย มี ความ สัมพันธ์ ทาง ธุรกิจ กับ บริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ ง 
บรษิทัฯ ใน ลกัษณะ ที ่อาจ เปน็การ ขดั ขวาง การ ใช ้วจิารณญาณ อยา่ง อสิระ ของ ตน รวม ทัง้ ไม ่เปน็ หรอื เคย เปน็ ผู ้ถอื หุน้ ที ่ม ีนยั หรอื ผู ้ม ีอำนาจ 
ควบคุม ของ ผู้ ที่ มี ความ สัมพันธ์ ทาง ธุรกิจ กับ บริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ ง 
บริษัทฯ เว้น แต่ จะ ได้ พ้น จาก การ มี ลักษณะ ดัง กล่าว มา แล้ว ไม่ น้อย กว่า สอง ปี โดย ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ลักษณะ ความ สัมพันธ์ ย้อน หลัง 2 ปี 
ดัง กล่าว ให้ เริ่ม ใช้ บังคับ ตั้งแต่ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ ที่ จัด ขึ้น ใน ปี 2554 เป็นต้น ไป

 ความ สัมพันธ์ ทาง ธุรกิจ ตาม วรรค หนึ่ง รวม ถึง การ ทำ รายการ ทางการ ค้า ที่ กระทำ เป็น ปกติ เพื่อ ประกอบ กิจการ การ เช่า หรือ ให้ เช่า 
อสงัหารมิทรพัย ์รายการ เกีย่ว กบั สนิทรพัย ์หรอื บรกิาร หรอื การ ให ้หรอื รบั ความ ชว่ย เหลอื ทางการ เงนิ ดว้ย การ รบั หรอื ให ้กู ้ยมื คำ้ ประกนั 
การ ให ้สนิทรพัย ์เปน็ หลกั ประกนั หนี ้สนิ รวม ถงึ พฤตกิารณ ์อืน่ ทำนอง เดยีวกนั ซึง่ เปน็ ผล ให ้บรษิทัฯ  หรอื คู ่สญัญา ม ีภาระ หนี ้ที ่ตอ้ง ชำระ ตอ่ 
อีก ฝ่าย หนึ่ง ตั้งแต่ ร้อย ละ สาม ของ สินทรัพย์ ที่ มี ตัว ตน สุทธิ ขอ งบริษัทฯ  หรือ ตั้งแต่ ยี่สิบ ล้าน บาท ขึ้น ไป แล้ว แต่ จำนวน ใด จะ ต่ำ กว่า ทั้งนี้ 
การ คำนวณ ภาระ หนี้ ดัง กล่าว ให้ เป็น ไป ตาม วิธี การ คำนวณ มูลค่า ของ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ตาม ประกาศ คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน ว่า 
ด้วย หลัก เกณฑ์ ใน การ ทำ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน โดย อนุโลม แต่ ใน การ พิจารณา ภาระ หนี้ ดัง กล่าว ให้ นับ รวม ภาระ หนี้ ที่ เกิด ขึ้น ใน ระหว่าง 
หนึ่ง ปี ก่อน วัน ที่ มี ความ สัมพันธ์ ทาง ธุรกิจ กับ บุคคล เดียวกัน
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5.  ไม่ เป็น หรือ เคย เป็น ผู้ สอบ บัญชี ขอ งบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ  และ 
ไม ่เปน็ ผู ้ถอื หุน้ ที ่ม ีนยั ผู ้ม ีอำนาจ ควบคมุ หรอื หุน้ สว่น ของ สำนกังาน สอบ บญัช ีซึง่ ม ีผู ้สอบ บญัช ีขอ งบรษิทัฯ บรษิทั ใหญ ่บรษิทั ยอ่ย บรษิทั 
ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ  สังกัด อยู่ เว้น แต่ จะ ได้ พ้น จาก การ มี ลักษณะ ดัง กล่าว มา แล้ว ไม่ น้อย กว่า สอง ปี 
โดย ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ลักษณะ ความ สัมพันธ์ ย้อน หลัง 2 ปี ดัง กล่าว ให้ เริ่ม ใช้ บังคับ ตั้งแต่ การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ 
ที่ จัด ขึ้น ใน ปี 2554 เป็นต้น ไป 

6.  ไม ่เปน็ หรอื เคย เปน็ ผู ้ให ้บรกิาร ทาง วชิาชพี ใดๆ ซึง่ รวม ถงึ การ ให ้บรกิาร เปน็ ที ่ปรกึษา กฎหมาย หรอื ที ่ปรกึษา ทางการ เงนิ ซึง่ ได ้รบั คา่ บรกิาร 
เกิน กว่า สอง ล้าน บาท ต่อ ปี จา กบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ขอ งบริษัทฯ  และ 
ไม่ เป็น ผู้ ถือ หุ้น ที่ มี นัย ผู้ มี อำนาจ ควบคุม หรือ หุ้น ส่วน ของ ผู้ ให้ บริการ ทาง วิชาชีพ นั้น ด้วย เว้น แต่ จะ ได้ พ้น จาก การ มี ลักษณะ ดัง กล่าว 
มา แล้ว ไม่ น้อย กว่า สอง ปี โดย ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ลักษณะ ความ สัมพันธ์ ย้อน หลัง 2 ปี ดัง กล่าว ให้ เริ่ม ใช้ บังคับ ตั้งแต่ การ ประชุม สามัญ 
 ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี ขอ งบริษัทฯ ที่ จัด ขึ้น ใน ปี 2554 เป็นต้น ไป

7.  ไม่ เป็น กรรมการ ที่ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง ขึ้น เพื่อ เป็น ตัวแทน ของ กรรมการ ขอ งบริษัทฯ ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ หรือ ผู้ ถือ หุ้น ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง กับ 
ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่

8.  ไม่ ประกอบ กิจการ ที่ มี สภาพ อย่าง เดียวกัน และ เป็นการ แข่งขัน ที่ มี นัย กับ กิจการ ขอ งบริษัทฯ หรือ บริษัท ย่อย หรือ ไม่ เป็น หุ้น ส่วน ที่ มี นัย ใน 
ห้าง หุ้น ส่วน หรือ เป็น กรรมการ ที่ มี ส่วน ร่วม บริหาร งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษา ที่ รับ เงิน เดือน ประจำ หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อย ละ หนึ่ง ของ 
จำนวน หุ้น ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ทั้งหมด ขอ งบริษัทฯ  อื่น ซึ่ง ประกอบ กิจการ ที่ มี สภาพ อย่าง เดียวกัน และ เป็นการ แข่งขัน ที่ มี นัย กับ กิจการ ขอ ง 
บริษัทฯ หรือ บริษัท ย่อย 

9.  ไม่มี ลักษณะ อื่น ใด ที่ ทำให้ ไม่ สามารถ ให้ ความ เห็น อย่าง เป็น อิสระ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน งานขอ งบริษัทฯ 
กระบวนการ สรรหา 

คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  จะ ปรึกษา หารือ ร่วม กัน โดย พิจารณา จาก คุณสมบัติ ของ กรรมการ อิสระ เป็น เกณฑ์ เพื่อ กำหนด ตัว บุคคล ที่ มี 
ความ เหมาะ สม ทั้ง ทาง ด้าน ประสบการณ์ ความ รู้ ความ สามารถ ที่ จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ  และ ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม กฎหมาย เข้า 
มา เป็น กรรมการ อิสระ และ เสนอ ชื่อ เพื่อ ขอ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ต่อ ไป
(2) กรรมการ และ ผู้ บริหาร ระดับ สูงสุด

2.1 การ สรรหา กรรมการ
วิธี การ คัด เลือก บุคคล ที่ จะ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ นั้น แม้ ว่า บริษัทฯ  จะ ไม่มี การ จัด ตั้ง คณะ กรรมการ สรรหา (Nominating 

Committee) อย่าง เป็น ทางการ แต่ ใน ทาง ปฏิบัต ิแล้ว ทุก ครั้ง กรรมการ ที่ ดำรง ตำแหน่ง ครบ วาระ หรือ มี เหต ุจำเป็น ที่ จะ ต้อง แต่ง ตั้ง 
กรรมการ อิสระ เพิ่ม เช่น การ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เป็นต้น บริษัทฯ  โดย คณะ กรรมการ ที่ ดำรง ตำแหน่ง ใน ปัจจุบัน จะ มี การ 
ปรึกษา หารือ ร่วม กัน เพื่อ กำหนด ตัว บุคคล ที่ มี ความ เหมาะ สม ทั้ง ด้าน ประสบการณ์ ความ รู้ ความ สามารถ ที่ จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ  
เข้า มา เป็น กรรมการ โดย ไม่มี ลักษณะ ต้อง ห้าม ตาม ประกาศ ของคณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่า 
ด้วย เรื่อง ขอ้ กำหนด เกี่ยว กับ ผู้ บริหาร ของ บริษัท ที่ ออก หลัก ทรัพย ์และ ให้ เปน็ ไป ตาม มาตรา 68 แหง่ พระ ราช บญัญตัิ บริษัท มหาชน จำกดั 
พ.ศ. 2535 พร้อม ทั้ง คุณสมบัติ ใน ด้าน ต่างๆ โดย พิจารณา ถึง ความ เหมาะ สม ด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ความ เชี่ยวชาญ จาก 
หลาย วิชาชีพ รวม ถึง ผล การ ปฏิบัติ งาน ใน ฐานะ กรรม กา รบริษัทฯ ช่วง ที่ ผ่าน มา 

นอกจาก นั้น ใน ระหว่าง วัน ที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ  ได้ เปิด โอกาส ให้ ผู้ ถือ หุ้น มี สิทธิ เสนอ ชื่อ บุคคล 
เพื่อ พิจารณา เข้า รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรม กา รบริษัทฯ ใน การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2560 โดย กำหนด ว่า ผู้ ถือ หุ้น ที่ มี สิทธิ เสนอ 
เรือ่ง ไดแ้ก ่ผู ้ถอื หุน้ ราย เดยีว หรอื หลาย ราย ที ่ถอื หุน้ นบั รวม กนั ได ้ไม ่นอ้ย กวา่ รอ้ย ละ หา้ ของ จาํ นว น หุน้ ที ่ม ีสทิธ ิออก เสยีง ทัง้หมดขอ งบรษิทัฯ 
โดย คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  จะ เป็น ผู้ พิจารณา ความ เหมาะ สม โดย นำ เสนอ และ ขอ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  ต่อ ไป

ภาย หลัง จาก ได้ รับ มติ จาก ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ  แล้ว บริษัทฯ  จะ เสนอ ชื่อ เพื่อ ขอ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ทั้งนี้  
มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ให้ นับ คะแนน เสียง ข้าง มาก ของ ผู้ ถือ หุ้น ซึ่ง มา ประชุม และ ออก เสียง ลง คะแนน 
2.2 การ สรรหา ผู้ บริหาร ระดับ สูง

ผู้ บริหาร ระดับ สูง จะ ได้ รับ การ สรรหา โดย คณะ กรรม กา รบริษัทฯ ซึ่ง จะ พิจารณา สรรหา บุคคล ที่ มี คุณสมบัติ เหมาะ สม คือ เป็น 
ผู้ ที มี ความ รู้ ความ สามารถ มี ประสบการณ์ ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ บริหาร จัดการ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือเป้า หมายที่ กำหนด ไว้ โดย 
เฉพาะ อย่าง ยิ่ง  เป็น ผู้ ที่ มี ความ เข้าใจ ธุรกิจ ขอ งบริษัทฯ เป็น อย่าง ดี คณะ กรรม กา รบริษัทฯ จะ เป็น ผู้ สรรหา และ กำหนด ค่า ตอบแทน ให้ 
เหมาะ สม กับ หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ 
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4 การ กำกับ ดูแล การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม

คณะ กรรม กา รบรษิทัฯ ได ้กำหนด นโยบาย ใน การ กำกบั ดแูล การ ดำเนนิ งาน ของ บรษิทั ยอ่ย และ บรษิทั รว่ม โดย คำนงึ ถงึ วธิ ีปฏบิตั ิงาน ดา้น การ จดัการ 
ที่ มี ความ รับ ผิด ชอบ สามารถ ควบคุม ได้ ตรวจ สอบ ได้ ทุก ขั้น ตอน เน้น รักษา ผล ประโยชน์ สูงสุด ให้ กับ บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม โดย บริษัทฯ  ได้ แต่ง ตั้ง 
 บุคคล ที่ มี คุณสมบัติ เหมาะ สม เป็น ตัวแทน ขอ งบริษัทฯ ใน ฐานะ เป็น กรรมการ หรือ ผู้ บริหาร หรือ ผู้ มี อำนาจ ควบคุม ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ลักษณะ การ ประกอบ 
ธุรกิจ นั้นๆ โดย ผ่าน การ พิจารณา เห็น ชอบ จาก ที่ ประชุม คณะ กรรมการ 

กรรมการ หรอื ผู ้บรหิาร หรอื ผู ้ม ีอำนาจ ควบคมุ ใน ฐานะ ที ่เปน็ ตวัแทน ขอ งบรษิทัฯ จะ รว่ม กบั กรรมการ หรอืฝา่ย จดัการ ขอ งบรษิทัฯ กำหนด นโยบาย ที ่
สำคญั เพือ่ กำกบั ดแูล การ ดำเนนิ งาน ของ บรษิทั ยอ่ย และ บรษิทั รว่ม โดย คำนงึ ถงึ ลกัษณะ การ ประกอบ ธรุกจิ นัน้ๆ พรอ้ม กบั กำหนด ให ้ม ีขอ้ บงัคบั ใน เรือ่ง การ 
เปิด เผย ข้อมูล ฐานะ การ เงิน และ ผล การ ดำเนิน งาน การ ทำ รายการ ระหว่าง บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม กับ บุคคล ที่ เกี่ยว โยง กัน การ ได้ มา หรือ จำหน่าย ไป 
ซึง่ สนิทรพัย ์รวม ถงึ การ ทำ รายการ สำคญั อืน่ ให ้ครบ ถว้น ถกู ตอ้ง เปน็ ไป ตาม หลกั เกณฑ ์ของ สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั หลกั ทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัย ์
รวม ถึง การ กำหนด ให้ มี การ จัด เก็บ ข้อมูล บันทึก ข้อมูล ของ บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม เพื่อ ให้ บริษัทฯ สามารถ ตรวจ สอบ ได้ และ รวบรวม ข้อมูล มา จัด ทำ 
งบ การ เงิน รวม ทัน ตาม กำหนด เวลา

ทุกๆ ปี บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม จะ ทำการ ประเมิน ระบบ การ ควบคุม ภายใน ว่า มี ความ เหมาะ สม และ รัดกุม เพียง พอ หรือ ไม่ โดย นำ เสนอ ต่อ ที่ 
ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 

5 การ ดูแล เรื่อง การ ใช้ ข้อมูล ภายใน 

บรษิทัฯ ม ีมาตรการ ดแูล เรือ่ง การ ใช ้ขอ้มลู ภายใน ตาม หลกั การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ด ีโดย ได ้กำหนด ไว ้เปน็ ลาย ลกัษณ ์อกัษร ใน บรรษทั ภ ิบาล อติาเลยีน 
ไทย ซึ่ง เปิด เผย ใน เว็บไซต์ ขอ งบริษัทฯ และ จะ มอบ ให้ แก่ กรรมการ ผู้ บริหาร และ พนักงาน เมื่อ แรก เข้า ทำงาน โดย สรุป นโยบาย สำคัญ อาทิ การ จำกัด ให้ 
รับ รู้ ได้ เฉพาะ ผู้ บริหาร ระดับ สูงสุด เท่า ที่ จะ ทำได้ และ เปิด เผย ต่อ เจ้า หน้าที่ ขอ งบริษัทฯ ตาม ความ จำเป็น เท่า ที่ ควร ทราบ เท่านั้น โดย แจ้ง ให้ พนักงาน ทราบ 
วา่ เปน็ สารสนเทศ ที ่เปน็ ความ ลบั และ ม ีขอ้ จำกดั ใน การนำ ไป ใช ้รวม ทัง้ ได ้กำหนด ขอ้ หา้ม ใน เรือ่ง การ ซือ้ หรอื ขาย หลกั ทรพัย ์ขอ งบรษิทัฯ โดย ใช ้สารสนเทศ 
ดัง กล่าว หาก พนักงาน ผู้ ใด ฝ่าฝืน และ ไม่ ปฏิบัติ ตาม บริษัทฯ ได้ กำหนด มาตรการ ลงโทษ ทาง วินัย โดย เริ่ม ตั้งแต่ การ ตัก เตือน ด้วย วาจา การ ตัก เตือน เป็น 
หนังสือ ตัด เบี้ย เลี้ยง ตัด ค่า จ้าง พัก งาน ชั่วคราว โดย ไม่ ได้ รับ ค่า จ้าง หรือ อาจ ให้ ออก จาก งาน ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความ ร้าย แรง ของ ความ ผิด นั้น นอกจาก นั้น 
การ ที ่กรรมการ และ ผู ้บรหิาร ระดบั สงู ตอ้ง มหีนา้ ที ่รายงาน การ ถอื ครอง หลกั ทรพัย ์ทกุ ครัง้ ที ่ม ีการ ซือ้/ขาย/โอน ตอ่สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั หลกั ทรพัย ์
และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับ เป็น มาตรการ สำคัญ ที่ จะ ช่วย การ กำกับ ดูแล การ ใช้ ข้อมูล ภายใน ได้ เป็น อย่าง ดี อีก ทั้ง กรรมการ และ ผู้ บริหารที่ มีหน้า ที่ 
รายงาน ดัง กล่าว ต้อง รายงาน ต่อ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบริษัทฯ 

ทั้ง นี้  บริษัทฯ ได้ เปิด เผย การ ถือ ครอง หลัก ทรัพย์ของ คณะ กรรมการ และ ผู้ บริหาร ใน เรื่อง ของ จำนวน หุ้น ที่ เปลี่ยนแปลง ระหว่าง รอบ ปี บัญชี ใน 
รายงาน ประจำ ปี ทุก ปี 

สำหรับ การ ทำ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ซึ่ง อาจ ก่อ ให้ เกิด ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ นั้น บริษัทฯ  ได้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กำหนด และ หลัก เกณฑ์ ของ 
ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ ประเทศไทย และ สำนกังาน คณะ กรรมการ กำกบั หลกั ทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) คณะ กรรมการ กำกบั ตลาด ทนุอยา่ง เครง่ครดั 
รวม ทั้ง เปิด เผย รายการ ดัง กล่าว ไว้ ใน แบบ แสดง รายการ ประจำ ปี และ รายงาน ประจำ ปี ทุก ปี

6 ค่า ตอบแทน ผู้ สอบ บัญชี

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ สอบ บัญชี รอบ ปี บัญชี สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ค่า ตอบแทน จาก การ สอบ บัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย จ่าย ค่า ตอบแทน การ สอบ บัญชี ให้ แก่ 
 ผู้ สอบ บัญชี ขอ งบริษัทฯ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา มี จำนวน เงิน รวม 15,399,000 บาท 
 สำนกังาน สอบ บญัช ีที ่ผู ้สอบ บญัช ีสงักดั บคุคล หรอื กจิการ ที ่เกีย่วขอ้ง กบั ผู ้สอบ บญัช ีและ สำนกังานสอบ บญัช ีที ่ผู ้สอบ บญัช ีสงักดั ใน รอบ 

ปี บัญชี ที่ ผ่าน มา มี จำนวน เงิน รวม - บาท

2.  ค่า บริการ อื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ จ่าย ค่า ตอบแทน ของ งาน บริการ อื่น ซึ่ง ได้แก่ - …………………….. - ให้ แก่
 ผู้ สอบ บัญชี ขอ งบริษัทฯ  ใน รอบ ปี บัญชี ที่ ผ่าน มา มี จำนวน เงิน รวม - บาท และ จะ ต้อง จ่าย ใน อนาคต อัน เกิด จาก การ ตกลง ที่ ยัง ให้ บริการ 

ไม่ แล้ว เสร็จ ใน รอบ ปี บัญชี ที่ ผ่าน มา มี จำนวน เงิน รวม - บาท
 สำนกังาน สอบ บญัช ีที ่ผู ้สอบ บญัช ีสงักดั บคุคล หรอื กจิการ ที ่เกีย่วขอ้ง กบั ผู ้สอบ บญัช ีและ สำนกังาน สอบ บญัชดีงั กลา่ว ใน รอบ ป ีบญัช ีที ่ผา่น 

มา มี จำนวน เงิน รวม - บาท และ จะ ต้อง จ่าย ใน อนาคต อัน เกิด จาก การตกลง ที่ ยัง ให้ บริการ ไม่ แล้ว เสร็จ ใน รอบ ปี บัญชี ที่ ผ่าน มา มี จำนวน 
เงิน รวม - บาท
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7 การ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ใน เรื่อ งอื่นๆ 

โดย ส่วน ใหญ่ แล้ว บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี สำหรับ บริษัท จด ทะเบียน ปี 2555 (The Priciples of Good Corporate 
Governance 2012) ยกเว้น ใน เรื่อง ดัง ต่อ ไป นี้ 

การ กำหนด ให้ วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ ต่อ เนื่อง ไม่ เกิน 9 ปี สำหรับ การ กำหนด ให้ วาระ การ ดำรง ตำแหน่ง อิสระ ต่อ เนื่อง ไม่ เกิน 1. 
9 ปี นั้น คณะ กรรม กา รบริษัทฯ พิจารณา แล้ว เห็น ว่าการ แต่ง ตั้ง กรรมการ อิสระ ให้ ดำรง ตำแหน่ง ต่อ เนื่อง จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ และ 
ผู้ ถือ หุ้น เนื่องจาก กรรมการ ที่ ดำรง ตำแหน่ง ต่อ เนื่อง จะ มี ความ รู้ และ ประสบการณ์ เกี่ยว กับ การ ดำเนิน งาน ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อิสระ 
ที่ ดำรง ตำแหน่ง ต่อ เนื่อง ยัง คง สามารถ แสดง ความ คิด เห็น ได้ อย่าง เป็น อิสระ 

บริษัทฯ ยัง ไม่มี คณะ กรรมการ ค่า ตอบแทน และ คณะ กรรมการ สรรหา แต่ ใน ทาง ปฏิบัติ แล้ว คณะ กรรมการ จะ มี การ ปรึกษา หารือ ร่วม กัน 2. 
เพื่อ กำหนด ตัว บุคคล ที่ มี ความ เหมาะ สม ทั้ง ด้าน ประสบการณ์ ความ รู้ ความ สามารถ ที ่จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ เข้า มา เป็น กรรมการ  
ดัง ราย ละเอียด ตาม หัวข้อ 5.3 เรื่อง คณะ กรรมการ ชุด ย่อย

บรษิทัฯ ยงั ไม ่ได ้กำหนด นโยบาย การ ไป ดำรง ตำแหนง่ กรรมการ ที ่บรษิทั อืน่ของ ประธาน บรหิาร (CEO) เนือ่ง จา กบรษิทัฯ มี บรษิทั ใน เครอื เปน็ 3. 
จำนวน มาก ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการ เกื้อกูล และ สนับสนุน ธุรกิจ ปกติ ขอ งบริษัทฯ 

เพื่อ เป็น ไป ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ใน เรื่อ งอื่นๆ บริษัทฯ ได้ เปิด เผย ข้อมูล การ เข้า ร่วม ประชุม ของ กรรมการ บริษัท ใน คณะ กรรมการ 
ชุด ย่อย ดังนี้ 

ราย ชื่อ กรรมการ
(จำนวน ครั้ง ที่ เข้า ร่วม ประชุม/จำนวน ครั้ง ที่ ประชุม)

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง การ เข้า ร่วม ประ ฃุม ผู้ ถือ หุ้น

1. ดร.ไกรศร จิต ธร ธรรม 4/4 2/2 1/1
2. นาย เปรม ชัย กรรณ สูต - - 1/1
3. นาง นิจ พร จรณะ จิตต์ - - 1/1
4. นาย ไผท ชาคร บัณฑิต - 2/2 1/1
5. นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา - - 1/1
6. นาย วิล เลี่ยม ลี เซนท์ กราฟ 4/4 - 1/1
7. นาย ปีติ กรรณ สูต - 1/2 1/1
8. นาย ธีร ะ พงศ์ ปัง ศรี วงศ์ * 2/4 - 1/1
9. นาย ธรณิศ กรรณ สูต - - 1/1

10. นาย เกริก วณิ กกุล - - 1/1
11. ศ.ดร.มิ่ง สรรพ์ ขาว สอาด ** 1/4 - -

หมายเหตุ* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลวันที่9กันยายน2559
 **ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 

  กันยายน2559
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รายงาน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม

รายงาน ความ ยั่งยืน 

ด้วย ความ มุ่ง มั่น ใน การ ทำงาน ที่ มี คุณภาพ และ มี ประสิทธิภาพ ตาม หลัก การ “ยึด มั่น ใน สัญญา สร้าง ความ ไว้ วางใจ ใส่ใจ ใน คุณภาพ” ใน 
เรื่อง ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม นั้น เป็น หนึ่ง ใน นโยบาย ที่ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ ให้ ความ สำคัญ มา อย่าง ต่อ เนื่อง ตลอด 
ระยะ เวลา ดำเนิน ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง และ รวม ไป ถึง ธุรกิจ ใน ด้าน การ ลงทุน ขอ งบ ริ ษัทฯ  ใน ทุกๆ ธุรกิจ ด้วย บริษัทฯ  ได้ มี การ ศึกษา พัฒนา ข้อมูล ต่างๆ 
ทั้ง ทาง ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่ง แวดล้อม เพื่อ เตรียม ความ พร้อม ของ องค์กร ใน การ รองรับ การ ลงทุน ที่ จะ เพิ่ม ขึ้น ใน อนาคต การ พัฒนา ชุม ชุน เพื่อ ให้ 
มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น มุ่ง เน้น การ มี ส่วน ร่วม ของ พนักงาน ลูกค้า สังคม และ ชุมชน และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย อื่นๆ รวม ถึง การ ให้ ผู้ บริหาร ขอ งบ ริ ษัทฯ ให้ ความ 
เห็น ชอบ เพื่อ ให้ ผู้ บริหาร ใน องค์กร และ พนักงาน ทุก คน ยึดถือ ปฏิบัติ ตลอด จน การ แสดง เจตนารมณ์ เพื่อ ร่วม กัน พัฒนา อย่าง ยั่งยืน โดย ให้ ความ สำคัญ และ 
ปรับ ระดับ ความ สำคัญ ให้ มาก ขึ้น เพื่อ ให้ ครอบคลุม ไป ถึง หน่วย งาน ที่ อยู่ ยัง ต่าง ประเทศ พัฒนา และ ส่ง เสริม แนวทาง ให้ เป็น ไป ตาม แบบ สากล และ รวม ถึง 
การ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กฎหมาย ต่างๆ ที่ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค การ จ้าง งาน คือ ไม่ เอา เปรียบ ไม่ ก่อ ให้ เกิด การ เบียดเบียน ทาง สังคม เพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อ 
สังคม และ ประเทศ ชาติ

วิสัย ทัศน์ ด้าน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ขอ งบ ริ ษัทฯ:

“เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิด
ชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

นโยบาย ภาพ รวม ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม:

บริษัทฯ มี แนว ปฏิบัติ เพื่อ แสดง ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ได้แก่ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี การ ประกอบ ธุรกิจ ด้วย ความ เป็น ธรรมการ เคารพ สิทธิ 
มนุษย ชน และ การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น ธรรม ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค การ ร่วมพัฒนา ชุมชน และ สังคม การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม และ การ 
จัด ทำ รายงาน ด้าน สังคม และ สิ่ง แวดล้อม 

การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ด ีบรษิทัฯ จะ จดั ให ้ม ีระบบ บรหิาร จดัการ อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ โปรง่ใส สามารถ ตรวจ สอบ ได ้ซึง่ จะ ชว่ย สรา้ง ความ เชือ่ มัน่  1. 
และ ความ มั่นใจ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น ผู้ ลงทุน ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย และ ผู้ เกี่ยวข้อง ทุก ฝ่าย เพื่อ นำ ไป สู่ ความ เติบโต อย่าง ยั่งยืน ของ ธุรกิจ 
การ ประกอบ ธุรกิจ ด้วย ความ เป็น ธรรม บริษัทฯ  เชื่อ ว่าการ ประกอบ ธุรกิจ ด้วย ความ เป็น ธรรม จะ ช่วย สร้าง ความ เชื่อ มั่น กับ ผู้ เกี่ยวข้อง อัน จะ 2. 
 เป็น ผล ดี ต่อ การ ดำเนิน ธุรกิจ ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน ระยะ ยาว ดัง นั้น บริษัทฯ จะ ไม่ เห็น แก่ ผล ประโยชน์ อื่น ที่ อาจ ได้ มา จาก การ ดำเนิน งาน ที่ ไม่ ถูก ต้อง 
ตาม ทำนอง คลอง ธรรม 
การ เคารพ สทิธ ิมนษุย ชน และ การ ปฏบิตั ิตอ่ แรงงาน อยา่ง เปน็ ธรรม ทรพัยากร บคุคล เปน็ ปจัจยั สำคญั ของ ธรุกจิ ใน การ สรา้ง มลูคา่ เพิม่ และ เพิม่ 3. 
ผลผลิต ดัง นั้น บริษัทฯ  จะ ปรับปรุง สภาพ แวดล้อม ใน การ ทำงาน ให้ พนักงาน มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี และ ได้ มี โอกาส แสดง ศักยภาพ ตลอด จน ได้ รับ 
โอกาส ใน การ ฝึกฝน และ เพิ่มพูน ทักษะ ใน การ ทำงาน 
ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง เป็น ธุรกิจ ที่ มี การ แข่งขัน สูง โดย ความ สำเร็จ ของ โครงการ ใน อดีต และ ความ พึง พอใจ ของ 4. 
ลูกค้า เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ ช่วย ให้ บริษัทฯ สามารถ รักษา สมรรถนะ ใน การ แข่งขัน ไว้ ได้ ดัง นั้น บริษัทฯ จะ รักษา มาตรฐาน ของ สินค้า และ บริการ ให้ 
ถูก ต้อง ครบ ถ้วน ตาม สัญญา และ เป็น ประโยชน์ ใน การช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย
การ รว่มพฒันา ชมุชน และ สงัคม ไม ่วา่ จะ เปน็การ สง่ เสรมิ การ ศกึษา และ พฒันา ทรพัยากร มนษุย ์การ สง่ เสรมิ การ จา้ง งาน และ การ จดั โครงการ 5. 
พัฒนา ชุมชน ต่างๆ 
การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม ปัจจุบัน สังคม ให้ ความ สำคัญ กับ การ รักษา สิ่ง แวดล้อม มาก การ ดำเนิน โครงการ ที่ มี การ ป้องกัน ผลก ระ ทบ ต่อ  6. 
สิง่ แวดลอ้ม เปน็ อยา่ง ด ียอ่ม ชว่ย ให ้บรษิทัฯ สามารถ ดำเนนิ โครงการ กอ่สรา้ง ได ้อยา่ง ราบ รืน่และ เสรจ็ ทนั เวลา ดงั นัน้  บรษิทัฯ จะ ม ีการ ปอ้งกนั 
ผลก ระ ทบ สิ่ง แวดล้อม จาก การ ดำเนิน งาน อย่าง ถูก ต้อง ตา มกฏ หมาย และ จะ เข้าไป มี ส่วน ร่วม กับ ภาค ส่วน อื่นๆ  ของ สังคม ใน การ จัด กิจกรรม 
เพื่อ รักษา และ ปรับปรุง คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม ด้วย 
การ จดั ทำ รายงาน ดา้น สงัคม และ สิง่ แวด ลอ้ม บรษิทัฯ จะ ให ้ความ สำคญั กบั การ เปดิ เผย ขอ้มลู ที ่สะทอ้น ให ้เหน็ การ ปฏบิตั ิตาม แนวทาง ความ รบั 7. 
ผิด ชอบ ต่อ สังคม (CSR) ดัง กล่าว ข้าง ต้น ไว้ ใน รายงาน ประจำ ปี

ซึ่ง นโยบาย ด้าน การ ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ดัง กล่าว นี้ ได้ เผย แพร่ บน เว็บไซต์ ขอ งบ ริ ษัทฯ ภาย ใต้ หัวข้อ “บรรษัท ภิ บาล”

แนวทาง เกี่ยว กับ การ ดำเนิน งาน เกี่ยว กับ ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ขอ งบ ริ ษัทฯ

บริษัทฯ ได้ ยึดถือ การ ดำเนิน กิจการ ด้วย ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม โดย อ้างอิง ตาม หลัก เกณฑ์ การ กำกับ ดูแล กิจการ ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง 
ประเทศไทย และ มีน โย บาย ด้าน การ กำกับ ดูแล กิจการ ซึ่ง ได้ เผย แพร่ บน เว็บไซต์ ขอ งบ ริ ษัทฯ ภาย ใต้ หัวข้อ “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” 

และ แนวทาง ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ด้วย ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม และ สิ่ง แวดล้อม นอก เหนือ จาก การ รักษา คุณภาพ และ มาตรฐาน ของ งาน ก่อสร้าง 
โดย สามารถ ส่ง มอบ สินค้า และ บริการ ที่ มี คุณภาพ ใน ราคา ที่ เป็น ธรรม แล้ว บริษัทฯ ก็ ยัง ให้ ความ สำคัญ ต่อ การ ดูแล ด้าน การ จัดการ อาชีว อนามัย ความ 
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ปลอดภัย และ สิ่ง แวดล้อม โดย ได้ กำหนด เป็น มาตรการ และ ให้ หน่วย งาน ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ มี การ ควบคุม ดูแลเป็น สำคัญ นอก เหนือ จาก การ ปฏิบัติ 
ตาม ข้อ กฎหมาย ด้าน ความ ปลอดภัย แล้ว บริษัทฯ ยัง มี การ จัดการ ด้าน สิ่ง แวดล้อม โดย มี การ ควบคุม คุณภาพ ของ อากาศ เสียง บริเวณ พื้นที่ ก่อ สร้าง และ 
พื่ นที่ ใกล้ เคียง การ วางแผน การ กำจัด เศษ วัสดุ ขยะ มูลฝอย ตลอด จน การ วางแผน จัดการ ด้าน งาน จราจร คมนาคม ขนส่ง เพื่อ เป็นการ ป้องกัน และ 
 ลด ผลก ระ ทบ ที่ จะ เกิด ขึ้น 

และ เมื่อ เกิด อุบัติเหตุ ที่ เกิด จาก การ ทำงาน ที่ ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ พนักงาน และ ประชาชน ใน พื้นที่ ข้าง เคียง บริษัทฯ ก็ ไม่ ได้ นิ่ง นอนใจ ผู้ บริหาร ขอ ง 
บ ริ ษัทฯ ได้ เล็ง เห็น ถึง ความ สำคัญ ของ เรื่อง ดัง กล่าว จึง ให้ มี การ แต่ง ตั้ง “คณะ กรรมการ กลาง ความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย  และ สภาพ แวดล้อม ใน การ 
ทำงาน” ขึ้น เมื่อ ปี 2558 เพื่อ ให้ ได้ ดำเนิน งาน ด้าน การ ตรวจ ตรา และ ดูแล หน่วย งาน ให้ ปฏิบัติ ให้ ถูก ต้อง ตาม หลัก ของ อาชีว อนามัย ความ ปลอดภัย และ 
สิ่ง แวดล้อม เพื่อ ให้ เป็น ไป ตามนโยบาย ด้านความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และส ภาพ แวดล้อม ใน การ ทำงานขอ งบ ริ ษัทฯ ซึ่ง ประกาศ ให้ ใช้ มา นาน แล้ว โดย 
ได้ เผย แพร่ บน เว็บไซต์ ขอ งบ ริ ษัทฯ ภาย ใต้ หัวข้อ “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” เช่น เดียวกัน ดังนี้:-

นโยบาย ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน และ อาชีว อนามัย:

บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ เล็ง เห็น ถึง ความ สำคัญ ด้าน ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน และ อาชีว อนามัย ที่ จะ ส่ง ผล 
ต่อ พนักงาน ทุก คน และ บุคคล อื่น จึง ได้ กำหนด นโยบาย ให้ ทุก ฝ่าย ดำเนิน การ ใน ด้าน ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย ดังนี้

บริษัทฯ ถือว่า ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน เป็น หน้าที่ ของ พนักงาน ทุก คน ทุก ระดับ ที่ จะ ร่วม มือ กัน ปฏิบัติ เพื่อ ให้ เกิด ความ ปลอดภัย ทั้ง 1. 
ของ ตนเอง และ ผู้ อื่น
บริษัทฯ จะ สนับสนุน และ ส่ง เสริม กิจกรรม ความ ปลอดภัย ของ ทุก ฝ่าย เพื่อ ให้ เกิด ผล ใน ทาง ปฏิบัติ2. 
บริษัทฯ  จะ เสริม สร้าง ให้ พนักงาน ทุก ระดับ มี ความ รู้ และ มี จิตสำนึก ด้าน ความ ปลอดภัย3. 
บริษัทฯ จะ สนับสนุน และ ส่ง เสริม ให้ มี การ ปรับปรุง สภาพ แวดล้อม และ วิธี ปฏิบัติ งาน อย่าง ปลอดภัย รวม ถึง การ มี สุขภาพ อนามัย ที่ ดี ของ 4. 
พนักงาน ทุก คน
บริษัทฯ จะ ป้องกัน อุบัติ เห ตุ ใดๆ อัน เกิด ขึ้น จาก การ ทำงาน ที่ มี ต่อ พนักงาน หรือ บุคคล อื่น อย่าง เต็ม ความ สามารถ5. 
ผู้ บังคับ บัญชา ทุก คน ต้อง มีหน้า ที่ ดูแล และ รับ ผิด ชอบ ใน ด้าน ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน และ อาชีวอนามัย ของ ผู้ ใต้ บังคับ บัญชา ให้ เป็น ไป 6. 
ตาม กฎ ระเบียบ ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย ที่ กำหนด ขึ้น โดย เคร่งครัด
บริษัทฯ จะ มี การ ติดตาม และ ประเมิน ผล การ ดำเนิน งาน ตาม นโยบาย ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย เพื่อ ให้ เกิด การ ปฏิบัติ อย่าง จริงจัง 7. 
และ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด
คณะ กรรมการ กลาง ความ ปลอดภัย จะ ต้อง รายงาน การ เกิด อุบัติเหตุ ขั้น ร้าย แรงต่อที่ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ และ ผู้ บริหาร ระดับ สูง 8. 
ทุก ราย ไตรมาส กรณี เกิด อุบัติเหตุ ขั้น ร้าย แรง ระดับ สูงสุด คณะ กรรมการ กลาง ความ ปลอดภัย ต้อง รายงาน ต่อ ประธานบริหารหรือ ผู้ บริหาร 
สูงสุด ทันที

ผลก ระ ทบ และ หลัก ใน การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน (Triple Bottom Line: TBL)

àÈÃÉ°¡Ô¨
ÊÃ�Ò§	¤ÇÒÁ	à¨ÃÔ	àµÔºâµ	·Ò§	àÈÃÉ°¡Ô¨	Ê�§	àÊÃÔÁ	

¡ÒÃ	̈�Ò§	§Ò¹	ÊÃ�Ò§	ÃÐºº	ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤	à¾×èÍ	

ÍÓ	¹ÇÂ	¤ÇÒÁ	ÊÐ´Ç¡	áÅÐ	¡ÒÃ	ÊÃ�Ò§	¼Å	¡ÓäÃ

Economics

Sustainability Development

Social Environment

ÊÔè§ áÇ´ÅŒÍÁ
ÇÑÊ´Ø	(ÇÑµ¶Ø´Ôº)	·Õè	ãª�	ã¹	¡ÒÃ	¡�ÍÊÃ�Ò§	¡ÒÃ	ãª�	

¾ÅÑ§§Ò¹	¡ÒÃ	à»ÅÕèÂ¹á»Å§	ÊÀÒ¾	ÀÙÁÔ	ÍÒ¡ÒÈ	

¡ÒÃ	à¡Ô´	ÁÅ¾ÔÉ

ÊÑ§¤Á
ÊÃ�Ò§	¤ÇÒÁ	à»�¹	ÍÂÙ�	·Õè	́ Õ	¢Öé¹	¡ÒÃ	¾Ñ²¹Ò	

ºØ¤ÅÒ¡Ã	ÊØ¢ÀÒ¾	áÅÐ	¤ÇÒÁ	»ÅÍ´ÀÑÂ	

¡ÒÃ	¾Ñ²¹Ò	ªØÁª¹	áÅÐ	ÊÃ�Ò§	ÊÔè§	ÍÓ	¹ÇÂ

	¤ÇÒÁ	ÊÐ´Ç¡	ãË�	¡Ñº	ÊÑ§¤Á
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ตาราง แสดง หลัก การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน ของ องค์กร (Triple Bottom Line: TBL)

CSR framework ที่ แสดง ให้ เห็น ถึง ประเด็น สำคัญ ของ ธุรกิจ ความ ท้าทาย และ ความ คาด หวัง เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ องค์กร ธุรกิจ รับ เหมา 
ก่อสร้าง โดย แสดง ถึง ประเด็น มุ่ง เน้นไป ยัง ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก กลุ่ม

TBL Component Internal Aspect External Aspect CSR Standards ประเด็น หลัก

Economics success ผล กำไร / ต้นทุน โครงการ  –
การ ได้ สัดส่วน งาน ที่ สูง ขึ้น  –
หุ้น / นัก ลงทุน ให้ ความ สนใจ  –
ทุจริต คอรัปชั่น –

ราคา ที่ ยุติธรรม  –
สร้าง ความ เชื่อ มั่น/งาน ที่ มี คุณภาพ  –
การ ปันผล หุ้น  –
การ ต่อ ต้าน ทุจริต คอรัปชั่น และ  –
การ แข่งขัน ทางการ ค้า ที่ เป็น ธรรม

CG (SET) การ เจริญ เติบโต ทาง ธุรกิจ  –
และ ภาวะ การ แข่งขัน ทาง 
ธุรกิจ ที่ เป็น ธรรม 
การ ต่อ ต้าน ทุจริต คอรัปชั่น –

Social responsibility ความ ปลอดภัย ของ พนักงาน –
การ ป้องกัน ดูแล –
สวัสดิการ และ ผล ตอบแทน  –
ที่ เป็น ธรรม
ลด การ ต่อ ต้าน จาก ชุมชน –

ความ ปลอดภัย ของ ชุมชน และ  –
สังคม
การ ดูแล สิทธิ มนุษย ชน –
การ จ้าง ฝีมือ แรงงาน จาก ชุมชน  –
ส่ง เสริม การก ระ จาย ราย ได้ ของ 
ชุมชน
การ บริหาร จัดการ โครงการ ที่ มี  –
ประสิทธิภาพ

CG (SET) Safety first / Zero  –
Accident
การ ดูแล สิทธิ มนุษย ชน –

Environmental 
responsibility

ใช้ ทรัพยากร ที่ คุ้ม ค่า  –
สิ่ง แวดล้อม ที่ ดี ใน การ ทำงาน  –
(ปริมาณ ฝุ่น เสียง ฯลฯ) 
การ ใช้ พลังงาน ที่ คุ้ม ค่า –

การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม และ ใช้  –
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง คุ้ม ค่า 
การ ดูแล สภาพ สิ่ง แวดล้อม เช่น  –
น้ำ ฝุ่น อากาศ เสียง ฯลฯ) 
การ จัดการ พลังงาน ใช้ พลังงาน  –
อย่าง คุ้ม ค่า การ บริหาร พลังงาน 
ทดแทน

CG (SET) การ บริหาร จัดการ วัตถุดิบ  –
การ จัดหา วัสดุ ทดแทน  –
การ ควบคุม ดูแล ผล  –
ก ระ ทบ สิ่ง แวดล้อม 
การ จัดการ พลังงาน และ  –
พลังงาน ทดแทน

ความ สัมพันธ์ ระหว่าง องค์กร และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย

บริษัทฯ ได้ ดูแล และ คำนึง ถึง ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก กลุ่ม 
ทั้ง ภายใน และ ภาย นอ กบ ริ ษัทฯ ดังนี้

1. ผู้ ถือ หุ้น 

2. ผู้ บริหาร และ พนักงาน

3. ลูกค้า 

4. คู่ ค้า และ เจ้า หนี้ 

5. คู่ แข่ง ทางการ ค้า 

6. ชุมชน สังคม ส่วน รวม 

7. สิ่ง แวดล้อม

ÃÒËÔÃº ŒÙ¼ ¹Ò§¡Ñ¹¾

¹ŒØË Í×¶ ŒÙ¼
ÒŒ¤¡ÙÅ

Á¤§ÑÊ/¹ªÁØª

ÒŒ¤ ‹Ù¤

ÒŒ¤ ÃÒ¡§Ò· §‹¢á ‹Ù¤

à¨ŒÒË¹Õé ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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ประเด็น ด้าน การ พัฒนา อย่าง ยั่งยืน ที่ เกี่ยวข้อง กับ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย

-	¤ÇÒÁ	ÃÑº	¼Ô´	ªÍº	

-	¡ÒÃ	ÁÕ	Ê�Ç¹	Ã�ÇÁ	¢Í§	¼Ù�	ÁÕ	Ê�Ç¹	ä´�	àÊÕÂ	

-	¼Å¡	ÃÐ	·º	áÅÐ	¡ÒÃ	́ ÙáÅ	¼Ù�	ÁÕ	Ê�Ç¹	ä´�	àÊÕÂ	

-	¡ÒÃ	ÊÃ�Ò§	¤ÇÒÁ	àª×èÍ	ÁÑè¹	¡Ñº	¼Ù�	ÁÕ	Ê�Ç¹	ä´�	àÊÕÂ	

-	¡ÒÃ	à»�´	à¼Â	¢�ÍÁÙÅ	·Õè	â»Ã�§ãÊ	

-	¡ÒÃ	́ ÙáÅ	áÅÐ	ÃÑ¡ÉÒ	ÊÔè§	áÇ´Å�ÍÁ

-	¤Ø³ÀÒ¾	áÅÐ	ÁÒµÃ°Ò¹	¢Í§	§Ò¹	

-	ÊØ¢ÀÒ¾	áÅÐ	¤ÇÒÁ	»ÅÍ´ÀÑÂ	

-	áÃ§§Ò¹	·ÑèÇä»	áÅÐ	½�Á×Í	áÃ§§Ò¹	

-	¡ÒÃ	ºÃÔËÒÃ	̈Ñ´¡ÒÃ	̈Ñ´¡ÒÃ	·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã	

-	¡ÒÃ	·Ø¨ÃÔµ	¤ÍÃÑ»ªÑè¹
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-	ÊÔ·¸Ô	Á¹ØÉÂ	ª¹	

-	¡ÒÃ	µÅÒ´	

-	¤ÇÒÁ	ËÅÒ¡	ËÅÒÂ	·Ò§	ªÕÇÀÒ¾	áÅÐ	ÃÐºº	¹ÔàÇÈ

-	¡ÒÃ	́ ÙáÅ	¾¹Ñ¡§Ò¹	áÅÐ	ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ	

-	¡ÒÃ	ºÃÔËÒÃ	̈Ñ´¡ÒÃ	ÇÑµ¶Ø´Ôº	áÅÐ	·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã	

-	¡ÒÃ	¡Ó¡Ñº	́ ÙáÅ	¡Ô¨¡ÒÃ	·Õè	́ Õ	

-	¡ÒÃ	ºÃÔËÒÃ	áÅÐ	̈Ñ´¡ÒÃ	¤ÇÒÁ	àÊÕèÂ§	

-	¡ÒÃ	á¢�§¢Ñ¹	·Ò§¡ÒÃ	¤�Ò

ÊÓ¤Ñ	µ�Í	ITD
ÁÒ¡¹�ÍÂ

ÁÒ¡

แนวทาง ปฏิบัติ เรื่อง ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม

บริษัทฯ ได้ ดำเนิน กิจกรรม โดย ยึด หลัก แนวทาง ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม ของ กิจการ ที่ ได้ จัด ทำ โดย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย โดย ได้ 
ดำเนิน ทั้ง หลัก การ 8 ข้อ ดังนี้

การ ประกอบ กิจการ ด้วย ความ เป็น ธรรม1. 
การ ต่อ ต้าน ทุ จริต คอร์รัปชั่น2. 
การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน3. 
การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น ธรรม4. 
ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค5. 
การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม6. 
การ ร่วมพัฒนา ชุมชน หรือ สังคม7. 
การ มีน วัต กรรม และ เผย แพร่ นวัตกรรม ซึ่ง ได้ จาก การ ดำเนิน งาน ที่ มี ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย8. 

โดย เรื่อง ที่ ทา งบ ริ ษัทฯ ได้ ดำเนิน การ และ นำ มา เปิด เผย มี ดังนี้

1. การ ประกอบ กิจการ ด้วย ความ เป็น ธรรม

บริษัทฯ มี มาตรการ ต่อ ต้าน การ สมรู้ ร่วม คิด และ การ แข่งขัน ที่ ไม่ เป็น ธรรม เช่น การ ฮั้ว ประมูล การ จำกัด ปริมาณ การ ผลิต การ กักตุน สินค้า หรือ 
การ ให้ ความ ช่วย เหลือ บริษัท ใน สังกัด อย่าง เกิน ความ เหมาะ สม รวม ถึง การ แข่งขัน ตัด ราคา สินค้า และ บริการ เกิน ควร ซึ่ง ทำให้ บริษัท ขนาด เล็ก เสีย เปรียบ 
มี การ ทำ สัญญา ว่า จ้าง และ มี การ ทำ สัญญา ข้อ ตกลง ก่อน ที่ จะ มี การ เริ่ม ลงมือ ทำงาน

รวม ถงึ บรษิทัฯ ยงั กำหนด ให ้มนี โย บาย เกีย่ว กบั ความ ขดั แยง้ ทาง ผล ประโยชน ์เพือ่ รกัษา ผล ประโยชน ์สงูสดุ ขอ งบ ร ิษทัฯ และ ผู ้ถอื หุน้ โดย กำหนด 
นโยบาย ที ่ครอบคลมุ 2 เรือ่ง คอื รายการ ที ่เกีย่ว โยง กนั และ สถาน กา รณ ์อืน่ๆ  ที ่ทำให ้เกดิ ความ ขดั แยง้ ทาง ผล ประโยชน ์ซึง่ เปน็ สว่น หนึง่ ของ “บรรษทั ภ ิบาล 
 อิตาเลียน ไทย” อีก ด้วย
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2. การ ต่อ ต้าน ทุจริต

บรษิทัฯ ได ้ตระหนกั และ ให ้ความ สำคญั ใน การ ตอ่ ตา้น การ ท ุจรติ คอรร์ปัชัน่ โดยที ่ผา่น มา บรษิทัฯ ได ้กำหนด แนวทาง ใน การ ประพฤต ิปฏบิตั ิที ่เหมาะ 
สม ของ คณะ กรรมการ ฝ่าย บริหาร และ พนักงาน ใน เรื่อง จริยธรรม ทาง ธุรกิจ และ จรรยา บรรณ พนักงาน ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ “บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน 
ไทย” ขอ งบ ริ ษัทฯ โดย ได้ มี “นโยบาย เกี่ยว กับ การ ต่อ ต้าน การ ทุ จริต คอร์รัปชั่น” 

บริษัทฯ ได้ จัด ทำ เป็น ประกาศ ระเบียบ ข้อ ปฏิบัติ และ ให้ ถือ เป็น นโยบาย ให้ พนักงาน ทุก ท่าน ทราบ โดย มี ขั้น ตอน และ ระเบียบ ข้อ กำหนด ตั้งแต่ 
การ สอบสวน เพื่อ ให้ เกิด ความ เป็น ธรรม แก่ ทุก คน และ ดำเนิน การ ลงโทษ ตาม ระเบียบ ขอ งบ ริ ษัทฯ

รวม ถึง ยัง ได้ จัด ให้ มี การ อบรม ให้ พนักงาน ตระหนัก ถึง การ มี จิตสำนึก ใน เรื่อง พฤติกรรม ใน เรื่อง การ ทุจริต คอรัปชั่น ใน หลักสูตร การ ปลูกจิต สำนึก 
และ พัฒนา พฤติกรรม ความ ซื่อสัตย์ เพื่อ ความ สำเร็จ ของ องค์กร ซึ่ง เป็นการ เริ่ม ต้น ปลูกจิต สำนึก ให้ พนักงาน มี ความ ตระหนัก ใน เรื่อง ของ ความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต

3. การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน และ การ ปฏิบัติ ต่อ แรงงาน อย่าง เป็น ธรรม

เรื่อง การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน เป็น อีก เรื่อง ที่ บริษัทฯ ได้ ให้ ความ สำคัญ รวม ทั้ง บุคลากร ภายใน ขอ งบ ริ ษัทฯ และ บุคคล ทั่วไป ทั้งนี้ ใน ส่วน ของ 
พนักงาน ทา งบ ริ ษัทฯ ได้ มี สวัสดิการ ดูแล ใน เรื่อง ต่างๆ และ มี การ กำหนด ค่า ตอบแทน ที่ เป็น ธรรม อีก ทั้ง ยัง ส่ง เสริม ให้ มี การ พัฒนา ศักยภาพ รวม ถึง การ 
ฝึก อบรม ที่ เป็น ประโยชน์ และ ส่ง เสริม ความ ก้าวหน้า ของ พนักงาน และ ลูกจ้าง ให้ มี ความ เสมอ ภาค มี การ จัด เก็บ ข้อมูล การ จัด ฝึก อบรม ของ พนักงาน มี การ 
ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ พนักงาน ประจำ ปี รวม ถึง ได้ ชี้แจง ถึง ระเบียบ ข้อ บังคับ มี การ แจ้ง ให้ ทราบ ถึง สวัสดิการ ต่างๆ ให้ พนักงาน ได้ ทราบ ล่วง หน้า 
อยา่ง เปน็ ลาย ลกัษณ ์อกัษร นอกจาก นี ้ยงั ม ีการ ชว่ย เหลอื ลกูจา้ง ใน ดา้น ตา่งๆ รวม ถงึ สง่ เสรมิ ให ้พนกังาน ได ้เปน็ สมาชกิ ของกอง ทนุสำรอง เลีย้ง ชพี กองทนุ 
ประกนั สงัคม มี การ กำหนด คา่ ตอบแทน เปน็ คา่ ยาน พาหนะ คา่ เบีย้ เลี้ยง และ คา่ที ่พัก ที ่เหมาะ สม มี ระเบยีบ ขอ้ บงัคบั ของ การ ทำงาน ใน วนั หยดุ การ ทำงาน 
ล่วง เวลา รวม ถึง กำหนด วัน หยุด พัก ผ่อน ประจำ ปี การ ตรวจ สุขภาพ ประจำ ปี ของ พนักงาน เป็นต้น

และ ใน เรื่อ งกฏ ประกาศ ของ กระทรวง แร งงานฯ บริษัทฯ มี การ ส่ง เสริม ให้ มี การ จ้าง งาน กับ ลูกจ้าง ที่ พิการ/ทุพพลภาพ เข้า ทำงาน กับ บริษัทฯ 
ด้วย

บริษัทฯ จึง ได้ ให้ ความ สำคัญ ต่อ การ ดูแล ด้าน ความ ปลอดภัย ของ ลูกจ้าง พนักงาน และ บุคคล ทั่วไป โดย ได้ ประกาศ เป็น นโยบาย ด้าน ความ 
ปลอดภัย ใน การ ทำงาน และ อาชีว อนามัย นอก เหนือ จาก การ ปฏิบัติ งาน โดย ยึด ข้อ กำหนด ของ กฎหมาย ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน แล้ว บริษัทฯ ยัง มี 
แผน งาน ความ ปลอดภัย อาชีว อนามัย และ สิ่ง แวดล้อม โดย มี ขอบเขตครอบคลุม แนวทาง การ ปฏิบัติ งาน อย่าง ปลอดภัย รวม ไป ถึง กฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ 
เกี่ยว กับ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ของ ผู้ ปฏิบัติ งาน ทุก คนใน โครงการ ต่างๆ  ขอ งบ ริ ษัทฯ เพื่อ ป้องกัน มิ ให้ เกิด อุบัติเหตุ อัน อาจ ทำให้ พนักงาน และ บุคคล 
ภายนอก ได้ รับ บาด เจ็บ หรือ ปัอ งกัน ทรัพย์สิน เสีย หาย โดย มี การ แต่ง ตั้ง ให้ มี เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน โดย ให้ ผู้ บริหาร ของ หน่วย งาน ได้ เข้า 
รับ การ อบรม และ แต่ง ตั้ง เป็น เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ระดับ บริหาร และ หัวหน้า งาน ทุก คน ตั้งแต่ ระดับ โฟร์แมน วิศวกร ขึ้น ไป เข้า รับ การ 
อบรม และ แตง่ ตัง้ เปน็ เจา้ หนา้ที ่ความ ปลอดภยั ใน การ ทำงาน ระดบั หวัหนา้ งาน โดย ม ีเจา้ หนา้ที ่ความ ปลอดภยั ใน การ ทำงาน ระดบั พืน้ ฐาน และ ระดบั วชิาชพี 
ประจำ อยู่ ทุก หน่วย งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ เพื่อ ดูแล ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย ของ พนักงาน ใน หน่วย งาน

นอกจาก นี้ บริษัทฯ ยัง มี การ ปรับปรุง สภาพ แวดล้อม ใน การ ทำงาน บริษัทฯ มี การ สำรวจ สภาพ แวดล้อม ของ สถาน ที่ ทำงาน เป็น ประจำ ทุก ปี และ 
มี การ ดำเนิน การ ปรับปรุง แก้ไข สภาพ แวดล้อม ที่ เป็น จุด เสี่ยง ใน การ ทำงาน และ ปรับปรุง สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ให้ พนักงาน เพื่อ มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น โดย 
ใน ปี 2559 ที่ ผ่าน มา มี การ ดำเนิน งาน เช่น การ ปรับปรุง พื้นที่ สต็อค ชิ้น งาน เพื่อ ความ สะดวก ใน การ ทำงาน ป้องกัน การ เกิด อุบัติเหตุ การ ก่อสร้าง ห้องน้ำ 
เพิ่ม เติม ให้ เพียง พอ กับ พนักงาน และ ปรับปรุง ห้องน้ำ ที่ ชำรุด ทรุด โทรม เป็นต้น

4. ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ ผู้ บริโภค / ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย

บริษัทฯ ได้ กำหนด แนวทาง การ ปฏิบัติ ที่ ดี เพื่อ ป้องกัน มิ ให้ เกิด การ ละเมิด สิทธิ ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ขอ งบ ริ ษัทฯ ซึง่ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ “บรรษัท ภิ บาล 
อิตาเลียน ไทย” ขอ งบ ริ ษัทฯ อาทิ ผู้ ถือ หุ้น ให้ เกิด ความ มั่นใจ ว่า ผู้ ถือ หุ้น จะ ได้ รับ การ ปฏิบัติ อย่าง เท่า เทียม กัน ใน หัวข้อ นโยบาย เกี่ยว กับ สิทธิ และ ความ เท่า 
เทียม กัน ของ ผู้ ถือ หุ้น และ ใน หัวข้อ นโยบาย การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย 

บรษิทัฯ ม ีมาตรฐาน การ ปฏบิตั ิงาน ของ แตล่ะ หนว่ย งาน โดย ยดึ หลกั การ ปฏบิตั ิงาน ดว้ย ความ ปลอดภยั และ ม ีการ ปอ้งกนั ความ เสีย่ง ที ่เกดิ จาก การ 
ปฏิบัติ งาน อัน จะ เป็นการ ช่วย สร้าง ความ น่า เชื่อ ถือ และ เป็น ที่ ไว้ วางใจ ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก กลุ่ม ทั้ง จาก เจ้าของ งาน พนักงาน และ บุคคล ทั่วไป 

ทัง้นี ้ ตลอด ระยะ เวลา ใน การ ประกอบ ธรุกจิ รบั เหมา กอ่สรา้ง จะ เหน็ ได ้วา่ ใน การ ทำงาน ขอ งบ ร ิษทัฯ ยงั ไม ่เคย ม ีปญัหา เรือ่ง ของ การ ทิง้ งาน สามารถ 
ปฏิบัติ งาน และ ส่ง มอบ งาน ได้ ตรง ตาม เวลา ที่ กำหนด มี การ ทำ สัญญา ระหว่าง บริษัท กับ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย เช่น เจ้าของ งาน ผู้รับ เหมา ช่วง และ ได้ เปิด โอกาส 
ให้ มี การ ศึกษา ข้อ ตกลง ใน สัญญา และ มี การ ลง นาม ก่อน ที่ จะ ลงมือ ปฏิบัติ ใน ทุก ครั้ง ของ การ ปฏิบัติ งาน
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ใน ระหว่าง ปฏิบัติ งาน ก็ได้ มี การ ตรวจ สอบ สภาพ ของ อุปกรณ์ เครื่องจักร กล และ สภาพ สิ่ง แวดล้อม ของ พื้นที่ ที่ จะ ปฏิบัติ งาน อยู่ เสมอ โดย ได้ มี 
แบบ ฟอร์ม สำหรับ ตรวจ เช็ค อาทิ น้ำ อากาศ สภาพ แวดล้อม เครื่องจักร กล ต่างๆ การ ดูแล การ จัดการ จราจร พื้นที่ ใน การ ก่อสร้างอยู่ เสมอ  เพื่อ ป้องกัน 
อุบัติเหตุ ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น ได้ ใน การ ทำงาน รวม ถึง ให้ มี การ ปรับปรุง แก้ไข สภาพ แวดล้อม ชุมชนอยู่ เสมอ ซึ่ง สามารถ ดู ได้ จาก รายงาน การ ดำเนิน งาน ของ 
 เจ้า หน้าที่ ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน ระดับ วิชาชีพ ที่ ทุกๆ  หน่วย งาน ได้ จัด ทำ ไว้ เพื่อ รายงาน ต่อ กรม สวัสดิการ และ คุ้มครอง แรงงาน จังหวัด  เป็นต้น 

5. การ ดูแล รักษา สิ่ง แวดล้อม

บรษิทัฯ ได ้ให ้ความ สำคญั ใน เรือ่ง การ ดแูล สภาพ แวดลอ้ม และ ได ้ม ีการ จดัการ สิง่ แวดลอ้ม ใน พืน้ที ่ทำงาน และ พืน้ที ่ใกล ้เคยีง ม ีการ ปรบั ภมู ิทศัน ์
พื้นที่ ทำงาน ไม่ ว่า จะ เป็น ใน สำนักงาน เช่น  ดำเนิน กิจกรรม 5 ส. พื้นที่ ก่อสร้าง พื้นที่ ปฏิบัติ งาน 

ใน กระบวนการ ปฏิบัติ งาน ขอ งบ ริ ษัทฯ หน่วย งาน มี การ ควบคุม รักษา สภาพ แวดล้อม ไม่ ให้ ได้ รับ ผลก ระ ทบ หรือ ได้ รับ ผลก ระ ทบ น้อย ที่สุด และ 
บริษัทฯ ยัง สนับสนุน ให้ มี การ ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ลด อัตรา การ ใช้ พลังงาน ซึ่ง รวม ถึง การ ป้องกัน มลพิษ ด้าน สิ่ง แวดล้อม ที่ 
เกี่ยวข้อง หรือ เกิด จาก การ ทำงาน อาทิ มลพิษ จาก ฝุ่น ละออง เสียง เศษ วัสดุ ของ เสีย ที่ เหลือ ใช้ ได้แก่ เศษ เหล็ก ลวด ขี้ กลึง น้ำมัน เก่า เศษ สาย ไฟ 
ยาง รถ ถัง น้ำมัน เปล่า เศษ ทองแดง เป็นต้น

บรษิทัฯ มี กระบวนการ ใน การ จดั เกบ็ วสัด ุอปุกรณ ์การ จดั เกบ็ สาร เคม ีรวม ถงึ ม ีการ จดั คดั แยก ขยะ ที่ เกดิ จาก การ กอ่สรา้ง และ การ ทำงาน ไม่ วา่ 
 จะ เป็น ขยะ ทั่วไป ขยะ รีไซเคิล ขยะ ที่ เป็น สาร เคมี อันตราย และ มี การนำ ไป กำจัด อย่าง เหมาะ สม 

บริษัทฯ มี การ ตรวจ สอบ เสียง ขณะ ทำงาน อาทิ  เสียง จาก การ ขุด เจาะ ระเบิด และ ทำการ ควบคุม ป้องกัน ปริมาณ เสียง ตรวจ สอบ ฝุ่น ละออง 
ที่ เกิด จาก การ ทำงาน ปริมาณ ฝุ่น ที่ เกิด จาก ทาง วิ่ง การ จราจร การ ควบคุม ความเร็ว ของ รถ ขับ เคลื่อน เครื่องจักร กล ใน ความเร็ว ที่ เหมาะ สม มี ขั้น ตอน ใน 
การ ป้อง กันการ ปล่อย น้ำ ทิ้ง น้ำ เสีย ที่ เกิด จาก การ ปฏิบัติ งาน การ ป้องกัน เศษ วัสดุ ตกหล่น 

6. การ ร่วมพัฒนา ชุมชน หรือ สังคม

บริษัทฯ ได้ เข้าไป มี ส่วน ร่วม ใน การ พัฒนา ชุมชน ซึ่ง ชุมชน ก็ ถือ เป็น ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย หนึ่ง ใน กระบวนการ ทำงาน ขอ งบ ริ ษัทฯ ดัง นั้น ส่วน หนึ่ง ที่ จะ ลด 
ผลก ระ ทบ ระ หว่า งบ ริ ษัทฯ กับ ชุมชน ได้ คือ มีน โย บาย ให้ มี การ จัด จ้าง งาน จาก คนใน ชุมชน ที่ หน่วย งาน ก่อสร้าง เข้าไป ดำเนิน ใน พื้น ที่ นั้นๆ เช่น  การ จ้าง 
แรงงาน ช่าง ฝีมือ ซึ่ง นอก เหนือ จาก จะ เป็นการ สร้าง อาชีพ ให้ คนใน ชุมชน แล้ว ยัง ช่วย ลด ปัญหา จาก ผลก ระ ทบ ที่ จะ เกิด ขึ้น ได้ ด้วย

และ นอก เหนอื จาก นี ้ทาง หนว่ย งาน ขอ งบ ร ิษทัฯ ยงั ได ้จดั กจิกรรม อาท ิกจิกรรม อาสา เพือ่ พฒันา ระบบ สาธารณปูโภค ปรบัปรงุ สภาพ สิง่ แวดลอ้ม 
การ รณรงค์ ด้าน กีฬา รวม ถึง เข้า ร่วม กิจกรรม ทาง ศาสนา กับ ชุม ชุน นั้นๆ อีก ด้วย

กิจกรรม ทาง สังคม และ การ มี ส่วน ร่วม ใน การ เสริม ความ เข้ม แข็ง ให้ ชุมชน

บรษิทัฯ ได ้ม ีสว่น รว่ม ใน การ สง่ เสรมิ และ สนบัสนนุ กจิกรรม การ พฒันา ชมุชน โดย การ ใหก้าร สนบัสนนุ เครือ่งจกัร ทรพัยากร และ บคุคล ที ่ม ีความ รู ้
ความ สามารถ เขา้ รว่ม กบั ชาว บา้น ใน ชมุชน เพือ่ ทำ กจิกรรม การ พฒันา ดงั ตวัอยา่ง ของ หนว่ย งาน J.1404 ศนูย ์อตุสาหกรรม อติาเลยีน ไทย ได ้นำ ศกัยภาพ 
ขอ งบ ริ ษัทฯ และ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ ที่ มี อยู่ ขอ งบ ริ ษัทฯ ไป ร่วม ใน การ ปรับปรุง และ ช่วย เหลือ ชุมชน ใกล้ เคียง ดัง ต่อ ไป นี้

ปรับพื้นถนนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
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เทพื้นคอนกรีตวัดสมานมิตร

ก่อสร้างศาลาการเกษตร ต.เจริญธรรม

ปูกระเบื้องศาลาวัดราษฎ์เจริญ

สร้างราวบันไดขึ้นพระใหญ่วัดเขาน้อย
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สร้างบ้านสำหรับผู้พิการ

ปรับพื้นที่มัสยิด

สร้างศาลาที่พักผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบางกง

ก่อสร้างบ้านประชารัฐ
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ปรับพื้นถนนและลอกคลองวัดหนองโพธิ์

ปรับปรุงไหล่ถนนหมู่ 7 วิหารแดง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำบ้านบางกง

ปรับพื้นที่เทคอนกรีตศูนย์เด็กเล็ก อบต.วิหารแดง
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ปูกระเบื้องวัดหนองหมูใต้

ปรับปรุงคลองสาธารณะวัดเขาแก้วมุกดาราม

รูป แบบ การ เปิด เผย ข้อมูล ขอ งบ ริ ษัทฯ

นโยบาย และ ภาพ รวม

 บริษัทฯ ถือว่า นโยบาย ด้าน การ ดำเนิน ธุรกิจ ด้วย ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม สิ่ง แวดล้อม เพื่อ ความ ยั่งยืน ของ กิจการ และ สังคม โดย รวมนั้น  เป็น 
ส่วน หนึ่ง ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ปกติ (In-process) โดย คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ  ได้ กำหนด ให้ มี การ ติดตาม ผล การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย ดัง กล่าว อีก ทั้ง ยัง ได้ 
มี การ ประเมิน ผล และ ปรับปรุง แก้ไข นโยบาย ดัง กล่าว ให้ มี ความ ทัน สมัย เหมาะ สม กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ สังคม อยู่ เป็น ระยะ  
ซึ่ง นโยบาย ทั้งหมด ที่ เกี่ยวข้อง กับความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคมที่ เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร ได้ เผย แพร่ บน เว็บไซต์ ขอ งบ ริ ษัทฯ “www.itd.co.th” ภาย ใต้ หัวข้อ 
“บรรษัท ภิ บาล อิตาเลียน ไทย” 

การ ดำเนิน งาน และ การ จัด ทำ รายงาน 

กระบวนการ จดั ทำ รายงาน ความ รบั ผดิ ชอบ ตอ่ สงัคม ฉบบั นี ้บรษิทัฯ ได ้คำนงึ ถงึ กลุม่ ผู ้ม ีสว่น ได ้เสยี ทกุ กลุม่ ดงั นัน้ จงึ ใช ้มาตรฐาน ที ่ทา งบ ร ิษทัฯ ได ้
เนน้ ใน การ ดำเนนิ ความ รบั ผดิ ชอบ ตอ่ สงัคม ใน กระบวนการ ธรุกจิ (CSR-in-process) โดย อา้งองิ ตาม หลกั เกณฑ ์การ กำกบั ดแูล กจิการ ของ ตลาดหลกัทรพัย ์
แห่ง ประเทศไทย

ใน ช่วง เริ่ม ต้น นี้ บริษัทฯ ได้ เปิด เผย ข้อมูล ด้าน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม เท่า ที่ ได้ ดำเนิน การ อยู่ ซึ่ง อาจ มี เนื้อหา ที่ ไม่ ครอบคลุม หลัก การ ทั้ง 8 ข้อ 

บริษัทฯ ได้ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ มุ่ง สู่ คติพจน์ ที่ ว่า “COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY” ดัง นั้น บริษัทฯ จึง ได้ ให้ ความ สำคัญ กับ การ 
ดำเนิน ธุรกิจ ที่ เป็น ธุรกิจ หลัก คือ ธุรกิจ ก่อสร้าง ซึ่ง นอก เหนือ จาก ที่ บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กำหนด ของ กฎหมาย ด้าน ความ ปลอดภัย และ อาชีว อนามัย 
แล้ว เรา ยัง คำนึง ถึง สิ่ง แวดล้อม ชุมชน การ ใช้ ทรัพยากร อย่าง คุ้ม ค่า ด้วย และ ที่ ผ่าน มา มาตรา การ ใน การ ป้องกัน และ มี ส่วน ร่วม ใน การ ป้องกัน การ 
ทุจริต คอรัปชั่น การ เคารพ สิทธิ ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ใน ทุก กลุ่ม รวม ถึง ได ้มี การ ประเมิน ความ เสี่ยง ที่ เกิด ขึ้น กับ โครงการ ต่างๆ ขอ งบ ริ ษัทฯ ตลอด จน การ 
ดูแล บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง อย่าง เป็น ธรรม

การ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม 

ในปี 2559 ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ มี ข้อ พิพาท ทาง กฎหมาย ซึ่ง บริษัทฯ เป็น คู่ ความหรือ คู่ กรณี โดยที่ คดีหรือ ข้อ พิพาท ยัง ไม่ สิ้น สุด โดย เฉพาะ คดี 
ที่ อาจ มี ผลก ระ ทบ ต่อ สินทรัพย์ ขอ งบ ริ ษัทฯ ที่ มี จำนวน สูง กว่า ร้อย ละ 5 ของ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย เปิด เผย ไว้ ใน ส่วน ของ 
แบบ แสดง รายการ ประจำ ปี (56-1) ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน หัวข้อ ข้อ พิพาท ทาง กฎหมาย แล้ว

กิจกรรม เพื่อ ประโยชน์ ต่อ สังคม และ สิ่ง แวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ เชื่อ มั่น ว่า ธุรกิจ ที่ ดี จะ ต้อง พัฒนา ควบคู่ ไป กับ การ พัฒนา สังคม และ สิ่ง แวดล้อม ที่ ยั่งยืน บริษัทฯ จึง ได้ ดำเนิน การ ตาม หลัก การ ของ ความ 
รับ ผิด ชอบ ต่อ สังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดย ให้การ สนับสนุน กิจกรรม ที่ มี ส่วน ร่วม และ สร้างสรรค์ สังคม มา อย่าง ต่อ เนื่อง 
และ สม่ำเสมอ โดย ได้ จัด งบ ประมาณ ส่วน หนึ่ง จาก ราย ได้ ขอ งบ ริ ษัทฯ เพื่อ ใช้ ใน การ ดำเนิน กิจกรรม ดังนี้
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  ด้าน การ ศึกษา และ เยาวชน: บริษัทฯ ได้ มี กิจกรรม เพื่อ สนับสนุน การ ศึกษา และ พัฒนา เยาวชน ใน หลาย รูป แบบ เช่น 

การ จัด ตั้ง โครงการ กองทุน ”นาย แพทย์ ชัย ยุทธ กรรณ สูต เพื่อ การ ศึกษา” เพื่อ ให้การ ช่วย เหลือ บุตร-ธิดา ของ พนักงาน ขอ งบ ริ ษัทฯ  –
ที่ เรียน ดี แต่ ขาดแคลน ทุน ทรัพย์ โดย โครงการ นี้ ได้ เริ่ม มา ตั้งแต่ ปี 2549 จนถึง ปัจจุบัน 

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โป แตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ซึ่ง เป็น บริษัท ย่อย ได้ จัด ตั้ง โครงการ “เยาวชน เอ พี พีซี” และ ดำเนิน การ  –
 ต่อ เนื่อง มา ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึง ปัจจุบัน เพื่อ ส่ง เสริม และ สนับสนุน การ ศึกษาแก่ นักศึกษา สาย อาชีพ สถาบัน อาชีวศึกษา ใน จังหวัด 
อุดรธานี โดย ได้ มอบ ทุน การ ศึกษา ปี ละ ประมาณ 250 ทุน ทุน ละ 5,000 บาท โดย ไม่มี ข้อ ผูกมัด 

บริษัทฯ ได้ มี ส่วน ร่วม สนับสนุน กิจกรรม ส่ง เสริม และ พัฒนา เยาวชน ที่ หน่วย งาน ต่างๆ ของ ทั้ง ทาง ภาค รัฐ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน รวม ถึง  –
มูลนิธิ ต่างๆ จัด ขึ้น อาทิ การ สมทบ ทุน กองทุน จุฬาลงกรณ์ บรม ราช สมภพ ใน พระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จ พระ เทพ รัตน ราช สุ ดาฯ สยาม บรม 
ราช กุมารี เพื่อ ปรับปรุง หอ ประ ชุม จุฬาฯ และ การ สนับสนุน การ จัด ทำ การ์ด ส.ค.ส. ของ มูลนิธิ สายใจ ไทย ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ การ 
สนับสนุน กอล์ฟ การ กุศล ต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ สนับสนุน กิจกรรม วัน เด็ก เป็น ประจำ ทุก ปี ซึ่ง ใน ปี ที่ ผ่าน มา ก็ได้ สนับสนุน ให้ กับ หน่วย งาน  อาทิ สนับสนุน กิจกรรม วัน เด็ก  –
ของวัด พุ น้ำ ร้อน รัตน คีรี กิจกรรม วัน เด็ก ของ การ รถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชน แห่ง ประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น

  ด้าน สังคม: 
กจิกรรม “ยาง ยดื เปลีย่น ชวีติ” เปน็ อกี หนึง่ กจิกรรม เพือ่ สงัคม ที ่ได ้รบั ความ รว่ม มอื จาก ผู ้บรหิาร และพนกังาน บรษิทั  อติาเลยีน ไทย  

ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) โดย มี ดร.เมธี ธรรม วัฒนา ผู้ ริเริ่ม คิดค้น และ พัฒนา โครงการมา เป็น วิทยากร ภายใน กิจกรรม ได้ สอน ถึง 
วิธี การ ทำ และ เทคนิค การ ออก กำลัง กาย โดย ใช้ อุปกรณ์ ที่ ได้ ทำ ขึ้น กันเอง ใน งาน จาก หนัง ยาง เส้น เล็กๆ ให้ เป็น อุปกรณ์ ออก กำลัง กาย สำหรับ 
ผู้ สูง อายุ ที่ มี ปัญหา เรื่องไขข้อ เสื่อม อีก ทั้ง ยัง ให้ ประโยชน ์ใน เรื่อง ความ แข็ง แรง ของ กล้าม เนื้อ โดย จะ เน้น อุปกรณ ์ที่ มี ราคา ถูก หา ซื้อ ง่าย 
และ ทำ เอง ได้ 
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เมื่อ วัน ที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ ผ่าน มา ทาง ฝ่าย บริการ องค์กร ได้ เป็น ตัวแทน นำ ยาง ยืด ที่ ได้ จาก การ จัด กิจกรรม จำนวน ทั้ง สิ้น 130 
ชิ้น ไป มอบ ให้ แก่โรง พยาบาล สงฆ์ เพื่อ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ออก กำลัง กาย สำหรับ พระ สงฆ์ ที่ อาพาธ 

  ด้าน การ ทำนุ บำรุง ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ การ ให้ ความ ช่วย เหลือ ผู้ ประสบ ภัย ต่างๆ: 
บรษิทัฯ ได ้ตระหนกั ถงึ ความ สำคญั ของ การ ทำน ุบำรงุ พระพทุธ ศาสนา และ การ สบืทอด ประเพณแีละ วฒันธรรม อนั ด ีงาม โดย สง่ เสรมิ 

 ให้ มี การ จัด กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้อง กับ พระพุทธ ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม อย่าง ต่อ เนื่อง ซึ่ง ใน ปี 2559 บริษัทฯ ได้ มี กิจกรรม ทั้ง กิจกรรม 
ทอด ผ้าป่า ทอด กฐิน ใน หลายๆ แห่ง สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ใน การ ซ่อมแซม และ ทำนุ บำรุง รักษา วัด และ เมื่อ วัน ที่ 23 ตุลาคม 2559  
แม้ ว่าบริษัทฯ จะ ไม่ ได้เป็น เจ้า ภาพ ใน งาน ทอด กฐิน แต่ ก็ได้ มี ส่วน ร่วม ใน การ บริจาค เงิน เพื่อ ทอด กฐิน พระราชทาน วัด พุ น้ำ ร้อน จำนวน 
30,000 บาท 

บรรพชา อุปสมบท หมู่ ถวาย เป็น พระ ราช กุศล –  เมื่อ วัน ที่ 19 มกราคม 2560 มูลนิธิ หอ ธรรม พระ บารมี วัด ผาณิต า ราม จ.ฉะเชิงเทรา 
และบริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ร่วม เป็น เจ้า ภาพ งาน อุปสมบท หมู่ เพื่อ เจริญ วิปัสสนา กรรมฐาน ถวาย เป็น 
พระ รา ชกุศลส ตม วาร (100 วัน) แด่ พระบาท สมเด็จ พระ ปร มิ นท รม หา ภูมิพล อดุลย เดช ระหว่าง วัน ที่ 19-27 มกราคม 2560 โดย 
นาย ธวัช ชัย สุทธิ ประภา กรรมการ รอง ประธาน บริหาร อาวุโส บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) เป็น ประธาน ร่วม 
พร้อม ผู้ บริหาร พนักงาน จาก สำนักงาน ใหญ่ และ หน่วย งาน เข้า ร่วม ใน พิธี 

ผู ้รว่ม อปุสมบท ใน ครัง้ นี ้นอกจาก ได ้บำเพญ็ คณุ ความ ด ีถวาย เปน็ พระ ราช กศุล แลว้ ยงั ได ้ม ีโอกาส ศกึษา พระ ธรรม วนิยั และ ปฏบิตัิ ตาม 
หลัก ธรรม คำ สั่ง สอน ใน พระพุทธ ศาสนา ส่ง ผล ให้ เกิด การ พัฒนา จิตใจ ให้ มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นการ สร้าง ความ รัก และ ความ สามัคคี ให้  
เกิด ขึ้นใน สังคม และ ประเทศ ชาติ สืบไป
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กิจกรรม หนึ่ง ที่ ทา งบ ริ ษัทฯ ได้ ดำเนิน มา อย่าง ต่อ เนื่อง คือ โครงการ เพื่อน ช่วย เพื่อน เพื่อ ช่วย เหลือ เพื่อน พนักงาน และ ผู้ มี ส่วน ได้ 
เสีย อื่นๆ ชุมชน อาทิ ในปี 2559 ที่ ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ ทำ กิจกรรมเพื่อน ช่วย เพื่อน  ดังนี้

โครงการ เพื่อน ช่วย เพื่อน เพื่อ ช่วย เหลือ ผู้ ประสบ อัคคี ภัย แคม ป์ ที่พัก คน งาน ที่ ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม่ ซึ่ง เมื่อ วัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  –
เกดิ เหตกุารณ ์เพลงิ ไหม ้แคม ป ์ทีพ่กั คน งาน (แคม ป ์ชอ่ง 11) ขอ งบมจ. อติาเลยีน ไทยฯ ทำให ้คน งานได ้รบั ความ เดอืด รอ้น ทัง้ ทีพ่กั อาหาร 
ของ จำเป็น ที่ ใช้ ใน ชีวิต ประจำ วัน จึง ได้ มี การ ตั้ง จุด รับ บริจาค เพื่อ นำ ข้าวสาร อาหาร แห้ง เครื่อง นุ่ง ห่ม ของใช้ ใน ชีวิต ประจำ วัน และ 
เงิน บริจาค ไป มอบ ให้ กับ ผู้ ประสบ อัคคี ภัย จาก เหตุการณ์ เพลิง ไหม้ ดัง กล่าว โดย สิ่งของ บริจาค ได้ รับ ธาร น้ำใจ จาก ผู้ บริหาร และ พนักงาน 
ขอ งบ ริ ษัทฯ และ หน่วย งานบริษัท ใน เครือ บริษัท ใน อา คา รอิตัล ไทย ทาวเวอร์ ตลอด จนเพื่อน พนักงาน ใน อา คา รอิตัล ไทย ทาวเวอร์ และ 
ประชาชน ทั่วไป โดย ยอด เงิน บริจาค รวม ทั้ง สิ้น 230,516 บาท สิ่งของ บริจาค ทั้งหมด ได้ นำ ไป มอบ ที่ แคม ป์ ช่อง 11 ที่ ประสบ อัคคี ภัย 
โดย มี นาย ช่าง ไพบูลย์ เบญจ ประกาย รัตน์ ผู้ จัดการ โค รง การฯ เป็น ผู้รับ มอบ

  

  

  

จาก เหตุการณ์ น้ำ ท่วม ทาง ภาค ใต้ เมื่อ ช่วง เดือน มกราคม ปี 2560 ที่ ผ่าน มา ทาง สำนักงาน ใหญ่ ผ่าน ทาง ฝ่าย บริการ องค์กร ได้ 
จัด ตั้ง โครงการ “ไอที ดี ร่วมใจ ช่วย ภัย ใต้” ซึ่ง โครงการ ดัง กล่าว ได้ รับ ความ สนใจ จาก เพื่อน พนักงาน รวม ทั้ง บุคคล ทั่วไป ที่ อยู่ ภายใน อา คา ร 
อิตัล ไทย ทาวเวอร์ เป็น อย่าง ยิ่ง โดย ได้ ร่วม กัน บริจาค เงิน รวม ทั้ง เครื่อง อุปโภค บริโภค ซึ่ง ทาง ฝ่าย บริการ องค์กร ได้ รวบรวม ยอด การ  
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บริจาค เป็น จำนวน เงิน 51,045 บาท พร้อม กับ หน่วย งาน 2219  จำนวน 2,340 บาท รวม เป็น เงิน ทั้งหมด ที่ทาง หน่วย งาน ได้ รับจำนวน 
53,385 บาท พร้อม กับ สิ่งของ จำนวน หนึ่ง ที่ทาง พนักงาน สำนักงาน ใหญ่ ส่ง มา ช่วย เหลือ ซึ่ง ทาง หน่วย งานได้ ดำเนิน การนำ สิ่งของ ไป บรรจุ 
ถุง ยังชีพได้จำนวน 380 ถุง ใน ถุง ยังชีพ นั้น ประกอบ ไป ด้วย ข้าวสาร  3 กิโลกรัม มา ม่า 3 ซอง ปลาก ระ ป๋อ ง 3 กระป๋อง น้ำ เปล่า 3 
ขวด น้ำปลา 1 ขวด ยา แก้ ปวด ไท ลี นอล 1 แผง ยา แก้ น้ำ กัด เท้า 1 หลอด ขนมปัง 1 ถุง กระดาษ ทิชชู 1 ม้วน โดย ได้ นำ ไป แจก ให้ กับ 
หมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง เป็น พื้นที่ ที่ ได้ รับ ผลก ระ ทบ จาก น้ำ ท่วม มาก ที่สุด การ 
บริจาค ครั้ง นี้ ได้ ประสาน งาน กับ นาย อภินันท์ เชาว ลิต ซึ่ง เป็น นายก องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา ร่วม ด้วย กับ ท่าน 
พระ ครู ปัญญา กิตต ยา ธร เจ้า อาวาส วัด ท่า สูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อม กัน นี้ ทาง องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ท่าศาลา ได้ ทำ หนังสือ 
ขอบคุณ มา ยัง บริษัทฯ ด้วย

  กิจกรรม เพื่อ สังคม ที่ ได้ ดำเนิน ที่ โครงการ ทวาย สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา
จาก การ ที่ บริษัทฯ อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ เข้าไป ดำเนิน งานใน โครงการ ทวาย สาธารณรัฐ แห่ง 

สหภาพ เมีย นมานั้น บริษัทฯ ได้ ดำเนิน กิจกรรม เพื่อ สังคม โดย นำ ศักยภาพ ด้าน งาน ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ เข้าไป ช่วย ดำเนิน งาน ซ่อมแซม 
สาธารณประโยชน์ให้ กับ ชุมชน วัด โรงเรียน ดัง มี ราย ละเอียด ดังนี้:-

งาน ปรับปรุง ถนน และ ป้องกัน น้ำ ท่วม ทาง เข้า สุสาน ของ หมู่บ้าน YaLai –

งาน ติด ตั้ง ถัง สต๊อ คน้ำ และ ต่อ ท่อ ประปา ขึ้น ภูเขา ให้ กับ วัด MayanGyi –

งาน ซ่อม สะพาน เหล็ก และ ปรับปรุง ถนน ทาง เชื่อม หมู่บ้าน Wat Chaung –
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งาน ปรับปรุง สภาพ ถนน ทาง เข้า หมู่บ้าน Kha Maung Chaung –

งาน ปรับปรุง สภาพ ถนน และ ขุด วาง ท่อ ระบาย น้ำ ลอด ใต้ ถนน ทาง เข้า หมู่บ้าน Pagawzoon –

  
งาน ปรับปรุง สภาพ ผิว ถนน จาก กม.4 เข้า หมู่บ้าน Bawah, Bawah Beach, Htawa. –

 

งาน ปรับปรุง ถนน จาก หมู่บ้าน Lae Chaung ขึ้น ไป บน วัด Ou In Taung Pagoda –
  

งาน ปรับปรุง สนาม ฟุตบอล โรงเรียน และ งาน ปรับปรุง ยก ระดับ ถนน ทาง เข้า หมู่บ้าน Htein Gyi –
   

งาน ปรับปรุง พื้นที่ สร้าง ศาลา ปฏิบัติ ธรรม งาน เคลีย ริ่ งบ ริ เวณ รอบ อาคาร ต้อนรับ ที่ สร้าง ใหม่ งาน ขยาย ไหล่ ทาง ขึ้น ไป หา ลาน โพธิ์ บน   –
วัด Ou In Taung
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จาก นโยบาย ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน เรื่อง ของ การ ดำเนิน ธุรกิจ เพื่อ ตอบแทน สู่ สังคม อย่าง ยั่งยืน โดย ใช้ ศักยภาพ ที่ มี ขอ งบ ริ ษัทฯ เข้าไป ช่วย เหลือ และ 
ตอบแทน สู่ สังคม ซึ่ง ใน ปี 2557 ที่ ผ่าน มา เรา ตระหนัก ถึง คุณค่า ด้าน การ ศึกษา ซึ่ง ถือ ได้ ว่า เป็น รากฐาน สำคัญ ต่อ การ พัฒนา ประเทศ โดย ได้ เริ่ม โครงการ ที่ 
เกี่ยวข้อง กับ การ สนับสนุน การ ศึกษา เป็น โครงการ ต้นแบบ ดัง โครงการ “กิจกรรม โครงการ โรงเรียน พอดี พอดี แบ่ง ปัน ความ สุข รอย ยิ้ม ให้ เด็ก และ 
ชุม ชุน ผู้ ประสบ ภัย”

ความเป็นมาของโครงการ

จาก เหตุการณ์ แผ่น ดิน ไหว ขนาด 6.3 ริก เตอร์ ที่ จังหวัด เชียงราย เมื่อ วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ ผ่าน มา ตาม มาตรา วัด ริก เตอร์ จาก ความ 
ลึก 7 กิโลเมตร โดย มี จุดศูนย์กลาง ของ รอย เลื่อน ที่ อำเภอ แม่ ลาว จังหวัด เชียงราย จาก รอย เลื่อน ที่ ยัง มี พลัง ที่ ชื่อ ว่า รอย เลื่อน พะเยา นับ เป็น หนึ่ง ใน ภัย 
พิบัติ ครั้ง รุนแรง ที่สุด ครั้ง หนึ่ง ของ ไทย สร้าง ความ เสีย หาย เป็น วง กว้าง ต่อ สิ่ง ปลูก สร้าง บ้าน เรือน สถาน ที่ ราชการ วัด และ ถนน ใน พื้นที่ 7 จังหวัด ภาค 
เหนือ และ มี ความ เสีย หาย รุนแรง ที่สุด ใน พื้นที่ 3 อำเภอ ใน จังหวัด เชียงราย ได้แก่ อำเภอ พาน อำเภอ แม่ ลาว และ อำเภอ แม่สรวย ซึ่ง เป็น พื้นที่ อยู่ ใกล้ 
จุดศูนย์กลาง แผ่น ดิน ไหว ใน ครั้ง นี้ นอกจาก อาคาร บ้าน เรือน แล้ว โรงเรียน หลาย แห่ง ใน พื้นที่ ก็ได้ รับ ผลก ระ ทบ อย่าง หนัก จาก เหตุการณ์ ครั้ง นี้ โดย เฉพาะ 
ใน 3 อำเภอ ของ จังหวัด เชียงราย ที่ อยู่ ใกล้ ศูนย์กลาง แผ่น ดิน ไหว มาก ที่สุด ซึ่ง รอ คอย การ ซ่อมแซม ฟื้นฟู นอกจาก นี้ ยัง สร้าง ความ เดือด ร้อน ให้ ประชาชน 
ผู้ ประสบ ภัย เป็น จำนวน มาก 

สมาคม สถาปนิก สยาม วิศวกรรม สถาน แห่ง ประเทศไทย สมาคม อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ไทย สมาคม วิศวกร ที่ ปรึกษา แห่ง ประเทศไทย และ เครือ 
ข่าย ความ ร่วม มือ จาก หลาก หลาย สาขา อาชีพ ได้ เล็ง เห็น ความ ตั้งใจ ของ เครือ ข่าย ความ คิด สร้างสรรค์ เพื่อ เตรียม พร้อม รับมือ และ จัดการ ภัย พิบัติ (Design 
for Disasters - D4D) จึง ได้ มา ร่วม ช่วย กัน อย่าง เร่ง ด่วน ด้วย จิต อาสา อย่าง เต็ม ความ สามารถ ซึ่ง ความ ทุ่มเท ใน ครั้ง นี้ ได้ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ ร่วม มือ จาก 
หลาก หลาย หนว่ย งาน กอ่ เกดิ เปน็ โครงการ ระดม ความ ชว่ย เหลอื และ จดั ระบบ ความ ชว่ย เหลอื จาก ทกุ ภาค สว่น ให ้ม ีประสทิธภิาพ แก ่ผู ้ประสบ ภยั แผน่ ดนิ ไหว 
ใน จงัหวดั เชยีงราย เพือ่ ให ้ความ ชว่ย เหลอื ใน การ สรา้ง อาคาร เรยีน บา้น และ บรูณะ วดั ที ่ได ้รบั ผลก ระ ทบ จาก แผน่ ดนิ ไหว ประกอบ ดว้ย ความ ชว่ย เหลอื การ 
สร้าง อาคาร เรียน 9 แห่ง สร้าง บ้าน ให้ ผู้ ประสบ ภัย ที่ ยากไร้ 9 หลัง และ ซ่อมแซม วัด 2 หลัง ใน ส่วน ของ การ สร้าง อาคาร เรียน ดำเนิน การ โดย สมาคม 
สถาปนิก สยาม ซึ่ง รับ ผิด ชอบ ด้าน การ ออกแบบ โดย ใช้ แนวคิด “พอดี พอดี” คือ ประหยัด สร้าง ง่าย และ ไว ทัน ต่อ ความ ต้องการ ใช้ วัสดุ หลักๆ 5 อย่าง 
ได้แก่ โครงสร้าง เหล็ก พื้น คอนกรีต ผนัง ซีเมนต์ บอร์ด หลังคา แผ่น เหล็ก รีด ลอน และ วัสดุ ที่ มี ใน ท้อง ถิ่น โดย ออกแบบ ให้ เหลือ เศษ วัสดุ น้อย ที่สุด ด้วย 
การ ใช้ ระบบ modular และ ได้ รับ การ ออกแบบ โครงสร้าง ให้ รองรับ แผ่น ดิน ไหว
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ใน ส่วน ของ โรงเรียน 9 แห่ง ที่ ต้องการ ความ ช่วย เหลือ และ มี ความ พร้อม ใน การ สร้าง อาคาร เรียน แบบ เร่ง ด่วน มี ราย ชื่อ ดัง แสดง ไว้ ใน ตาราง ด้าน 
ล่าง ดังนี้

ลำดับ ชื่อโรงเรียน สังกัด อำเภอ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
2 โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน
3 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอพาน
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอพาน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่ลาว
7 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่ลาว
8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่สรวย
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่ลาว

โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า เป็น หนึ่ง ใน 9 โรงเรียน ที่ ได้ รับ ผลก ระ ทบ อย่าง รุนแรง จาก เหตุการณ์ แผ่น ดิน ไหว เนื่องจาก อาคาร เดิม มี ลักษณะ เป็น อาคาร 
ไม ้เกา่ หลงั จาก เหตกุารณ ์แผน่ ดนิ ไหว โรงเรยีน ได ้รบั ความ เสยี หาย อยา่ง หนกั พืน้ ปนู ที ่ป ูกระเบือ้ง ม ีรอย แยก ฝา้ เพดาน หลดุ รว่ง ระ เกะ ระกะ อาคาร เรยีน ไม ่
สามารถ ใช้ งาน ได้ ต้อง ทุบ ทำลาย ทิ้ง เนื่องจาก โครงสร้าง อาคาร เสีย หาย ส่วน ที่ เป็น พื้น ไม้ นั้น ยุบ ลง ส่ง ผล ให้ เด็ก นักเรียน ใน ชั้น ปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 
22 คน และ คุณครู ประจำ จำนวน 2 คน ไม่มี สถาน ที่ ใช้ ศึกษา เรียน หนังสือ ต้อง ย้าย นักเรียน ทั้งหมด และ คุณครู ไป ฝาก ใช้ พื้นที่ ใน บริเวณ วัด บ้านโฮ่ง เพื่อ 
ศึกษา เรียน หนังสือ อยู่ ณ ปัจจุบัน นี้ 

ภาพ ความ เสีย หาย ของ โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ภาพ พื้นที่ ของวัด บ้านโฮ่ง ซึ่ง นำ เด็ก นักเรียน โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า ไป ฝาก ให้ เรียน หนังสือ ณ ปัจจุบัน

การดำเนินการ และการออกแบบอาคาร

บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ได้ รับ ทราบ และ เข้าใจ ความ เดือด ร้อน ดัง กล่าว จึง ร่วม สนับสนุน โครงการ โรงเรียน พอดี 
พอดี ด้วย การ ส่ง ทีม งาน วิศวกร เข้า สำรวจ พื้นที่ โครงการ และ ดำเนิน การ ก่อสร้าง โรงเรียน แห่ง ใหม่ ทดแทน โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า ทั้งนี้ โดย มี วัตถุประสงค์ 
เพื่อ ก่อสร้าง โรงเรียน แห่ง ใหม่ เพื่อ ให้ เด็ก นักเรียน ใน ชั้น ปฐมวัย ได้ มี สถาน ที่ เรียน หนังสือ

และ ดว้ย เหต ุที ่พืน้ที ่เดมิ ของ โรงเรยีน บา้น ทุง่ ฟา้ผา่ นัน้ เปน็ บรเิวณ ที ่อยู ่ใน แนว รอย เลือ่น แผน่ ดนิ ทาง โรงเรยีน นำ โดย ทา่น นายก อบต. แมพ่รกิ นาย 
อุทยั ฟ ูวงศ ์ซึง่ ทำ หนา้ที ่เปน็ ผู ้บรหิาร โรงเรยีน มี ความ กงัวล วา่ รอย แยก ของ แผน่ ดนิ ใน พืน้ที่ ดงั กลา่ว อาจ สรา้ง ความ เสีย่ง หาก เกดิ แผน่ ดนิ ไหว ใน อนาคต อกี 
ได้ จึง มี ความ ประสงค์ ที่ จะ สร้าง อาคาร เรียน ใหม่ ใน พื้นที่ ซึ่ง ห่าง ออก ไป ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณ บ้าน หัว ริน และ ไม่ อยู่ ใน แนว รอย เลื่อน แผ่น ดิน ไหว
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ทาง อบต.แม่พรกิ  ได ้ให ้ชือ่ โรงเรยีน แหง่ ใหม่ นี้ วา่ “ศนูย์ พัฒนา เดก็ เลก็ บา้น หวั รนิ” ซึง่ มี บรษิัท IDIN Architects สนบัสนุน การ ออ อก แบบ อาคาร  
บรษิทั สำนกังาน ออกแบบ ระฟา้ สนบัสนนุ การ ออกแบบ ดา้น ภ ูมสิ ถา ปตัย ์คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร ์และ การ ผงัเมอืง สาขา สถาปตัยกรรม ภายใน มหาวทิยาลยั  
ธรรมศาสตร ์สนับสนุน ดา้น การ ออกแบบ สถาปัตยกรรม ภายใน และ คณะ สถาปตัยกรรมศาสตร ์สถาบนั เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจา้ คณุ ทหาร ลาดกระบงั 
สนบัสนนุ การ ออกแบบ และ ผลติ เฟอรน์เิจอร ์บาง สว่น เพือ่ ให ้เดก็ นกัเรยีน ได ้ม ีหอ้งเรยีน และ โรงเรยีน ใหม ่ที ่มัน่คง และ ปลอดภยั ชว่ย บรรเทา ความ เดอืด รอ้น 
ให้ โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า ที่ ได้ รับ ผลก ระ ทบ จาก แผ่น ดิน ไหว 

“ศนูย ์พฒันา เดก็ เลก็ บา้น หวั รนิ” ได ้รบั การ ออกแบบ มา ให ้ตอบ สนอง การ ใช ้งาน ของ เดก็ นกัเรยีน ชัน้ ปฐมวยั (อนบุาล) รวม ถงึ ม ีโครงสรา้ง ที ่แขง็ แรง  
และ สามารถ ต้านทาน แผ่น ดิน ไหว ใน พื้นที่ ดัง กล่าว ได้ ประกอบ ด้วย 

อาคาร เรียน 1 ชั้น ภายใน มี ทั้งหมด 3 ห้องเรียน และ 1 ห้อง พัก ครู ทั้งนี้ ใน แต่ละ ห้องเรียน จะ มี ห้องน้ำ ภายใน ตัว เพื่อ รองรับ การ ใช้ งาน  –
ของ เด็ก

อาคาร โรง อาหาร ซึ่ง มี ความ โล่ง โปร่ง เพื่อ ความ สามารถ ใน การ ระบาย อากาศ ที่ ดี –

ทั้ง สอง อาคาร มี พื้นที่ รวม ประมาณ 480 ตาราง เมตร ได้ รับ การ ออกแบบ ให้ ใช้ ระแนง ไม้ และ กระเบื้อง ลอน ใส ใน การ ช่วย กรอง ฝุ่น และ ลด ปริมาณ 
ลม หนาว ที่ จะ เข้า สู่ ตัว อาคาร ได้

การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

งาน ก่อสร้าง อาคาร เรียน และ อาคาร โรง อาหาร ของ “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” ได้ ถูก กำหนด ไว้ ให้ เริ่ม ขึ้น ใน ช่วง ต้น เดือน พฤศจิกายน 2557 
และ จะ เสร็จ เรียบร้อย ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 รวม ระยะ เวลา ก่อสร้าง ประมาณ 4 เดือน อย่างไร ก็ตาม  เมื่อ ก่อสร้าง อาคาร เรียน และ อาคาร โรง 
อาหาร แล้ว เสร็จ ยัง จำเป็น ต้อง จัดหา อุปกรณ์ และ เครื่อง ใช้ ที่ เหมาะ สม สำหรับ ประกอบ ห้องเรียน และ โรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ ส่ง เสริม การ เรียน รู้ ให้ กับ เด็ก 
นกัเรยีน ปฐมวยั รวม ถงึ โตะ๊ เกา้อี ้ทัง้ ใน สว่น อาคาร เรยีน และ อาคาร โรง อาหาร ซึง่ จะ ตอ้ง ดำเนนิ การ จดัหา และ ตดิ ตัง้ ให ้ทนั การ เปดิ เรยีน เทอม ใหม ่ใน เดอืน 
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ โดย โครงการ ได้ รับ การ สนับสนุน ค่า ใช้ จ่าย ใน ส่วน ของ อุปกรณ์ เหล่า นี้ จาก ทาง ผู้ บริหาร และ พนัก งา นบ ริ ษัทฯ รวม ถึง ผู้ มี จิต ศรัทธา ที่ 
ต้องการ มี ส่วน ร่วม นอกจาก นี้ แล้ว ยัง มี งาน อีก ส่วน หนึ่ง ที่ จะ ต้อง ดำเนิน การ คือ การ สร้าง รั้ว รอบ บริเวณ โรงเรียน และ ปรับ พื้นที่ ทั้ง Hard scape และ 
Soft scape รอบ อาคาร เรยีน และ อาคาร โรง อาหาร พรอ้ม ปลกู ตน้ไม้ เพิม่ เตมิ ตาม แบบ ภู มสิ ถา ปตัย ์เนือ่งจาก ใน พืน้ที่ กอ่สรา้ง ไมม่ี ตน้ไม้ ใหญ่ อยู ่ใน ปจัจุบนั 
ซึ่ง งาน ดัง กล่าว จะ เป็น ค่า ใช้ จ่าย อีก จำนวน หนึ่ง ใน เวลา ต่อ เนื่องจาก นี้



77รายงานประจำปี 2559

โรงเรียน แห่ง นี้ เมื่อ เสร็จ เรียบร้อย คาด ว่า จะ สามารถ รองรับ นักเรียน ได้ ประมาณ 100 คน โดย จะ เป็น นักเรียน ปฐมวัย จาก โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า 
เดิม 22 คน และ นักเรียน จาก อีก โรงเรียน หนึ่ง ใน พื้นที่ ใกล้ เคียง คือ โรงเรียน บ้าน หัว ทุ่ง ประมาณ 45 คน รวม ถึง คาด ว่า จะ มี นักเรียน กลุ่ม ใหม่ เป็น เด็ก 
ปฐมวัย ซึ่ง พัก อาศัย อยู่ ใน บริเวณ ที่ ไม่ ห่าง กัน มาก นัก มา เพิ่ม อีก จำนวน หนึ่ง รวม เป็น ทั้งหมด ประมาณ 100 คน

กิจกรรมในช่วงดำเนินงานโครงการสร้างโรงเรียน
1. ประชุมกับทีม อบต.แม่พริก สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects D4D และเข้าสำรวจพื้นที่

ภาพ การ ประชมุ เริม่ ตน้ โครงการ ระหวา่ง ITD สมาคม สถาปนกิ สยาม IDIN Architects อบต.แมพ่รกิ และ D4D รวม ถงึ ภาพ การ สำรวจ โรงเรยีน 
บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า และ บริเวณ โดย รอบ ซึ่ง ได้ รับ ความ เสีย หาย ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม 2557 และ ภาพ ของ เด็ก นักเรียน ปฐมวัย ที่ จะ ไป ร่วม ศึกษา ที่ “ศูนย์ พัฒนา 
เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” 

  

2. การดำเนินงานก่อสร้าง และติดตามผล

ภาพ ความ ก้าว หน้า งานก่อ สร้าง “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” เมื่อ วัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

ภาพ ความ ก้าว หน้า งานก่อ สร้าง “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” เมื่อ วัน ที่ 15 ธันวาคม 2557 
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ภาพ การ ตรวจ เยี่ยม ความ ก้าวหน้า ของ การ ก่อสร้าง “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” เมื่อ วัน ที่ 14 มกราคม 2558 

ใน วัน ที่ 30 มกราคม 2558 คณะ ผู้ บริหาร ของ บมจ.อิตาเลียน ไทยฯ ได้ เดิน ทาง ไป ตรวจ ความ ก้าวหน้างาน ก่อสร้าง “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน 
หัว ริน” จ.เชียงราย ร่วม กับ ทีม งาน บริษัท ไอ ดิน และ อบต.แม่พริก 

 

3. การเข้าเยี่ยมชมโครงการของหน่วยงานภายนอก

คณะ นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย พะเยา เข้า ศึกษา และ เยี่ยม ชม โครงการ ก่อสร้าง “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” ณ วัน ที่ 27 พฤศจิกายน  –
2557 โดย มี ทีม วิศวกร สนาม ขอ งบ ริ ษัทฯ  เป็น ผู้ ให้ ข้อมูล และ อธิบาย ขั้น ตอน การ ก่อสร้าง

เมื่อ วัน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจ แปนฟา วน์ เดชั่ น กรุงเทพฯ และ องค์กร ร่วม นำ คณะ เยาวชน 24 คน จาก 6 ประเทศ ซึ่ง ประกอบ ไป  –
ด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น ประเทศ ละ 5 คน มาเลเซีย 3 คน และ อินเดีย 1 คน มา เยี่ยม ชม สถาน ที่ และ ดู งานการ ฟื้นฟู 
อาคาร เรียน หลัง ประสบ ภัย พิบัติ แผ่น ดิน ไหว ของ โครงการ เพื่อ ให้ เยาวชน คณะ ดัง กล่าว ได้ ประสบ กา รณ์ ใหม่ๆ ใน การ ศึกษา และ เตรียม ความ 
พร้อม รับมือ ภัย พิบัติ จาก โครงการ นี้ และ สามารถ นำ ไป เผย แพร่ ให้ กับ ชุม ชน อื่นๆ  ที่ สนใจ ใน ประเทศ ของ ตน ต่อ ไป 



79รายงานประจำปี 2559

โดย ม ีทมี วศิวกร ขอ งบ ร ิษทัฯ เปน็ ผู ้ใหก้าร ตอ้นรบั คณะ เยาวชน ใน ครัง้ นี ้พรอ้ม กบั อธบิาย ถงึที ่มา ราย ละเอยีด ของ โครงการ และ ขอ้มลู 
ขั้น ตอน การ ก่อสร้าง ต่างๆ  ให้ ได้ รับ ทราบ

“โครงการ ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก บ้าน หัว ริน” เป็น โครงการ หนึ่ง ที่ทาง บริษัท อิตาเลียน ไทยฯ ได้ เริ่ม ดำเนิน กิจกรรม ใน การ ช่วย เหลือ และ ตอบแทน 
สู่ สังคม โดย การนำ ศักยภาพ และ ความ เชี่ยวชาญ ด้าน งาน ก่อสร้าง ขอ งบ ริ ษัทฯ มา ให้ ความ ช่วย เหลือ ต่อ ชุมชน ที่ ประสบ ภัย ธรรมชาติ และ เป็น พื้นที่ 
ขาดแคลน อย่าง แท้จริง 

และ ใน อนาคต อัน ใกล้ นี้ เมื่อ โรงเรียน ได้ ก่อสร้าง เสร็จ สิ้น ลง แล้ว บริษัทฯ และ ผู้ บริหาร รวม ถึง พนักงาน ทุก คน ยัง จะ เข้าไป ดูแล และ ช่วย เหลือ 
รวม ถึง ติดตาม ผลอ ย่าง ต่อ เนื่อง และ จะ ได้ เป็น โครงการ ต้นแบบ โครงการ หนึ่ง ที่ จะ มี ส่วน ใน การ ตอบแทน คืน สู่ สังคม
4. พิธีส่งมอบอาคารห้องเรียนพอดีพอด ี
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)”

เมือ่ วนั ที ่14 พฤษภาคม 2558 ที ่ผา่น มา บรษิทั อติาเลยีน ไทย ด ีเวลอ๊ป เมน ต ์จำกดั (มหาชน) โดย นาง นจิ พร จรณะ จติต ์กรรมการ รอง ประธาน 
บรหิาร อาวโุส ได ้สง่ มอบ อาคาร เรยีน อยา่ง เปน็ ทางการ โดย การ บรจิาคและ จดั สรา้ง ศนูย ์พฒันา เดก็ เลก็ องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล แมพ่รกิ 1 (อติาเลยีน ไทย 
อุปถัมภ์) เพื่อ ทดแทน โรงเรียน บ้าน ทุ่ง ฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ซึ่ง เสีย หาย จากเหตุ แผ่น ดิน ไหว จ.เชียงราย ให้ เด็ก นักเรียน ใน ชั้น ปฐมวัย ได้ มี ที่ เรียน 
หนงัสอื โดยได ้รบั เกยีรต ิจาก นาย พงษ ์ศกัดิ ์วงั เสมอ ผู ้วา่ ราชการ จงัหวดั เชยีงราย เปน็ ผูร้บั มอบ ซึง่ กจิกรรม นีถ้อื เปน็ สว่น หนึง่ ของ กจิกรรม ความ รบั ผดิ ชอบ  
ต่อ สังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อ พัฒนา สังคม ไทย ให้ มี คุณภาพ และ มี ความเป็น อยู่ ที่ ดี ขึ้น 

บรษิทั อติาเลยีน ไทย ด ีเวลอ๊ป เมน ต ์จำกดั (มหาชน) ได้ บรจิาค และ ดำเนนิ การ กอ่สรา้ง โรงเรยีน แหง่ ใหม ่ทดแทน โรงเรยีน บา้น ทุง่ ฟา้ผา่ มลูคา่ กวา่ 
10 ล้าน บาท เริ่ม ด้วย การ ส่ง ทีม งาน วิศวกร เข้า สำรวจ พื้นที่ โครงการ และ ดำเนิน การ ก่อสร้าง โรงเรียน แห่ง ใหม่ ทดแทน มี วัตถุประสงค์ เพื่อ สร้าง โรงเรียน 
แห่ง ใหม่ ให้ เด็ก นักเรียน ใน ชั้น ปฐมวัย ได้ มี สถาน ที่ เรียน หนังสือ ซึ่ง ต่อ มา เมื่อ ก่อสร้าง ใกล้ แล้ว เสร็จ ทาง อบต. รวม ถึง ชาว บ้าน และ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ใน พื้นที่ 
ได้ ร่วม กัน ตั้ง ชื่อ โรงเรียน แห่ง ใหม่ นี้ ว่า “ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล แม่พริก 1 (อิตาเลียน ไทย อุปถัมภ์)” 
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5. บรรยากาศ น้องๆ เปิดเรียนวันแรก 
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)”

เมื่อ วัน ที่ 22 มิถุนายน 2558 ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล แม่พริก 1 (อิตาเลียน ไทย อุปถัมภ์) ได้ ทำการ เปิด เรียน วัน แรก ซึ่ง 
ครู และ น้อง นักเรียน ตื่น เต้น ดีใจ และ เรียน รู้ กัน อย่าง สนุกสนาน โดย เปิด เทอม วัน แรก มี นักเรียน เข้า เรียน จำนวน 50 คน



81รายงานประจำปี 2559

6. การดำเนินกิจกรรมหลังจากส่งมอบและการติดตามผล

หลงั จาก ที ่ได ้ทำการ สง่ มอบ อาคาร เรยีน ให ้กบั ทาง อบต.แมพ่รกิ  ไป แลว้ ยงั ม ีกลุม่ พนกังาน ขอ งบ ร ิษทัฯ และ ผู ้ม ีจติ ศรทัธา ยงั ได ้เขา้ รว่ม สนบัสนนุ 
และ บริจาค เงิน เพื่อ ร่วม จัด ซื้อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวม ถึง เครื่อง ใช้ ต่างๆ  ที่ จำเป็น ให้ กับ ห้องเรียน แห่ง นี้ ด้วย รวม เป็น มูลค่า กว่า 1 ล้าน บาท อีก ทั้ง ยัง ได้  
จัด ตั้ง กองทุน ให้ กับ ทาง ศูนย์ฯ ไว้ สำหรับ จัด ซื้อ อุปกรณ์ หรือ สิ่งของ จำเป็น ต่างๆ ทดแทน ของ ที่ ชำรุด ต่อ ไป โดย ทาง โรงเรียน ได้ ทำการ ปรับปรุง บริเวณ ที่ 
เสี่ยง ให้ เกิด อันตราย ต่อ เด็ก เช่น รั้ว ศูนย์ พัฒนา เด็ก เล็ก การ ปรับปรุง หลังคา ที่ ออกแบบ ให้ มี แสง สว่าง จาก ธรรมชาติ แต่ เมื่อ ใช้ งาน จริง ทำให้ เกิด ความ 
รอ้น สงู เพราะ แสงแดด สอ่ง เขา้ มา ใน หอ้งเรยีนโดยตรง จงึ ปรบัปรงุ เพดาน และ หลงัคา ดงั กลา่ว เพิม่ หลงัคา กนัสาด เวลา ฝน ตก เชือ่ม หลงัคา ระหวา่ง อาคาร 
และ โรง อาหาร เป็นต้น โดย ใช้ งบ ประมาณที่ ได้ รับ การ บริจาค และ เหลือ จาก การ ส่ง มอบ 

รูปการ เปลี่ยน หลังคา และ กันสาด

เพิ่ม หลังคา กันสาด เวลา ฝน ตก
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อและประสบการณ์โดยสังเขป ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
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ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิ ต เกียรตินิยม อันดับ หนึ่ง
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บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองศาสตราจารย์:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการ:
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น:
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ระยะ 10 ปี (2542-2551):
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา ร.ม.ว.:
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรรมการ:
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ: 63 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  University of Southern California U.S.A.

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2537
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่
  Colorado School of Mines, U.S.A.

ประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์

ประธานกรรมการ:
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บจก. ไทยมารุเคน

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล
บมจ. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนท์ เซอร์วิส บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย
บจก. กณิการ์ บมจ. สยาม สตีล ซินดิเกต
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ
บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ (1996)
บจก. ณ หทัย บจก. ดิถี
บจก. พลังงานสากล บจก. ตยาคี
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บจก. ไตรดายุค บจก. ตองกราย
บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. สระบุรี ถ่านหิน
บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. ถกลเกียรติ
บจก. นิภา ลอจ์ด บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)
Panoot Co., Ltd. Bhantuwong Co., Ltd.
บจก. ปนุท บจก. พระราม 9 แสควร์ โฮเต็ล
บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. บางกอกสตีลไวร์
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. ประปานครหลวงบริการ
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. ผลิตพลังงาน
บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง บจก. พัณณิณ
บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์ บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
บจก. อมารี บจก. เมียนม่า ไอทีดี
บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. ลาซาล
บจก. อิตัลไทย เรียลเอสเตท บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
บจก. อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง บจก. สรีธร
บจก. อิตัลไทยเทรวี่ บจก. สวนจันทบุรี
บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ บจก. อมารี ออร์คิด ลอจ์ด
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ บจก. อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี
บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรั๊คชั่น บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอาท์
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี บจก. เอเชี่ยนสติล โปรดักส์
บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์ บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กิจการร่วมค้าไอทีดี-อีจีซี
ITD Bangladesh Co., Ltd. บจก. สินแร่เมืองไทย
Italian - Thai International SDN. BHD. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. ไวดีเมียร์ Asia Industrial and Port Corporation Co., Ltd.
บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
Thai Mozambique Logistica SA. Momaz Logistics 
บจก. เหมืองแร่ เอเชียไทย Pan African Mining Corp.,

3 นางนิจพร จรณะจิตต์ อายุ: 66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin (Madison) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559
Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2005

ประธานกรรมการ:
บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน
บจก. อมารี บมจ. โอเอชทีแอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล)
บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
บจก. อิตัลไทย อุตสาหกรรม

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน:
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เครื่องจักรกลสยาม
บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ บจก. ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส
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บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ทีทีซีแอล
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. ไทยมารุเคน
บจก. พระราม 9 แสควร์ บจก. พลังไทย ก้าวหน้า
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)
บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ บจก. ผลิตพลังงาน
บจก. อาควาไทย บจก. พระราม 9 แสควร์ โฮเต็ล
บจก. อิตัลไทยเทรวี่ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ บจก. เมียนม่า ไอทีดี
บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
บจก. เอเซี่ยน สติล โปรดักส์ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บมจ. สยามสติล ซินดิเกต บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาท์
บจก. อมารี หัวหิน จำกัด บจก. อิตาเลียนไทย พาวเวอร์
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์เปอเรชั่น บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
บจก. ซังกิวไทย บจก. อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต จำกัด
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
บจก. สวนจันทบุรี บจก. สรีธร
บจก. อิตัลไทยมารีน ITD Bangladesh Co., Ltd.
บจก. อิตัลไทย เรียลเอสเตท บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี
บจก. สินแร่เมืองไทย บจก. สระบุรี ถ่านหิน
บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. พลังงานสากล Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
Pan African Mining Corp. Momaz Logistics 
บจก. เหมืองแร่เอเซียไทย

4 นายไผท ชาครบัณฑิต อายุ: 75 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2505-2509)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 21 มีนาคม พ.ศ. 2546
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 8 เมษายน พ.ศ. 2558

Director Certificate Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย
กิจการร่วมค้า ไอโอที บจก. พลังไทยก้าวหน้า
บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น บจก. เกาะกง พาวเวอร์ไลท์
บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. ผลิตพลังงาน
บจก. ไทยมารุเคน บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เมียนม่า ไอทีดี
บจก. อาควาไทย บจก. สรีธร
บจก. สินแร่เมืองไทย บจก. อิตัลไทยเทรวี่
Italian - Thai International SDN. BHD. บจก. อิตัลไทยมารีน
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี
บจก. เอเชียโลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์
บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
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5 นายธวัชชัย สุทธิประภา อายุ: 74 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559
Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non Finance Director ของสมาคมส่งเสริม 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
Sharing Forum on Financial Instrument for Directors

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. สยาม สตีล ทาวเวอร์ บจก. สรีธร
กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสเอ็มซีซี บจก. เอทีโอ-เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส
บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไทยมารุเคน บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

6 นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ อายุ: 77 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
A.B. (cum laude) Harvard College วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2548

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บมจ. โอเอชทีแอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)

7 นายปีติ กรรณสูต อายุ: 36 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
Applied Economics, University of Saint Andrews วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559
รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. สระบุรีถ่านหิน
ITD Madagascar S.A Co., Ltd. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. เหมืองแร่ เอเชียไทย Pan Sakoa Coal SA
Pan African Mining Corp. บจก. คอนสตรัคชัน คอนกรีต
บจก. อินทรินสิค รีซอร์สเซส

กรรมการบริหาร:
บจก. อ่าวสยามมารีน

8 นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ อายุ: 62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาโท M.Sc. (Faculty of Technology) University of 
  Manchester Institute of Science and Technology

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 30 เมษายน พ.ศ. 2557
*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผล 9 กันยายน พ.ศ. 2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหาร:
บจก. เกษมกิจ
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9 นายธรณิศ กรรณสูต อายุ: 27 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 30 เมษายน พ.ศ. 2557
  University of California, Berkeley, USA

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ Thai Mozambique Logistica S.A.
LNG Plus Internatiomal (Hongkong) Limited

ผู้ช่วยประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

10 นายเกริก วณิกกุล อายุ: 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
เนติบัณฑิต Barrister-at-Law, Middle Temple วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
B.A. in Jurisprudence (Hons, Oxon) UK
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) Class 42/2004 and
  Charter Director Course (CDC) Class 3/2008 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:
คณะกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
  (องค์การมหาชน)

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา:
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานกรรมการ:
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน:
ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด อายุ 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ประธาน:
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



87รายงานประจำปี 2559

12 นายชาติชาย ชุติมา อายุ: 57 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
Director Certificate Program Class 204/2015
Director Accreditation Program Class 67/2007
Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2001
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

รองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน):
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหาร (ฝ่ายการเงิน):
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. สยาม แปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ITD Bangladesh Co., Ltd.
บมจ. สยามสติลซินดิเกต

13 นางสาวกาญจนา เจริญยศ อายุ: 55 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท MBA (การเงินการธนาคาร)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี):
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ผู้ช่วยรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี):
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

14 นายอนันต์ อัมระปาล อายุ: 71 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

15 นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจำรูญ อายุ: 70 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
กิจการร่วมค้าซัมซุง-ไอทีดี

16 นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ อายุ: 63 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
Thai Mozambique Ligistiga S.A.
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17 นายสุเมธ สุรบถโสภณ อายุ: 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ITD Bangladesh Co., Ltd.
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.

18 นายปิยชัย กรรณสูต อายุ: 42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท (MBA), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย ITD Construction SDN. BHD.
Italian-Thai Vietnam Development Co., Ltd.

19 นางสาวปราชญา กรรณสูต อายุ: 34 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท MBA, Hawaii Pacific University, USA

รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. แอลเอ็นจีพลัส บจก. อ่าวปอแกรนด์มารีน่า
บจก. เอ็มเอสไอ ไทยแลนด์ บจก. อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์

20 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล อายุ: 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาโท MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (Company Secretary Program)
Effective Minute Taking, 13/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย the Institute of Directors (IOD)

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

เลขานุการบริษัท:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ผู้จัดการใหญ่:
บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
*โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบท้ายนี้

21 นายประสิทธิ์ รัตนารามิก อายุ: 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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22 นายสมภพ พินิจชัย อายุ: 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. อิตัลไทย มารีน

23 นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ อายุ: 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ: 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา 
  Asian Institue of Technology

รองประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

24 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา อายุ: 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ :1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา 
  LAMAR University, U.S.A.

รองประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

25 นายประเสริฐ เสนาะ อายุ: 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ: 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ เลขานุการ บริษัทฯ

เลขานกุาร ของ บรษิทัฯ จะ ตอ้ง ปฏบิตั ิหนา้ที ่ตาม ที ่กำหนด ใน มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระ ราช บญัญตั ิหลกั ทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง มี ผล ใช้ บังคับ ใน วัน ที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วย ความรับ ผิด ชอบ ความ ระมัดระวัง และ ความ ซื่อสัตย์ สุจริต รวม ทั้ง ต้อง ปฏิบัติ 
ให้ เป็น ไป ตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ บังคับ บริษัท มติ คณะ กรรมการ ตลอด จน มติ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ ตาม กฎหมาย ของ เลขานุการ บริษัทฯ  
มี ดังนี้

1. จัด ทำ และ เก็บ รักษา เอกสาร ดัง ต่อ ไป นี้

ก. ทะเบียน กรรมการ

ข. หนังสือ นัด ประชุม คณะ กรรมการ รายงาน การ ประชุม คณะ กรรมการ และรายงาน ประจำ ปี ของ บริษัทฯ

ค. หนังสือ นัด ประชุม ผู้ ถือ หุ้น และ รายงาน การ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น

2. เก็บ รักษา รายงาน การ มี ส่วน ได้ เสีย ที่ รายงาน โดย กรรมการ หรือ ผู้ บริหาร และ จัด ส่ง สำเนา รายงาน การ มี ส่วน ได้ เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ 
ประธาน คณะ กรรมการ และ ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ทราบ ภายใน 7 วัน ทำการ นับ แต่ วัน ที่บริษัทฯ ได้ รับ รายงาน นั้น

3. ดำเนิน การ อื่นๆ ตาม ที่ คณะ กรรมการ กำกับ ตลาด ทุน ประกาศ กำหนด

อนึ่ง  บริษัทฯ ได้ กำหนดคุณสมบัติ ของ เลขานุการ บริษัทฯ ดังนี้

1.  มี ความ รอบรู้ และ เข้าใจ ใน ธุรกิจ ของ บริษัทฯ  รวม ถึง บทบาท หน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง กับ งาน เลขานุการ บริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ ของ กรรมการ หน้าที่ 
ของบ รษิทัฯ และ ม ีความ รูด้า้น กฎหมายและ กฎ ระเบยีบ ที ่เกีย่วขอ้ง  ตลอด จน ศกึษาหาความ รู ้และ ตดิตามขอ้มลูขา่วสาร เพือ่ พฒันาการ ปฏบิตั ิ
งาน อย่าง สม่ำเสมอ

2.  ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ ของ บริษัทฯ ด้วย ความ รับ ผิด ชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่ง มั่น ทุ่มเท และ สนับสนุน 
การ ดำเนิน งาน ของ บริษัทฯ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ โดย อยู่ ภาย ใต้ หลัก การ กำกับดูแล กิจการ ที่ ดี และ จรรยา บรรณ ทาง ธุรกิจ

3. ยึด มั่น ใน คุณธรรม จริยธรรม คำนึง ถึง ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ทุก ฝ่าย ไม่ กระทำ การ ใดๆ  อัน จะ ก่อ ให้ เกิด ผล เสีย ต่อชื่อ เสียง และ ภาพ ลักษณ์ ของ 
บริษัทฯ

4. ไม่ มุ่ง หวัง ผล ประโยชน์ ส่วน ตัว จาก โอกาส ทาง ธุรกิจ ของ บริษัทฯ  รวม ทั้ง เก็บ รักษา ความ ลับ ของ บริษัทฯ ได้ เป็น อย่าง ดี

5. มี มนุษยสัมพันธ์ ที่ ดี มี ความ สามารถ ใน การ ติดต่อ ประสาน งาน กับ ฝ่าย งาน และ หน่วย งาน ต่างๆ  ทั้ง ภายใน และ ภายนอก บริษัทฯ
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
จำนวนหุ้น 
ณ 15 ก.พ. 

2559

จำนวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2560

จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน
แปลงระหว่าง

รอบปีบัญชี 2559

ผลประโยชน์
ตอบแทน

จำนวนเงินรวม

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ - 0 - - 0 - - 0 - 750,000 (1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 535,000 (2)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 (3) 

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 827,656,226 785,494,526 (42,161,700) 580,000 (1)

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 377,703,340 371,698,140 (6,005,200) 580,000 (1)

4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ 69,540 69,540 - 0 - 580,000 (1)

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 (3) 

5. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ - 0 - - 0 - - 0 - 580,000 (1)

6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ - 0 - - 0 - - 0 - 580,000 (1)

กรรมการตรวจสอบ 415,000 (2)

7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 463 463 - 0 - 580,000 (1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 

8. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการอิสระ 1,064,500 1,064,500 - 0 - 580,000 (1)

กรรมการตรวจสอบ* 262,500 (2)

(*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

  เมื่อ 9 ก.ย. 2559)

9. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 28,210,960 28,210,960 - 0 - 580,000 (1)

10. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ - 0 - - 0 - - 0 - 580,000 (1)

11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระ* - 0 - 12,837 - 0 - 193,333 (1)

กรรมการตรวจสอบ* 131,333 (2)

(*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 ก.ย. 2559)

หมายเหตุ 
(1)ค่าตอบแทนกรรมการ
(2)ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรวมค่าตอบแทนพิเศษ
(3)ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การ ควบคุม ภายใน และ การ บริหาร จัดการ ความ เสี่ยง

บริษัทฯ ได้ ให้ ความ สำคัญ ต่อ ระบบ การ ควบคุม ภายใน อย่าง ต่อ เนื่อง ทั้ง ระดับ บริหาร และ ระดับ ปฏิบัติ การ เพื่อ ป้องกัน และ ลด ความ เสี่ยง ที่ อาจ จะ 
เกิด ขึ้น โดย คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ได้ ประเมิน ระบบ การ ควบคุม ภายใน และ ติดตาม ประเมิน ผลอ ย่าง สม่ำเสมอ เพื่อ ให้ เกิด ความ มั่นใจ ว่า บริษัทฯ มี ระบบ 
การ ควบคุม ภายใน ที่ เหมาะ สม และ เพียง พอ ต่อ การ ดำเนิน งาน

 ใน การ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ครั้ง ที่ 2/3/2560 เมื่อ วัน ที่ 15 มีนาคม 2560 โดย มี คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ 3 ท่าน เข้า ร่วม ประชุม 
ดว้ย ซึง่ คณะ กรรม กา รบ ร ิษทัฯ ได ้ประเมนิ ความ เพยีง พอ ของ ระบบ การ ควบคมุ ภายใน ขอ งบ ร ิษทัฯ โดย ใช ้แบบ ประเมนิ ความ เพยีง พอ ของ ระบบ การ ควบคมุ 
ภายใน ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ซัก ถาม ข้อมูล จาก ฝ่าย บริหารใน ด้าน ต่างๆ ซึ่ง ประกอบ ด้วย

1. สภาพ แวดล้อม ของ การ ควบคุม (Control Environment)

2. การ ประเมิน ความ เสี่ยง (Risk Assessment)

3. กิจกรรม การ ควบคุม (Control Activities)

4. ระบบ สารสนเทศ และ การ สื่อสาร ข้อมูล (Information and Communication)

5. ระบบ การ ติดตาม (Monitoring Activities)

คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ และ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ มี ความ เห็น ว่า ระบบ การ ควบคุม ภายใน ขอ งบ ริ ษัทฯ มี ความ เพียง พอ เหมาะ สม และ 
สอดคล้อง กับ แบบ ประเมิน ความ เพียง พอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน และ บริษัทฯ จัด ให้ มี บุคลากร อย่าง เพียง พอ และ เหมาะ สมกับ การ ดำเนิน ธุรกิจ ได้ 
อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ ไมม่ ีขอ้ บกพรอ่ง เกีย่ว กบั ระบบ การ ควบคมุ ภายใน ที ่เปน็ สาระ สำคญั และ ตดิตาม ควบคมุ ดแูล การ ดำเนนิ งาน ของ บรษิทั ยอ่ย วา่ สามารถ 
ปอ้งกนั ทรพัยส์นิ ขอ งบ ร ิษทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย จาก การ ที ่กรรมการ หรอื ผู ้บรหิาร นำ ไป ใช ้โดย ม ิชอบ หรอื โดย ไมม่ ีอำนาจ รวม ถงึ การ ทำ ธรุกรรม กบั บคุคล ที ่อาจ 
มี ความ ขัด แย้ง และ บุคคล ที่ เกี่ยว โยง กัน อย่าง เพียง พอแล้ว 

คณะ กรรม กา รบ ร ิษทัฯ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ ผู ้สอบ บญัช ีรบั อนญุาต ม ีความ เหน็ สอดคลอ้ง กนั วา่การ ควบคมุ ภายใน ดา้น บญัช ีขอ งบ ร ิษทัฯ 
นั้น ไม่ พบ ข้อ บกพร่อง ใน ส่วน ที่ เป็น สาระ สำคัญ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ที่ จะ มี ผลก ระ ทบ อย่าง เป็น สาระ สำคัญ ต่อ การ แสดง ความ เห็น ต่อ งบ การ เงิน
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รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
สิ้นสุด ณ 

31 ธันวาคม 59
รายละเอียด ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกต 
จำกัด  
(ผลิตและจำหน่ายเหล็กใน 
งานก่อสร้าง) 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียน  -
ของบริษัท สยามสตีล ซินดิเกต จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร  -
จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความ 
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท  
สยามสตีลซินดิเกต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.27 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายธรณิศ กรรณสูต) 
เป็นกรรมการในบริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำกัด

รายได้ค่าเช่าอาคาร  -
ค่าบริการส่วนกลาง 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าขายเศษวัสดุ 
ลูกหนี้การค้า -

ต้นทุนบริการรับเหมา  -
ก่อสร้าง
เจ้าหนี้การค้า -

219.14 ล้านบาท

99.37 ล้านบาท

798.00 ล้านบาท

258.19 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร ค่าบริการ  -
ส่วนกลาง มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร   -
ค่าบริการส่วนกลาง 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 

บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีล  -
ซินดิเกต จำกัด

เป็น รายการ สนับสนุน ธุรกิจ ปกติ -
เป็น อัตรา ค่า เช่า และ ค่า บริการ ส่วน กลาง   -
ใกล้ เคียงกับ ราคา ตลาด และ ใน เงื่อนไข ที่  
ไม่ แตก ต่าง จาก บุคคล ภายนอก 
เป็น รายการ ธุรกิจ ปกติ -
เป็น ราคา ค่า สาธารณูปโภค ตาม ต้นทุน ที่ เกิด ขึ้น จริง  -
เป็น ราคา ใกล้ เคียง กับ ราคา ตลาด ตาม ปกติ ธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ขาย เศษ วัสดุ ให้ กับ ลูกค้า ราย อื่น
เป็น รายการ ธุรกิจ ปกติ -
เป็น ราคา ใกล้ เคียง กับ ราคา ตลาด ตาม ปกติ ธุรกิจ   -
ที่ บริษัทฯ ซื้อ จาก ผู้ ขาย ราย อื่น

2. บริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด  
(ค้าขายอะไหล่และ 
เครื่องจักร)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ 
กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8.37 ของ 
ทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย  -
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปิยชัย 
กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ 
บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อม ผ่านบริษัท อิตัลไทย 
โฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.71 ของ 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด

รายได้ค่าบริการ  -
 
 
 

ต้นทุนค่าเครื่องจักร  -
ค่าอะไหล่ และค่าบำรุง  -
รักษา
เจ้าหนี้การค้า -

6.79 ล้านบาท

569.69 ล้านบาท
17.66 ล้านบาท

 
25.69 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร  -
ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ประมาณเดือนละ 
566,280 บาท มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2561 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และ  -
ค่าบำรุงรักษา จากบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -
เป็นอัตราค่าเช่า ใกล้เคียงกับราคาตลาดและ  -
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก 
 

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -
ค่าอะไหล่ เครื่องจักร และค่าบำรุงรักษาและ  -
บริการอื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคา 
ตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขาย 
รายอื่น

ทำรายการกับบริษัทย่อย

Dawei Development  -
Company Limited
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา  -
จำกัด
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน  -
จำกัด 

บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา  -

บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำรุงรักษา  -

บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร -

เจ้าหนี้การค้า -
เจ้าหนี้การค้า -
ต้นทุนบริการ  -
 

เจ้าหนี้การค้า -
ต้นทุนเครื่องจักร -

9.12 ล้านบาท
6.35 ล้านบาท

30.80 ล้านบาท

4.57 ล้านบาท
6.4 ล้านบาท

Dawei Development Co., Ltd. และ  -
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด 
ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรจากบริษัท 
อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด   -
ซื้อเครื่องจักร จากบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำกัด

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -
ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ   -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ 
ที่บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด 
ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติ -
ธุรกิจที่บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด 
ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
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3. บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม 
จำกัด  
(รับเหมาก่อสร้าง 
บริการติดตั้ง 
ระบบแก๊สและเครื่อง 
ปรับอากาศ)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นายปีติ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
กับกรรมการถือหุ้นในบริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด  
คิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด โดยเป็นการถือหุ้น 
ทางอ้อมผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง จำกัด และ 
บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการ  -
ในบริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด

รายได้ให้บริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง 
 

เจ้าหนี้การค้า -
ต้นทุนบริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง

11.37 ล้านบาท
73.31 ล้านบาท

111.58 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างงานโยธาระบบ -
ท่อจ่ายไอน้ำ  
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 

บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท อิตัลไทย  -
วิศวกรรม จำกัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สื่อสาร และงานก่อสร้าง

เป็นรายการธุรกิจปกติ  -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

เป็นรายการธุรกิจปกติ  -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น

4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ 
มารีน่า จำกัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นใน  -
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด คิดเป็นจำนวน 
ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวปอ 
แกรนด์ มารีน่า จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อม 
ผ่านบริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็น  -
กรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด

ลูกหนี้การค้า - 103.09 ล้านบาท บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำราญ  -
และ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต  
(ตั้งสำรองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 
เดือน จำนวน 38.66 ล้านบาท

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด  -
มีการทำแผนการชำระหนี้ และได้มีการทยอย 
ชำระเงินตามความสามารถ  
[หมายเหตุ: บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการ 
ทวงถามชำระเงิน]

5. กิจการร่วมค้า  
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี  
(งานขุด-ขนดินและ 
ถ่านลิกไนต์)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด   -
ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า  
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี 
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร  -
จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน 
บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 
กรกฎาคม 2551

ลูกหนี้การค้า  -
 
 
 
 
 

เจ้าหนี้การค้า -
ต้นทุนขาย  -

ลูกหนี้การค้า -

423.12 ล้านบาท
 
 

8.34 ล้านบาท
9.25 ล้านบาท

459.60 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการปรึกษา รับจ้างทำงาน  -
ซ่อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ย้าย เครื่องจักรกล 
 
ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง  -
 
 
 
บริษัทฯ ว่าจ้างกิจการร่วมค้า  -
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี งานถมดิน 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
บริษัทฯ ขายเครื่องจักรของโครงการงาน  -
ขุด-ขนดินและถ่านลิกไนต์ 
ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 
(ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน จำนวน 24.93 
ล้านบาท)

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ -
เป็นอัตราค่าเช่า ค่าบริการใกล้เคียงกับ  -
ราคาตลาด และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก 
บุคคลภายนอก
เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  -
เครื่องจักรเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตาม 
ปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ขายให้ผู้ซื้อรายอื่น
กิจการร่วมค้าฯ จะตีราคามูลค่าเครื่องจักรของ  -
โครงการนำมาชำระหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการใน
ปี 2561

ทำรายการกับบริษัทย่อย

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด  -  รายได้อื่น - 4.67 ล้านบาท บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด   -
ให้บริการด้านบัญชีแก่กิจการร่วมค้า 
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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6. PAN AFRICAN MINING 
CORP.  
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN 
AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90  
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAN AFRICAN 
MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำกัด 
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) 
เป็นกรรมการในบริษัท PAN AFRICAN MINING 
CORP.

ลูกหนี้การค้า - 103.57 ล้านบาท บริษัทฯ ให้บริการบริหารโครงการ  -
SAKOA COAL MINE 
ที่ประเทศมาดากัสการ์ 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน   -
98.7 ล้านบาท

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

7. บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย 
ไทย จำกัด  
(ลงทุนในบริษัทอื่น และ 
ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหิน)

ทำรายการกับบริษัทย่อย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
และนางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  
บริษัท พลังงานสากล จำกัด และบริษัท สระบุรีถ่านหิน 
จำกัด รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90 
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) 
เป็นกรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด 

ลูกหนี้การค้า  -
(ตั้งสำรองเผื่อขาดทุน 
ทั้งจำนวน) 

ต้นทุนขาย -

11.97 ล้านบาท

176.31 ล้านบาท

บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช  -
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา 
โครงการเหมืองถ่านหิน 

บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด  -
ซื้อถ่านหินจากบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย 
ไทย จำกัด

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ซื้อจากผู้ขาย 
รายอื่น

8. PAM SAKOA COAL SA 
(ประกอบธรุกจิเหมอืงถา่นหนิ)

ทำรายการกับบริษัทย่อย

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
และนางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท 
PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำนวนร้อยละ 
89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA 
COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บริษัท เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำกัด 
กรรมการบริษัทฯ (นายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการ  -
ในบริษัท PAM SAKOA COAL SA

ลูกหนี้การค้า  -
 
 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและ  -
เงินทดรองจ่าย

56.93 ล้านบาท
15.55 ล้านบาท

บริษัท ITD Madagascar จำกัด ให้ -
บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน 
ที่ประเทศมาดากัสการ์
ลูกหนี้ค้างนานเกิน 12 เดือนมีจำนวน  -
48.65 ล้านบาท
เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำเข้าเครื่องจักร  -
และค่าใช้จ่าย โครงการเหมืองถ่านหิน

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  -
ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด   -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทาง  -
การเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายนำเข้าเครื่องจักรในนามของ  -
เจ้าของงาน (PAMS) ให้กับ ITD Madagascar 
และอยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษี เมื่อทางราชการได้ออกหนังสือ 
อนุมัติ BOI ให้ PAMS แล้ว PAMS จะได้รับ
คืนภาษีที่ชำระไปและจะนำเงินภาษีดังกล่าว 
มาคืนเงินทดรองจ่ายให้กับ ITD Madagascar 
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
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รายละเอียด ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล

9. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม 
จำกัด 
(ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป) 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ 
กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท เครื่องจักรกล 
สยาม จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 53.75 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท 
เครื่องจักรกลสยาม จำกัด

รายได้ให้บริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง

61.99 ล้านบาท บริษัทให้บริการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกัน  -
น้ำท่วม  
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

10. LNG Plus International 
(Hong Kong) Limited 
(ผลิตและจำหน่าย 
กระแสไฟฟ้า)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต)  -
เป็นกรรมการในบริษัท LNG Plus International 
(Hong Kong) Limited

เจ้าหนี้การค้า -
เจ้าหนี้การค้า -

 4.89 ล้านบาท
 20.00 ล้านบาท

บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการทวาย -
ค่าชดเชยจากการผิดสัญญาโครงการทวาย  -
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay -

11. บริษัท อ่าวปอแกรนด์ 
มารีน่าแอนด์์เรสซิเดนซ์  
จำกัด 
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) -
ถือหุ้นในบริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์
เรสซิเดนซ์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 90 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่า 
แอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อม 
ผ่าน บริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต)  -
เป็นกรรมการในบริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์ 
เรสซิเดนซ์ จำกัด

ลูกหนี้การค้า  -
 

ต้นทุนห้องชุด -

92.43 ล้านบาท

211.45 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง  -
คอนโดมิเนียม และเขื่อนกันคลื่น จ.ภูเก็ต 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
บริษัทรับโอนกรรมสิทธิห้องชุดจาก -
บริษัทอ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์ 
เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
โดยบริษัทฯ จะนำห้องชุดไปให้บุคคลทั่วไปเช่า  -
หรือซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่ม 
รายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ

12. บริษัท คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต จำกัด  
(ซื้อขายคอนกรีต) 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) ถือหุ้นในบริษัท  -
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน
กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการ  -
ในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด 

ต้นทุนบริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง
เจ้าหนี้การค้า -

298.94 ล้านบาท
133.46 ล้านบาท

บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท  -
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำรายการกับบริษัทย่อย

บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำกัด  -
(ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์) 

รายได้จากการขาย -
ลูกหนี้การค้า -

128.37 ล้านบาท
53.05 ล้านบาท

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายสินค้า  -
ปูนซีเมนต์ผงให้บริษัท คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต จำกัด  
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่  -
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ขายให้กับลูกค้า 
รายอื่น
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13. บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด 
(มหาชน) 
(โรงแรม)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ  -
นายเปรมชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
กับบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด 
(มหาชน) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 30.45 ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ  -
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ) เป็นกรรมการใน  
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

รายได้ให้บริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง

133.98 ล้านบาท บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างปรับปรุง  -
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 
ส่วนห้องพัก ภัตตาคาร และห้องจัดเลี้ยง 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

14. บริษัท พี 3 โกลบอล 
เอ็นเนอยี่ จำกัด 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นใน  -
บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด คิดเป็นจำนวน 
ร้อยละ 84.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท พี 3  
โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อม 
ผ่านบริษัท 3 บี โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็น  -
กรรมการในบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด 

ต้นทุนค่าเครื่องบินและ  -
ค่าบริการต่างๆ

38.92 ล้านบาท บริษัทฯ ซื้อเครื่องบินและค่าบริการจาก  -
บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ -
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นราคาที่ต่ำกว่า  -
ราคาตลาด และเป็นราคายุติธรรมที่บริษัทฯ 
รับซื้อจากบริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่  -
ผู้บริหาร

15. บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ 
เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)  
(ผลิตและจำหน่ายลวด 
และสายเคเบิ้ล)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล  -
จำกัด (มหาชน) (CTW) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.90 
ของทุนจดทะเบียนของ CTW
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน 
บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

รายได้ให้บริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนบริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง
เจ้าหนี้การค้า -

9.98 ล้านบาท
81.66 ล้านบาท
77.95 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างอาคาร   -
Packing Plant  
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท จรุงไทย  -
ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำรายการกับบริษัทย่อย

Dawei Development  -
Company Limited

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า - 5.53 ล้านบาท Dawei Development Co., Ltd.  -
ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท จรุงไทยไวร์ 
แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

16. บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับ 
ใช้ในงานก่อสร้าง) 
(เดิมชื่อบริษัท ไทย เร้นท์ 
ออล จำกัด)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล  -
(ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ  -
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท นิชิโอะ 
เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด

ต้นทุนบริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง
เจ้าหนี้การค้า -

111.56 ล้านบาท
107.41 ล้านบาท

บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จากบริษัท  -
นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก 
บุคคลภายนอก
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
สิ้นสุด ณ 

31 ธันวาคม 59
รายละเอียด ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล

17. บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์  
จำกัด 
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด  -
(บริษัทย่อย) และบริษัท สยามสติล ซินดิเกต จำกัด 
(นิติบุคคลเกี่ยวโยง) รวมกันถือหุ้นในบริษัท เบ็ล 
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10.38 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 
จำกัด 

ต้นทุนห้องชุด - 91.62 ล้านบาท บริษัทฯ ซื้อห้องชุดจากบริษัท เบ็ล  -
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ -
เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นราคาใกล้เคียง  -
กับราคาตลาด
โดยบริษัทฯ จะนำห้องชุดไปให้บุคคลทั่วไปเช่า  -
หรือซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่ม 
รายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ

18. บริษัท พระราม 9 สแควร์ 
จำกัด

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด   -
คิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  -
และนางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน 
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด

รายได้ให้บริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง
ลูกหนี้การค้า -

221.25 ล้านบาท
44.51 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ จี   -
ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9  
ประเภทงานเชื่อมต่อโครงเหล็ก 
งานก่อสร้าง เสริมความแข็งแรง 
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม  -
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

19. บริษัท สยาม ไฟเบอร์ 
อ๊อพดิคส์ จำกัด

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง -
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์   -
จำกัด คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพดิคส์ จำกัด
กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต)  -
เป็นกรรมการในบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด

ต้นทุนบริการ  -
รับเหมาก่อสร้าง

20.13 ล้านบาท บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท สยาม  -
ไฟเบอร์ อ๊อพดิคส์ จำกัด  
ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

เป็นรายการธุรกิจปกติ -
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ  -
ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

หมายเหตุ
1.รายการที่14คุณเปรมชัยกรรณสูตไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทพี3โกลบอลเอ็นเนอยี่จำกัดตั้งแต่วันที่6กันยายน2559
2.รายการที่17บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2559
3.รายการที่11บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่8ธันวาคม2559
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(1) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 *
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 59,668 57,480 55,767
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ล้านบาท 5,280 5,280 5,280
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 14,149 14,182 14,293
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ล้านบาท 26,466 29,117 34,556
กำไรสุทธิหลังหักภาษี ล้านบาท 111 274 528
กำไรต่อหุ้น บาท 0.02 0.05 0.11
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท 2.68 2.69 2.71
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บาท 1 1 1
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.010 0.00 0.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 48.85 0.00 0.00

(2) งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย 2559 2558 2557 *
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 78,120 78,095 73,190
หนี้สินรวม ล้านบาท 63,786 63,519 57,842
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 14,333 14,577 15,348
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ ล้านบาท 47,369 51,297 48,082
รายได้รวม ล้านบาท 48,389 52,035 49,123
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 4,668 4,409 4,302
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ** ล้านบาท (109) (362) 581

(3) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี 
2559 2558 2557 *

 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.12 1.22 1.07 1.12 1.05 1.08
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.33 0.36 0.31 0.37 0.32 0.36
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4.35 2.91 4.37 3.09 4.15 3.82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 82.76 123.85 82.39 116.69 86.81 94.22
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 12.91 15.75 12.10 14.31 10.69 14.59
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 27.88 22.86 29.76 25.16 33.67 24.68
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 2.92 2.85 3.24 3.08 3.67 3.73
ระยะเวลาชำระหนี้ 123.45 126.14 111.15 117.02 98.05 96.47
Cash Cycle (12.81) 20.57 1.00 24.83 22.43 22.43

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร 
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 9.85 7.98 8.59 6.15 8.95 7.51
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (0.23) 0.41 (0.70) 0.91 1.18 1.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (0.76) 0.78 (2.42) 1.92 4.21 4.05

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (0.14) 0.19 (0.48) 0.48 0.84 0.98
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 12.81 17.04 10.59 18.76 17.17 20.40
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.62 0.47 0.69 0.53 0.71 0.66

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4.45 3.22 4.36 3.05 3.77 2.90
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 3.18 2.36 2.15 1.62 1.22 0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล N/A 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.22 1.83 2.11 1.73 1.87 1.62

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของประเภทธุรกิจ 
อัตราการเติบโต 

สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 0.03 3.81 6.70 3.07 13.38 8.10
หนี้สินรวม (ร้อยละ) 0.42 5.13 9.81 4.40 10.60 4.16
รายได้จากการขายหรือบริการ (ร้อยละ) (7.66) (9.10) 6.69 (15.74) 7.38 9.02
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (8.93) (10.88) 7.10 (14.51) 8.11 9.17
กำไรสุทธิ (ร้อยละ) 69.79 (59.46) (162.28) (48.21) (41.06) 117.83

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.71 2.68 2.76 2.69 2.91 2.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.02) 0.02 (0.07) 0.05 0.12 0.11
เงินปันผลต่อหุ้น 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
 ** กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
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คำ อธิบาย และ การ วิเคราะห์ ฐานะ การ เงิน และ ผล การ ดำเนิน งาน สำหรับ ปี 2559

1. ภาพ รวม
1) สรุป ภาพ รวม การ ดำเนิน งาน และ ปัจจัย ที่ ทำให้ มี การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ

บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท รับ เหมา 
ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย  เมื่อ เปรียบ เทียบ จาก ขนาด 
ของ ราย ได้ รวม ของ บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง ที่ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง 
ประเทศไทย โดย ใน ปี 2559 มี ส่วน แบ่ง การ ตลาด เท่ากับ ร้อย ละ 22.95 ลด ลง จาก 
สิ้น ปี 2558 ที่ มี ส่วน แบ่ง การ ตลาด เท่ากับ ร้อย ละ 25.41 การ ดำเนิน งาน ใน ปี 2559 
บริษัทฯ มี ราย ได้ รวม จำนวน 48,389 ล้าน บาท โดย ส่วน ใหญ่ เป็น ราย ได้ จาก การ ให้ 
บริการ ก่อสร้าง และ มี การ แบ่ง ปัน ขาดทุน ส่วน ที่ เป็น ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ บริษัทฯ  เป็น 
จำนวน ทั้ง สิ้น 109 ล้าน บาท 

บรษิทัฯ ม ีมลูคา่ ของ งาน ใน มอื สำหรบั โครงการ กอ่สรา้ง และ โครงการ สมัปทาน 
ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 236,261 ล้าน บาท เทียบ กับ ณ 31 ธันวาคม 2558 
จำนวน 230,349 ล้าน บาท นอกจาก งาน ใน มือ ณ 31 ธันวาคม 2559 ดัง กล่าว 
แล้ว ณ วัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ยัง มี งาน ที่ ได้ ลง นาม ใน สัญญา แล้ว เพิ่ม 
ขึ้น อีก เป็น จำนวน 20,013 ล้าน บาท และ มี งาน ที่ อยู่ ระหว่าง การ รอ ลง นาม ใน สัญญา 
อีก เป็น จำนวน 2,512 ล้าน บาท รวม เป็น งาน ใน มือ ณ วัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
เป็น จำนวน ทั้ง สิ้น 258,786 ล้าน บาท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 มี โครงการ ก่อสร้าง (โดย บริษัท อิตาเลียน ไทย  
ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) กิจการ ร่วม ค้า Consortium และ งาน ที่ ทำ ใน นาม 
บริษัท ย่อย) จำนวน 87,815 ล้าน บาท แบ่ง เป็น โครงการ จาก ภาค รัฐบาล ร้อย ละ 
53.36 และ เป็น งาน ใน ประเทศ ร้อย ละ 59.71

ปี2559ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ22.95
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ณ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าของงานในมือสำหรับโครงการ
ก่อสร้างและสัมปทาน236,261ล้านบาทโดยเป็นงานก่อสร้าง
87,815ล้านบาทแบ่งเป็นงานจากภาครัฐร้อยละ53.36และ
เป็นงานในประเทศร้อยละ59.71

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ ลง นาม ใน สัญญา ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ ที่ จะ ช่วย เพิ่ม ราย ได้ ใน อนาคต หลาย โครงการ อาทิ 

• โครงการ ก่อสร้าง สนาม บิน สุวรรณภูมิ อาคาร เทียบ เครื่อง บิน รอง หลัง ที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และ ชั้น G) ลาน จอด อากาศยาน และ ส่วน ต่อ 
เชื่อม อุโมงค์ ด้าน ทิศ ใต้ มูลค่า 11,207 ล้าน บาท

• โครงการ เขื่อน ไฟฟ้า พลัง น้ำ น้ำ เทิน 1 สปป.ลาว มูลค่า 5,003 ล้าน บาท (ตาม สัดส่วน ขอ งบ ริ ษัทฯ ใน กิจการ ร่วม ค้า)
• โครงการ กอ่สรา้ง ทางหลวง พเิศษ ระหวา่ง เมอืง สาย บางปะอนิ-สระบรุ-ีนครราชสมีา ตอน ทาง แยก ตา่ง ระดบั สระบรุ ี(สญัญา ที ่7-8-9) มลูคา่ 

รวม 3,265 ล้าน บาท
• โครงการ ก่อสร้าง ท่อ รวบรวม น้ำ เสีย เมือง โฮ จิ มิ นห์ Package XL-01 Construction of the interceptor โดย วิธี Pipe Jacking มูลค่า 

2,765 ล้าน บาท
• โครงการ ก่อสร้าง ศูนย์ การ ขนส่ง ตู้ สินค้า ทาง รถไฟ พร้อม จัดหา เครื่อง มือ ยก ขน หลัก ที่ ท่าเรือ แหลม ฉบัง มูลค่า 1,236 ล้าน บาท

2) ภาวะ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรม ที่ มี ผล ต่อ การ ดำเนิน งาน

ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง ใน ปี 2560 มี แนว โน้ม การ เติบโต ที่ ดี อานิสงส์ หลัก มา จาก การ เร่งรัด ลงทุน โครงสร้าง พื้น ฐาน ของ ภาค รัฐ ทั้ง โครงการ ต่อ 
เนื่อง และ โครง การ ใหม่ๆ โดย กระทรวง คมนาคม นำ เสนอ แอ คชั่น แพ ลน ปี 2560 อีก จำนวน 36 โครงการ รวม วงเงิน เกือบ 9 แสน ล้าน บาท เพื่อ เร่ง 
การ ขับ เคลื่อน การ ลงทุน ด้าน โครงสร้าง พื้น ฐาน ของ รัฐบาล ให้ เป็น รูป ธรรม มาก ที่สุด โดย คาด หวัง ว่า สามารถ กระตุ้น การ เติบโต ด้าน เศรษฐกิจ ใน ภาพ รวม  
สง่ ผล ให ้เกดิ ความ เชือ่ มัน่ ของ นกั ลงทนุ ทำให ้ม ีการ ลงทนุ ใน โครง การ ใหม่ๆ   ของ ภาค เอกชน เพิม่ ขี ้น นอกจาก นี ้ ผูร้บั เหมา กอ่สรา้ง ราย ใหญ ่ยงั ม ีโอกาส ขยาย 
ออก ไป รบั งาน ใน ตา่ง ประเทศ ได ้อกี โดย เฉพาะ ใน ประเทศ เพือ่น บา้น ที ่ยงั ม ีความ ตอ้งการ พฒันา โครงสรา้ง พืน้ ฐาน และ สิง่ อำนวย ความ สะดวก ตา่งๆ เพิม่ ขึน้  
ต่อ เนื่อง โดย เฉพาะ ใน ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว และ เมียนมา
3) นโยบาย กลยุทธ์ หรือ การ เลือก ตัดสิน ใจ ทาง ธุรกิจ 

วิสัย ทัศน์ “มุ่ง สู่ การ เป็น บริษัท ก่อสร้าง ชั้น นำ ใน แถบ เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้”

กลยุทธ์
• สร้าง ความ ไว้ วางใจ และ ความ น่า เชื่อ ถือ ของ บริษัท ด้วย การ ทำงาน ให้ มี คุณภาพ
• การ ส่ง มอบ งาน ก่อสร้าง ให้ เสร็จ ทัน เวลา ที่ กำหนด พร้อม คุณภาพ งาน ที่ ได้ มาตรฐาน
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• พัฒนา เทคโนโลยี ใน การ ก่อสร้าง ด้วย เทคนิค ชั้น สูง ให้ ทัน สมัย
• พัฒนา และ ส่ง เสริม ศักยภาพ การ บริหาร จัดการ ของ องค์กร และ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ให้ ทัน สมัย และ ต่อ เนื่อง

นอกจาก นี้ บริษัทฯ มี เป้า หมาย ที่ จะ เน้น ไป ทำงาน ซึ่ง บริษัทฯ เป็น ผู้ ผลัก ดัน และ พัฒนา เองหลาย โครงการ ได้แก่
• โครงการ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย ประเทศ พม่า
• โครง การ โป แตซ ที่ จังหวัด อุดรธานี
• โครงการ ทางด่วน ยก ระดับ ที่ กรุง ธากา ประเทศ บังกลาเทศ
• โครงการ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ ท่าเรือ และ ทาง รถไฟ ใน สาธารณรัฐ โม ซัม บิค
• โครงการ ทำ เห มือ งบ๊ อก ไซต์ เพื่อ ปรุง แต่ง แร่ อลู มิน่า ประเทศ สปป. ลาว

โครงการ ต่างๆ เหล่า นี้ อยู่ ระหว่าง ศึกษา เพื่อ เริ่ม ดำเนิน การ ซึ่ง จะ ก่อ ให้ เกิด ราย ได้ แก่ บริษัทฯ อย่าง ต่อ เนื่อง ใน อนาคต
4) คำ อธิบาย แยก ตาม กลุ่ม ธุรกิจ

บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย ดำเนนิ กจิการ ใน สว่น งาน หลกั ทาง ธรุกจิ เกีย่ว กบั ธรุกจิ การ กอ่สรา้ง เปน็ สว่น ใหญ ่และ ดำเนนิ ธรุกจิ ใน สว่น งาน ทาง ภมูศิาสตร ์
สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ :-

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 27,989 29,109 16,889 18,168 1,794 2,577 46,672 49,854 -1,482 -634 45,190 49,220
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,749 2,812 0 0 3 7 2,752 2,819 -573 -741 2,179 2,078
รวม 30,738 31,921 16,889 18,168 1,797 2,584 49,424 52,673 -2,055 -1,375 47,369 51,298

ในปี 2559 บริษัทฯ มี ราย ได้ สุทธิ จาก บุคคล ภายนอก จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง และ ราย ได้ จาก การ ขาย และ ให้ บริการ จำนวน 47,369 ล้าน บาท 
โดย ราย ได้ ส่วน ใหญ่ ขอ งบ ริ ษัทฯ เป็น ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง 45,190 ล้าน บาท และ เป็น ราย ได้ จา การ ขาย และ ให้ บริการ 2,179 ล้าน บาท โดย 
ราย ได้ที่ ลด ลง ส่วน ใหญ่ เนื่องจาก การ ลด ลง ของ ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง ระบบ ราง ต่างๆ ทั้ง ใน ประเทศ และ ของ บริษัท ย่อย และ กิจการ ร่วม ค้า ใน 
ประเทศ อินเดีย 
5) ความ เห็น ผู้ สอบ บัญชี

ลกู หนี ้การ คา้ และ ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึง่ จำนวน รวม 606.94 ลา้น บาท ซึง่ เปน็ สทิธ ิเรยีก เกบ็ เงนิ จาก การ 
เปลี่ยนแปลง เนื้อ งาน ที่ รับ รู้ เป็น ราย ได้ ไป แล้ว ใน ปี ก่อนๆ ตาม เกณฑ์ และ เงื่อนไข ที่ กำหนด ใน สัญญา การ เรียก ร้อง สิทธิ เพื่อ เรียก เก็บ เงิน ตาม กรณี ดัง กล่าว 
 ถือ เป็น ปกติ ธุรกิจ และ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ตัดสิน โดย อนุญาโตตุลาการ บริษัท ย่อย ได้ ประเมิน ถึง โอกาส ที่ จะ ได้ รับ ชำระ เงิน โดย ประเมิน จาก มติ ของ 
 คณะ กรรมการ พิจารณา ข้อ โต้ แย้ง การ ตัดสิน ของ อนุญาโตตุลาการ คำ สั่ง ของ ศาลสูง และ ความ เห็น ของ ที่ ปรึกษา กฎหมาย อิสระ แล้ว จึง ไม่ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ 
หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ ลูก หนี้ ดัง กล่าว ไว้ ใน งบ การ เงิน 

ลูก หนี้ การ ค้า ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง จำนวน 339.97 ล้าน บาท ซึ่ง อยู่ ระหว่าง การ เจรจา กับ ลูก หนี้ เกี่ยว กับ เงื่อนไข และ แผนการ 
จ่าย ชำระ หนี้ นอกจาก นี้ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ได้ รวม ลูก หนี้ การ ค้า และ เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้นแก่ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน จำนวน 
รวม 176.65 ล้าน บาท และ 103.57 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ลูก หนี้ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ ศึกษา ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ และ เจรจา กับ ผู้ ร่วม ลงทุน 
เพื่อ ร่วม ดำเนิน ธุรกิจ ใน อนาคต บริษัทฯ  จึง ยัง ไม่ ได้ พิจารณา ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ไว้ ใน บัญชี

ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง ที่ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 
190.66 ล้าน บาท เนื่องจาก ลูก หนี้ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ เจรจา กับ ลูกค้า หรือ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ทาง กฎหมาย บริษัท ฯ จึง ยัง ไม่ ได้ พิจารณา ตั้ง ค่า เผื่อ 
หนี้ สงสัย จะ สูญ ไว้ ใน บัญชี อย่างไร ก็ตาม บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ รายการ ดัง กล่าว ทั้ง จำนวน ใน งบ การ เงิน สำหรับ 
 ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว ซึ่ง มี ผลก ระ ทบ ต่อ การ เปรียบ เทียบ ตัวเลข งวด ปัจจุบัน กับ ตัวเลข เปรียบ เทียบ
6) รายการ ที่ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น เป็น ประจำ

บริษัทฯ มี กำไร จาก การ ขาย เงิน ลงทุน ใน ปี 2559 เป็น จำนวน 341 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่แล้วที่ ไม่มี รายการ ดัง กล่าว โดย 
ส่วน ใหญ่ เป็น กำไร จาก การ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท ที่ อยู่ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย แห่ง หนึ่ง

ข้อมูล เพิ่ม เติม เกี่ยว กับ ภาพ รวม ของ การ ดำเนิน ธุรกิจ มี ราย ละเอียด ใน หัวข้อ นโยบาย และ ภาพ รวม การ ประกอบ ธุรกิจ  และ หัวข้อ ลักษณะ การ 
ประกอบ ธุรกิจ
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2. ผล การ ดำเนิน งาน และ ความ สามารถ ใน การ ทำ กำไร

ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ รับ เหมา ก่อสร้าง การ ขาย และ ให้ บริการ

ในปี 2559 บริษัทฯ มี ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ก่อสร้าง การ ขาย และ ให้ 
บริการ จำนวน 47,369 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 
3,928 ล้าน บาท ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก ราย ได้ จาก โครงการ ก่อสร้าง ระบบ ราง และ ระบบ 
ขนส่ง มวลชน มี สัดส่วน ลด ลง

ต้นทุน ใน การ ให้ บริการ รับ เหมา ก่อสร้าง การ ขาย และ ให้ บริการ

ในปี 2559 บริษัทฯ มี ต้นทุน ใน การ ให้ บริการ รับ เหมา ก่อสร้าง การ ขาย และ 
ให้ บริการ จำนวน 42,701 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 
4,188 ล้าน บาท โดย ส่วน หนึ่ง เปน็การ ลด ลง ตาม ราย ได ้จาก การ ให้ บริการ กอ่สรา้ง จาก 
โครงการ ระบบ ราง และ ระบบ ขนส่ง มวลชน มี สัดส่วน ลด ลง

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มี กำไร ขั้น ต้น จำนวน 4,668 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น เมื่อ 
เปรียบ เทียบ กับ งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว ซึ่ง มี กำไร ขั้น ต้น จำนวน 4,409 ล้าน บาท 
โดย มี อัตรา กำไร ขั้น ต้น ใน ปี 2559 เท่ากับ ร้อย ละ 9.85 สูง กว่า งวด เดียวกัน ของ ปี แล้ว 
ที่ มี อัตรา กำไร ขั้น ต้น เท่ากับ ร้อย ละ 8.59

เงินปันผล รับ และ ส่วน แบ่ง กำไร จาก การ ร่วม ค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มี เงินปันผล รับ และ ส่วน แบ่ง กำไร จาก กิจการ ร่วม ค้า เป็น 
จำนวน 124 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 54 ล้าน บาท 
เนื่องจาก เงินปันผล จาก บริษัท ใน ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ลด ลง 

ดอกเบี้ย รับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีด อก เบี้ย รับ เป็น จำนวน 164 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น จาก 
งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 81 ล้าน บาท ส่วน ใหญ่ เนื่องจาก บริษัท ย่อย ใน 
ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง มีด อก เบี้ย รับ จาก ยอด เงิน ฝาก ที่ เพิ่ม ขึ้น

ปี2559รายได้จากการให้บริการก่อสร้างการขายและให้บริการ
47,369ล้านบาทลดลงร้อยละ7.66y-o-y
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ปี 2559 กำไรขั้นต้น 4,668 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น 
ร้อยละ9.85

ปี 2559 เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 124
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y-o-y
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Interest Income (MB)
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กำไร จาก การ ขาย เงิน ลงทุน

ในปี 2559 บริษัทฯ มี กำไร จาก การ ขาย เงิน ลงทุน เป็น จำนวน 341 ล้าน บาท 
เพิ่ม ขึ้น จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว ที่ ไม่มี รายการ ดัง กล่าว โดย ส่วน ใหญ่ เป็น กำไร 
จาก การ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท ที่ อยู่ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย 
แห่ง หนึ่ง

กำไร จาก การ ตี ราคา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน

ในป ี2559 บรษิทัฯ มี กำไร จาก การ ต ีราคา อสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ การ ลงทนุ เปน็ 
จำนวน 37 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 118 ล้าน บาท 
โดย เป็น กำไร จาก การ ตี ราคา ที่ดิน ของ บริษัท ย่อย แหง่ หนึ่ง ซึง่ เป็นการ ตี ราคา ตาม มูลค่า 
ยุติธรรม ซึ่ง ประเมิน โดย ผู้ ประเมิน อิสระ

ราย ได้ อื่น

ราย ได้ อื่นๆ ขอ งบ ริ ษัทฯ ในปี 2559 มี จำนวน 354 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น จาก 
งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 33 ล้าน บาท เนื่องจาก การก ลับ รายการ หนี้ สิน 
จาก กิจการ ร่วม ค้า แห่ง หนึ่ง ที่ มี ภาระ ทาง ภาษี น้อย ลง

ค่า ใช้ จ่าย ใน การ บริหาร

ในป ี2559 บรษิทัฯ ม ีคา่ ใช ้จา่ย ใน การ บรหิาร จำนวน 2,864 ลา้น บาท เพิม่ ขึน้ 
 จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 448 ล้าน บาท ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก การ เริ่ม 
ดำเนนิ งาน ของ บรษิทั ยอ่ย ที ่ประเทศ ลาว และ การ คดิ คา่ เสือ่ม ของ เครือ่งจกัร ใน ระหวา่ง 
ที่ ไม่ ได้ ถูก ใช้ งาน ใน โครงการ ต่างๆ ที่ ประเทศ อินเดีย 

ใน ปี นี้ บริษัทฯ ไม่มี ราย จ่าย เพื่อ ทำการ วิจัย และ พัฒนา เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม

ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ

บรษิทัฯ ตัง้ คา่ เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู ใน ป ี2559 เปน็ จำนวน 161 ลา้น บาท ลด ลง  
จาก งวด เดียวกัน ของ ปี แล้ว เป็น จำนวน 439 ล้าน บาท เนื่องจาก การ ตั้ง หนี้ สูญ ของ 
บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ ลด ลง โดย การ ตัง้ คา่ เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู ใน ป ีนี ้เปน็การ ตัง้ คา่ 
เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ตาม นโยบาย การ บัญชี ปกติ ขอ งบ ริ ษัทฯ ซึ่ง ส่วน ใหญ่ เป็นการ ตั้ง ค่า 
เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ตาม สัดส่วน ของ ราย ได้ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ

ปี2559กำไรจากการขายเงินลงทุน341ล้านบาทเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ100y-o-y
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Gain on Sale of
Investment (MB)

ปี2559กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่อการลงทุน37
ล้านบาทลดลงร้อยละ76.17y-o-y
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Gain on Revaluation of
Investment Property (MB)
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ปี 2559 รายได้อื่นๆ 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.22
y-o-y
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Other Income (MB)

ปี2559คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร2,864ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ
18.54y-o-y
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Administrative Expenses (MB)

ปี2559ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ161ล้านบาทลดลงร้อยละ
73.20y-o-y
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ขาดทุน จาก อัตรา แลก เปลี่ยน

บริษัทฯ ขาดทุน จาก อัตรา แลก เปลี่ยน ใน ปี 2559 เป็น จำนวน 30 ล้าน บาท 
เพิ่ม ขึ้น จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 18 ล้าน บาท ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก 
การ แข็ง ค่า ของ เงิน บาท เมื่อ เทียบ กับ เงิน ยูโร บริษัทฯ จึง มี ผล ขาดทุน จาก การ วัด มูลค่า 
ยุติธรรม ของ สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ล่วง หน้า เพื่อ ป้องกัน ความ เสี่ยง

ส่วน แบ่ง ขาดทุน จาก เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม และ การ ร่วม ค้า

บริษัทฯ มี ส่วน แบ่ง ขาดทุน จาก เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม และ การ ร่วม ค้า ใน ปี 
2559 เป็น จำนวน 28 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 38 
ล้าน บาท ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก ผล ขาดทุน ของ กิจการ ร่วม ค้า ที่ บริการ ก่อสร้าง งาน ระบบ 
ราง และ กิจการ ร่วม ค้า ใน ต่าง ประเทศ ที่ อยู่ ระหว่าง รอ ปิด กิจการ

ต้นทุน ทางการ เงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ มี ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน จำนวน 2,410 ล้าน บาท ลด 
ลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 179 ล้าน บาท ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก การ 
ลด ลง ของ อัตรา ดอกเบี้ย

ภาษี เงิน ได้

ในปี 2559 บริษัทฯ มี ค่า ภาษี เงิน ได้ เป็น จำนวน 96 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 
จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 106 ล้าน บาท เนื่องจาก บริษัท ย่อย ใน ต่าง 
ประเทศ มี กำไร เพิ่ม ขึ้น

การ แบ่ง ปัน ขาดทุน สำหรับ งวด ส่วน ที่ เป็น ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ บริษัท

จาก ปัจจัย ที่ กล่าว มา แล้ว ข้าง ต้น ทำให้ ใน ปี 2559 การ แบ่ง ปัน ขาดทุน ส่วน 
ที่ เป็น ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ บริษัท มี จำนวน ทั้ง สิ้น 109 ล้าน บาท ลด ลง จาก งวด เดียวกัน 
ของ ปี ที่ แล้ว เป็น จำนวน 252 ล้าน บาท

และ ส่ง ผล ให้ บริษัทฯ มี อัตรา ผล ตอบแทน ผู้ ถือ หุ้น ร้อย ละ -0.76 เพิ่ม ขึ้น เมื่อ 
เปรยีบ เทยีบ กบั งวด เดยีวกนั ของ ป ีที ่แลว้ ซึง่ ม ีอตัรา ผล ตอบแทน ผู ้ถอื หุน้ รอ้ย ละ -2.42 
และ มี อัตรา ผล ตอบแทน จาก สินทรัพย์ ร้อย ละ -0.14 เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ งวด 
เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว ซึ่ง มี อัตรา ผล ตอบแทน จาก สินทรัพย์ ร้อย ละ -0.48

ปี 2559ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 30ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ141.99y-o-y
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ปี2559ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า(28)ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ381.40
y-o-y
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ปี 2559 ต้นทุนทางการเงิน 2,410 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
6.92y-o-y
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ปี 2559 ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ทางภาษี (96) ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ993.71y-o-y
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ปี 2559 การแบ่งปันขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
109ล้านบาทขาดทุนลดลงร้อยละ69.79y-o-y
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3. ความ สามารถ ใน การ บริหาร ทรัพย์สิน

สินทรัพย์ รวม

บริษัทฯ มี สินทรัพย์ รวม ณ สิ้น ปี 2559 จำนวน 78,120 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 
จาก สิ้น ปี 2558 เป็น จำนวน 25 ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 0.03 เนื่องจาก 
ณ สิ้น ปี 2559 บริษัทฯ มี สินทรัพย์ หมุนเวียน จำนวน 41,579 ล้าน บาท ลด ลง 
จาก สิ้น ปี 2558 เป็น จำนวน 1,818 ล้าน บาท หรือ ลด ลง คิด เป็น ร้อย ละ 4.19 ทั้งนี้ 
 มี สาเหต ุหลัก จาก การ ลด ลง ของ ลูก หนี้ การ ค้า ราย ได้ที ่ยัง ไม่ เรียก ชำระ และ เงิน จ่าย  
ลว่ง หนา้ คา่ วสัด ุกอ่สรา้ง และ ผูร้บั เหมา นอกจาก นี ้ณ สิน้ ป ี2559 บรษิทัฯ ม ีสนิทรพัย ์
ไม่ หมุนเวียน จำนวน 36,541 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น จาก สิ้น ปี 2558 เป็น จำนวน 1,843 
ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 5.31 เนื่องจาก การ เพิ่ม ขึ้น ของ ที่ดิน อาคาร และ 
อุปกรณ์ และ ค่า ใช้ จ่าย สัมปทาน รอ ตัด บัญชี ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ 

สินทรัพย์รวม78,120ล้านบาทณสิ้นปี2559เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.03y-o-y
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78,12078,095
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1) คุณภาพ ของ ลูก หนี้ การ วิเคราะห์ อายุ ของ ลูก หนี้ การ ตั้ง สำรอง และ ความ เพียง พอ ของ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ

ลูก หนี้ การ ค้า-กิจการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 7,568 ล้าน บาท โดย บริษัทฯ  ได้ ตั้ง สำรอง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ 940 
ล้าน บาท คิด เป็น ลูก หนี้ การ ค้า-กิจการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน เป็น จำนวน สุทธิ 6,628 ล้าน บาท ลด ลง สุทธิ จาก สิ้น ปี 2558 เป็น จำนวน 1,023 ล้าน บาท หรือ 
ลด ลง คิด เป็น ร้อย ละ 13.37 ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก การ ลด ลง ของ ลูก หนี้ การ ค้า โครงการ ก่อสร้าง ระบบ รถไฟฟ้า ชานเมือง (สาย สี แดง) สัญญา 2 งาน โยธา 
สำหรับ ทาง รถไฟ ช่วง บางซื่อ-รังสิต ที่ มี ความ คืบ หน้า ไป มาก

สำหรับ ลูก หนี้ การ ค้า ที่ มีอายุ ลูก หนี้ มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 1,720 ล้าน บาท เพิ่ม ขึน้ 274 ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น  
คิด เป็น ร้อย ละ 18.91 ส่วน ใหญ่ เนื่องจาก การ เพิ่ม ขึ้น ของ ลูก หนี้ การ ค้า ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ 

อายุลูกหนี้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

น้อยกว่า 3 เดือน 5,217,266 6,351,999 4,521,537 5,530,104
3 – 6 เดือน 117,340 302,631 20,697 26,255
6 – 12 เดือน 513,656 357,199 295,639 32,369
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,720,004 1,446,450 341,256 293,638
รวม 7,568,266 8,458,279 5,179,129 5,882,366
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (940,163) (807,591) (297,501) (247,479)
สุทธิ 6,628,103 7,650,688 4,881,628 5,634,887

บริษัทฯ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ใน บัญชี เต็ม จำนวน ของ ยอด คง ค้าง ของ ลูก หนี้ ราย ใหญ่ ภาค เอกชน ที่ ค้าง ชำระ เกิน 12 เดือน และ ร้อย ละ 50 
ของ ยอด ลูก หนี้ ภาค เอกชน ใน ส่วน ที่ ค้าง ชำระ เกิน 6 เดือน ยกเว้น ที่ กล่าว ข้าง ล่าง นี้

ลกู หนี ้การ คา้ และ ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ ที ่รวม อยู ่ใน งบ การ เงนิ รวม ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 จำนวน รวม 606.94 
ล้าน บาท (31 ธันวาคม 2558 : 626.56 ล้าน บาท) เป็น สิทธิ เรียก เก็บ เงิน จาก การ เปลี่ยนแปลง เนื้อ งาน ที่ รับ รู้ เป็น ราย ได้ ไป แล้ว ใน ปี ก่อนๆ ตาม เกณฑ์ และ 
เงือ่นไข ที ่กำหนด ใน สญัญา การ เรยีก รอ้ง สิทธ ิเพือ่ เรยีก เกบ็ เงนิ ตาม กรณี ดงั กล่าว ถอื เปน็ ปกติ ธรุกจิ และ ขึน้ อยู ่กบั กระบวนการ ตดัสิน โดย อนญุาโตตลุาการ 
บรษิัท ยอ่ย ได้ ประเมนิ ถงึ โอกาส ที ่จะ ได ้รบั ชำระ เงนิ คนื โดย ประเมนิ จาก มติ ของ คณะ กรรมการ พจิารณา ขอ้ โต้ แยง้ การ ตดัสิน โดย อนุญาโตตลุาการ คำ สั่ง ของ 
ศาลสูง และ ความ เห็น ของ ที่ ปรึกษา กฎหมาย อิสระ และ บริษัท ย่อย ไม่ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ เรื่อง ดัง กล่าว ไว้ ใน บัญชี

ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง ที่ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 
164.66 ล้าน บาท และ 26.00 ล้าน บาท อยู่ ระหว่าง การ เจรจา กับ ลูกค้า หรือ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ทาง กฎหมาย อย่างไร ก็ตาม บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ 
ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ รายการ ดัง กล่าว ทั้ง จำนวน ใน งบ การ เงิน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว

ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 ลกู หนี ้การ คา้ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึง่ ที ่รวม อยู ่ใน งบ การ เงนิ รวม จำนวน 339.97 ลา้น บาท ซึง่ อยู ่ระหวา่ง 
การ เจราจา กับ ลูก หนี้ เกี่ยว กับ เงื่อนไข และ แผนการ จ่าย การ ชำระ หนี้ ทั้งนี้ ผู้ บริหาร พิจารณา แล้ว ว่า จะ ได้ รับ ชำระ เงิน จาก ลูก หนี้ ดัง กล่าว เต็ม จำนวน
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2) สินค้า คง เหลือ และ การ เสื่อม สภาพหรือ ล้า สมัย (ถ้า มี)

สินค้า คง เหลือ และ งาน ระหว่าง ทำ ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 3,339 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 66 ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 2.02 
จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว ส่วน หนึ่ง เนื่องจาก การ สำรอง วัสดุ ก่อสร้าง เพิ่ม ขึ้น สำหรับ โครงการ ก่อสร้าง สนาม บิน สุวรรณภูมิ อาคาร เทียบ เครื่อง บิน รอง 
หลัง ที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และ ชั้น G) ลาน จอด อากาศยาน และ ส่วน ต่อ เชื่อม อุโมงค์ ด้าน ทิศ ใต้ 

ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 472 ล้าน บาท ลดลง 93 ล้าน บาท หรือ ลด ลง คิด เป็น ร้อย ละ 16.46 
จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เนื่องจาก การ จำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ เพิ่ม ขึ้น ของ บริษัท ย่อย ที่ ทำ ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

3) เงิน ลงทุน ค่า ความ นิยม และ การ ด้อย ค่า (ถ้า มี)

เงิน ลงทุน ระยะ ยาว อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 846 ล้าน บาท ลดลง 193 ล้าน บาท หรือ ลด ลง คิด เป็น ร้อย ละ 18.59 จาก งวด เดียวกัน 
ของ ปี ที่ แล้ว มี สาเหตุ หลัก จาก การ จำหน่าย เงิน ลงทุน ใน บริษัท แห่ง หนึ่ง ที่ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย โดย การ วัด มูลค่า ยุติธรรม ของ 
เงิน ลงทุน มี ราย ละเอียด ตาม หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 13 และ 45

ค่า ความ นิยม ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 942 ล้าน บาท ไม่ เปลี่ยนแปลง จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว โดย บริษัทฯ ได้ เปรียบ เทียบ มูลค่า 
ตาม บัญชี ของ ค่า ความ นิยม กับ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ หน่วย สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด จาก การ ทดสอบ บริษัทฯ ยัง คง ไม่ ต้อง รับ รู้ ค่า เผื่อ การ ด้อย 
ค่า ของ ความ นิยม โดย มี ราย ละเอียด ค่า ความ นิยม ตาม หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 22

4) ส่วน ประกอบ สำคัญ ของ ทรัพย์สิน อื่น และ สาเหตุ ของ การ เปลี่ยนแปลง

เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้น และ เงิน ทดรอง แก่ บริษัท ย่อย และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 256 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 65 ล้าน 
บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 33.97 จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว โดย เป็น เงิน ให้ กู้ ยืม เพิ่ม ขึ้น แก่ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน ใน ต่าง ประเทศ

เงิน จ่าย ล่วง หน้า ค่า วัสดุ ก่อสร้าง และ ผู้รับ เหมา ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 576 ล้าน บาท ลดลง 493 ล้าน บาท หรือ คิด เป็น ร้อย ละ 
46.12 จาก งวด เดยีวกนั ของ ป ีที ่แลว้ เนือ่งจาก การ ลด ลง ของ การ จา่ย ลว่ง หนา้ เพือ่ ซือ้ วสัด ุกอ่สรา้ง ของ บรษิทั ยอ่ย แหง่ หนึง่ ใน ตา่ง ประเทศ เพือ่ ใช ้ใน โครงการ 
ใหม่ ขนาด ใหญ่

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 1,925 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 334 ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 20.98 
จาก งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว เนื่องจาก การ รับ ชำระ หนี้ เป็น อสังหาริมทรัพย์

ค่า ใช้ จ่าย สัมปทาน รอ ตัด บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 มี จำนวน 1,352 ล้าน บาท เพิ่ม ขึ้น 674 ล้าน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อย ละ 99.38 จาก 
งวด เดียวกัน ของ ปี ที่ แล้ว โดย ส่วน ใหญ่ เป็น ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ การ ดำเนิน การ ใน สัมปทาน โครงการ Dhaka Elevated Expressway ที่ ประเทศ บัง คลา เทศ  
และ โครงการ ก่อสร้าง ทาง รถไฟ และ ท่าเรือ น้ำ ลึก ที่ ประเทศ โม ซัม บิค โดย มี ราย ละเอียด ค่า ใช้ จ่าย สัมปทาน รอ ตัด บัญชี ตาม หมายเหตุ ประกอบงบ การ เงิน 
ข้อ 23 

4. สภาพ คล่อง และ ความ เพียง พอ ของ เงิน ทุน

1) แหล่ง ที่มา และ ใช้ ไป ของ เงิน ทุน และ ความ เพียง พอ ของ สภาพ คล่อง 

ตาราง สรุป งบ กระแส เงินสด

(หน่วย : พันบาท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557*

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 5,344,014 2,991,043 275,443
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,823,203) (2,271,981) (2,312,105)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,369,242) (192,844) 2,522,887
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (64,881) 42,226 19,633
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,501,742 1,933,298 1,427,440
ส่วนปรับปรุงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,588,430 2,501,742 1,933,298

หมายเหตุ*งบการเงินแก้ไขปรับปรุง

ดัง แสดง ใน ตาราง ข้าง ต้น ในปี 2559 บริษัทฯ มี เงินสด สุทธิ ได้ มา จาก กิจกรรม ดำเนิน งาน จำนวน 5,344 ล้าน บาท จาก การ ลด ลง ของ สินทรัพย์ 
จาก การ ดำเนิน งาน เชน่ ลกู หนี ้การ คา้ – กจิการ ที ่ไม่ เกีย่วขอ้ง กนั ราย ไดท้ี่ ยงั ไม่ เรยีก ชำระ และ เงนิ จ่าย ลว่ง หนา้ คา่ ซือ้ วสัดุ กอ่สรา้ง และ ผูร้บั เหมา รวม ถงึ  
การ เพิ่ม ขึ้น ของ หนี้ สิน จาก การ ดำเนิน งาน อาทิ  เงิน รับ ล่วง หน้า จาก ลูกค้า ตาม สัญญา ก่อสร้าง และ เงิน รับ ล่วง หน้า ส่วน ที่ เกิน งาน ระหว่าง ทำ 
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ในปี 2559 บริษัทฯ ใช้ เงินสด สุทธิ ไป ใน กิจกรรม ลงทุน จำนวน 3,823 ล้าน บาท โดย ส่วน ใหญ่ เป็นการ ซื้อ สินทรัพย์ เพื่อ โครงการ ก่อสร้าง และ 
เป็น ค่า ใช้ จ่าย สัมปทาน รอ ตัด บัญชี 

ทั้งนี้ เงินสด สุทธิ ได้ มา จาก กิจกรรม จัดหา เงิน ส่วน ใหญ่ มา จาก การ กู้ ยืม เพื่อ โครงการ ก่อสร้าง (Project Finance) รวม ถึง การ ออก หุ้น กู้ เพื่อ ไถ่ถอน 
หุ้น กู้ ที่ ครบ กำหนด ชำระ โดย เงินสด ที่ ใช้ ไป ใน กิจการ จัดหา เงิน ส่วน ใหญ่ เนื่องจาก สัญญา เช่า การ เงิน และ การ จ่าย ดอกเบี้ย ลด ลง 

บริษัทฯ มี อัตราส่วน สินทรัพย์ หมุนเวียน ต่อ หนี้ สิน หมุนเวียน ณ สิ้น ปี 2559 และ สิ้น ปี 2558 เท่ากับ 1.12 เท่า และ 1.07 เท่า ตาม ลำดับ 
โดย อตัราสว่น ที ่เพิม่ ขึน้ นี ้สว่น หนึง่ เนือ่งจาก การ ลด ลง ของ หุน้ กู ้สว่น ที ่ยงั ไม ่ถงึ กำหนด ชำระ ใน หนึง่ ป ีและ ม ีอตัราสว่น สนิทรพัย ์สภาพ คลอ่ง หมนุ เรว็ ตอ่ หนี ้สนิ 
หมุนเวียน ณ สิ้น ปี 2559 และ สิ้น ปี 2558 เท่ากับ 0.33 เท่า และ 0.31 เท่า ตาม ลำดับ 

2) ราย จ่าย ลงทุน แหล่ง เงิน ทุน ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ และ ความ สามารถ ใน การ จัดหา แหล่ง เงิน ทุน เพิ่ม เติม 

2.1) ราย จ่าย ลงทุน

บริษัทฯ มีน โย บาย การ ลงทุน ใน กิจการ ที่ ประกอบ ธุรกิจ ต่างๆ ซึ่ง ส่วน ใหญ่ เป็น ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง และ ส่วน ที่ เหลือ เป็น ธุรกิจ อื่นๆ ที่ มี ส่วน 
เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ รับ เหมา ก่อสร้าง เช่น ธุรกิจ ผลิต และ จำหน่าย วัสดุ ก่อสร้าง ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ พลังงาน ธุรกิจ เหมือง แร่ ธุรกิจ ท่าเรือ 
หรือ ธุรกิจ โล จิ สติ ค เป็นต้น

2.2) แหล่ง ที่มา ของ เงิน ทุน

• เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น
เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น ขอ งบ ริ ษัทฯ ประกอบ ด้วย
1) เงิน หมุนเวียน ทั่วไป
2) เงิน กู้ เฉพาะ โครงการ จาก ธนาคาร ใน ประเทศไทย และ ต่าง ประเทศ

โดย ปก ติ บริษัทฯ จะ ใช้ เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น เพื่อ ใช้ หมุนเวียน ใน โครงการ ต่างๆ และ ใน การ ดำเนิน งาน ทั่วไป ขอ งบ ริ ษัทฯ รวม ทั้ง  
ให้ เงิน ล่วง หน้า แก่ กิจการ ร่วม ค้า เพื่อ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ระยะ สั้น การ กู้ เงิน ระยะ สั้น ขอ งบ ริ ษัทฯ จะ เกิด ขึ้น ที่ สำนักงาน ใหญ่ และ 
ที่ สาขา ต่าง ประเทศ

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม งบ การ เงิน รวม ขอ งบ ริ ษัทฯ มี ยอด เงิน เบิก เกิน บัญชี และ 
เงิน กู้ ระยะ สั้น จาก สถาบัน การ เงิน ต่างๆ เท่ากับ 8,291 ล้าน บาท และ 9,698 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ซึ่ง งบ การ เงิน เฉพาะ ขอ งบ ริ ษัทฯ  
มี ยอด เงิน ดัง กล่าว เท่ากับ 5,111 ล้าน บาท และ 5,482 ล้าน บาท ตาม ลำดับ เงิน กู้ ดัง กล่าว ปกติ จะ มี การ ชำระ คืน ตาม ความ คืบ หน้า 
ของ โครงการ และ จะ ชำระ เสร็จ สิ้น เมื่อ ได้ ดำเนิน โครงการ เสร็จ สิ้น แล้ว

•  เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว
เงิน กู้ ระยะ ยาว ขอ งบ ริ ษัทฯ ประกอบ ด้วย
1)  เงนิ กู ้ระยะ ยาว เปน็ สกลุ เงนิ ตรา ตา่ง ประเทศ เพือ่ ลงทนุ ใน สนิทรพัย ์ตา่งๆ เพือ่ สนบัสนนุ เฉพาะ โครงการ และ เพือ่ เปน็ เงนิ หมนุเวยีน 

ทั่วไป
2)  เงิน กู้ ระยะ ยาว เป็น เงิน บาท เพื่อ ลงทุน ใน กิจการ ต่างๆ เพื่อ การ ซื้อ เครื่องจักร ใน การ ก่อสร้าง เพื่อ สนับสนุน เฉพาะ โครงการ และ 

เพื่อ เป็น เงิน หมุนเวียน ทั่วไป

เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว นี้ บริษัทฯ นำ มา ใช้ เพื่อ สนับสนุน โครงการ ต่างๆ ขอ งบ ริ ษัทฯ ที่ ต้องการ ใช้ ระยะ เวลา ดำเนิน การ ใน 
 ระยะ ยาว ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี ยอด เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว และ หุ้น กู้ เท่ากับ 24,657 
ล้าน บาท และ 21,623 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

•  ทุน เรือน หุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มี ทุน จด ทะเบียน จำนวน 6,336 ล้าน บาท โดย เป็น ทุน ออก จำหน่าย และ ชำระ เต็ม มูลค่า 
แลว้ จำนวน 5,280 ลา้น บาท และ ม ีใบ สำคญั แสดง สทิธ ิที ่จะ ซือ้ หุน้ สามญั เพิม่ ทนุ ขอ งบ ร ิษทัฯ (“ใบ สำคญั แสดง ส ิทธฯิ”) ที ่จด ทะเบยีน 
กับ บริษัท ศูนย์ รับ ฝาก หลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,055,934,113 หน่วย โดย ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ 1 หน่วย มี สิทธิ 
ซื้อ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น และ มี ราคา การ ใช้ สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิ ทธิฯ ที่ ราคา 14 บาท ต่อ หุ้น โดย จะ 
ครบ กำหนด อายุ วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562
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3) การ ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข การ กู้ ยืม ที่ สำคัญ 

บริษัทฯ จะ ต้อง ดำรง อัตราส่วน ของ หนี้ สิน ต่อ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ของ ผู้ ออก หุ้น กู้ ตาม งบ การ เงิน รวม ของ ผู้ ออก หุ้น กู้ ใน อัตราส่วน ไม่ เกิน กว่า 3.0 
เท่า ณ วัน สิ้น งวด บัญชี ของ ไตรมาส ที่ สอง และ ณ วัน สิ้น สุด รอบ ปี บัญชี ของ แต่ละ ปี โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทฯ มี อัตราส่วน หนี้ สิน ต่อ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ตาม งบ การ เงิน รวม เท่ากับ 2.22 เท่า และ 2.11 เท่า ตาม ลำดับ 

ข้อมูล ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ และ การ ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข การ กู้ ยืม มี ราย ละเอียด ใน หัวข้อ ปัจจัย ความ เสี่ยง ข้อ 3 และ 4

5. ภาระ ผูกพัน ด้าน หนี้ สิน และ การ บริหาร จัดการ ภาระ นอก งบดุล

การ ค้ำ ประกัน

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ บริษัท ย่อย และ กิจการ ร่วม ค้า มี หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย สถาบัน การ เงิน 
ใน นาม บริษัทฯ บริษัท ย่อย และ กิจการ ร่วม ค้า เฉพาะ ส่วน ของ บริษัทฯ เหลือ อยู่ เป็น จำนวน ประมาณ 48,392 ล้าน บาท 45,838 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ซึ่ง 
เกี่ยว เนื่อง กับ ภาระ ผูกพัน ทาง ปฏิบัติ บาง ประการ ตาม ปกติ ธุรกิจ 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ฯ มี หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ บริษัทฯ ออก ให้ กับ สถาบัน การ เงิน และ ผู้ ร่วม ค้า จำนวน 
ประมาณ 6,952 ลา้น บาท และ 7,947 ลา้น บาท ตาม ลำดบั และเพือ่ คำ้ ประกนั วงเงนิ กู ้ยมื ที ่สถาบนั การ เงนิ และ ผู ้รว่ม คา้ ม ีกบั บรษิทั ยอ่ย บรษิทั รว่ม บรษิทั 
ที่ เกี่ยวข้อง กัน และ กิจการ ร่วม ค้า โดย บริษัท ฯ ได้ ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน ตาม ส่วน ที่ บริษัท ฯ ถือ อยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัล ไทย เท รวี่ จำกัด บริษัท อิตัล ไทย 
มา รีน จำกัด บริษัท อา ค วา ไทย จำกัด บริษัท ส รี ธร จำกัด บริษัท เอ เซี่ยน สติ ล โป รดักส์ จำกัด และ ITD Cementation India Limited ซึ่ง บริษัทฯ 
ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน เต็ม วงเงิน) การ ค้ำ ประกัน ดัง กล่าว มี ความ จำเป็น ต่อ การ ดำเนิน งาน ก่อสร้าง โดย ปกติ ขอ งบ ริ ษัทฯ บริษัท ย่อย และ กิจการ ร่วม ค้า

6. ปัจจัย ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ผล การ ดำเนิน งาน ใน อนาคต

แผนการ ลงทุน ของ รัฐบาล เพื่อ พัฒนา โครงสร้าง พื้น ฐาน ด้าน การ คมนาคม มี ความ ชัดเจน และ ต่อ เนื่อง มาก ขึ้น โดย มี โครงการ ขนาด ใหญ่ หลาย 
โครงการ ครอบคลุม การ ขนส่ง ทาง ถนน ระบบ ราง การ ขนส่ง ทาง น้ำ และ ทาง อากาศ โครงการ เหล่า นี้ จะ ก่อ ให้ เกิด งาน ก่อสร้าง และ จะ ส่ง ผล ดี ต่อ ภาค 
ธุรกิจ ก่อสร้าง ใน อนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบ การ เงิน ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย ได้ จัด ทำ ขึ้น ภาย ใต้ นโยบาย ของ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ  
ซึ่ง กำหนด ให้ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป และ บันทึก บัญชี ด้วย ความ ระมัดระวัง เพื่อ ให้ สะท้อน ผล การ ดำเนิน งาน ที่ เป็น จริง ของ บริษัท

คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ใน ด้าน คุณภาพ ของ งบ การ เงิน ด้วย การ ให้ มี สอบ ทาน ข้อมูล ทางการ เงิน และ จัด ให้ มี การ เปิด เผย 
ข้อมูล ที่ สำคัญ เพิ่ม เติม อย่าง เพียง พอ ใน หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน และ คำ อธิบาย และ การ วิเคราะห์ เพื่อ ประโยชน์ ของ ผู้ ถือ หุ้น และ ผู้ ลงทุน ทั่วไป ใน การ 
ใช้ งบ การ เงิน

ใน การ นี้ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ ได้ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ซึ่ง ประกอบ ด้วย กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ที่ ไม่ เป็น ผู้ บริหาร เป็น 
ผู้ ดูแล เกี่ยว กับ คุณภาพ ของ รายงาน ทางการ เงิน ความ เห็น ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได้ ปรากฏ ใน รายงาน ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ซึ่ง แสดง ไว้ 
ใน รายงาน ประจำ ปี นี้ แล้ว

จาก โครงสร้าง การ บริหาร และ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ดัง กล่าว และ ผล การ ตรวจ สอบ ของ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต ทำให้ คณะ กรรม กา รบ ริ ษัทฯ 
เชื่อ ได้ ว่า งบ การ เงิน ขอ งบ ริ ษัทฯ และ บริษัท ย่อย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ แสดง ฐานะ การ เงิน ผล การ ดำเนิน งาน และ กระแส เงินสด โดย ถูก ต้อง 
ตาม ที่ ควร ใน สาระ สำคัญ ตาม หลัก การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2559

(นายเปรมชัย กรรณสูต)
ประธานบริหาร

(นางนิจพร จรณะจิตต์)
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
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รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต

เสนอ ผู้ ถือ หุ้น ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้า ได้ ตรวจ สอบ งบ การ เงิน รวม ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย (“กลุ่ม บริษัท”) ซึ่ง ประกอบ ด้วย งบ แสดง 
ฐานะ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ กำไร ขาดทุน และ กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น รวม งบ แสดง การ เปลี่ยนแปลง ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น รวม และ 
งบ กระแส เงินสด รวม สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน และ หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม ซึ่ง รวม หมายเหตุ สรุป นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ และ ข้าพเจ้า ได้ 
ตรวจ สอบ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง ประกอบ ด้วย งบ แสดง ฐานะ การ เงิน ณ วัน ที่ 31 
ธันวาคม 2559 งบ กำไร ขาดทุน และ กำไร ขาดทุน เบด็เสร็จ อื่น งบ แสดง การ เปลี่ยนแปลง ส่วน ของ ผู้ ถอื หุน้ และ งบ กระแส เงนิสด สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน 
และ หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ซึ่ง รวม หมายเหตุ สรุป นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ

ขา้พเจา้ เหน็ วา่ ยกเวน้ ผลก ระ ทบ ซึง่ อาจ เกดิ ขึน้ ตาม ที ่กลา่ว ไว ้ใน เกณฑ ์ใน การ แสดง ความ เหน็ อยา่ง ม ีเงือ่นไข งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั 
อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย แสดง ฐานะ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ผล การ ดำเนิน งาน รวม และ กระแส 
เงินสด รวม สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน และ แสดง ฐานะ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ผล การ ดำเนิน งาน และ กระแส เงินสด 
เฉพาะ ของ บริษัท สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน โดย ถูก ต้อง ตาม ที่ ควร ใน สาระ สำคัญ ตาม มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

เกณฑ์ ใน การ แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข ของ ข้าพเจ้า มี ดังนี้

 ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 งบ การ เงนิ รวม ได ้รวม ลกู หนี ้การ คา้ และ ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึง่ จำนวน รวม 606.94 • 
ล้าน บาท ซึง่ เป็น สิทธิ เรียก เกบ็ เงนิ จาก การ เปลี่ยนแปลง เนื้อ งาน ที่ รบั รู้ เปน็ ราย ได้ ไป แล้ว ใน ปี กอ่นๆ ตาม เกณฑ ์และ เงือ่นไข ที่ กำหนด ใน สัญญา ระหวา่ง 
บริษัท ย่อย และ ลูกค้า การ เรียก ร้อง สิทธิ เพื่อ เรียก เก็บ เงิน ตาม กรณี ดัง กล่าว ถือ เป็น ปกติ ธุรกิจ และ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ตัดสิน โดย อนุญาโตตุลาการ 
บริษัท ย่อย ได้ ประเมิน ถึง โอกาส ที่ จะ ได้ รับ ชำระ เงิน โดย ประเมิน จาก มติ ของ คณะ กรรมการ พิจารณา ข้อ โต้ แย้ง การ ตัดสิน ของ อนุญาโตตุลาการ คำ สั่ง 
ของ ศาลสูง และ ความ เห็น ของ ที่ ปรึกษา กฎหมาย อิสระ แล้ว อย่างไร ก็ตาม บริษัท ไม่ ได ้ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ ลูก หนี้ ดัง กล่าว ไว้ ใน งบ การ 
เงิน รวม ข้าพเจ้า ไม่ สามารถ ประเมิน ผลก ระ ทบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น (ถ้า มี) ต่อย อด คง เหลือ ดัง กล่าว ได้ และ ผลก ระ ทบ ที่ เกี่ยวข้อง ต่อ ฐานะ การ เงิน รวม และ  
ผล การ ดำเนิน งาน รวม สำหรับ ปี ปัจจุบัน

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ การ เงิน รวม ได้ รวม ลูก หนี้ การ ค้า ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง จำนวน 339.97 ล้าน บาท ซึ่ง อยู่ ระหว่าง • 
การ เจรจา กับ ลูก หนี้ เกี่ยว กับ เงื่อนไข และ แผนการ จ่าย ชำระ หนี้ นอกจาก นี้ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ได้ รวม ลูก หนี้ การ ค้า และ 
เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้น แก่ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน จำนวน รวม 176.65 ล้าน บาท และ 103.57 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ลูก หนี้ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ ศึกษา 
ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ และ เจรจา กับ ผู้ ร่วม ลงทุน เพื่อ ร่วม ดำเนิน ธุรกิจ ใน อนาคต บริษัท จึง ยัง ไม่ ได้ พิจารณา ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ไว้ ใน บัญชี 
ข้าพเจ้า ไม่ สามารถ ประเมิน ผลก ระ ทบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น (ถ้า มี) ต่อย อด คง เหลือ ดัง กล่าว ได้ และ ผลก ระ ทบ ที่ เกี่ยวข้อง ต่อ ฐานะ การ เงิน รวม และ ผล การ 
ดำเนิน งาน รวม สำหรับ ปี ปัจจุบัน

ใน ปี ก่อน ผู้ สอบ บัญชี อื่น ได้ เสนอ รายงาน โดย แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข เกี่ยว กับ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ เรียก เก็บ หนี้ จาก ลูก หนี้ การ ค้า และ  
ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึง่ ที ่รวม อยู ่ใน งบ การ เงนิ รวม ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2558 จำนวน 190.66 ลา้น บาท ตาม ลำดบั  
ลูก หนี้ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ เจรจา กับ ลูกค้า ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ทาง กฎหมาย ใน ระหว่าง ปี 2559 บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย 
จะ สูญ สำหรับ รายการ ดัง กล่าว ทั้ง จำนวน ใน งบ การ เงิน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า ต่อ งบ การ เงิน งวด ปัจจุบัน 
 จึง มี เงื่อนไข ใน เรื่อง นี้ ด้วย เนื่องจาก มี ผลก ระ ทบ ต่อ การ เปรียบ เทียบ ตัวเลข งวด ปัจจุบัน กับ ตัวเลข เปรียบ เทียบ 
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ข้าพเจ้า ได้ ปฏิบัติ งาน ตรวจ สอบ ตาม มาตรฐาน การ สอบ บัญชี โดย ได้ ระบุ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ข้าพเจ้า ไว้ ใน ส่วน ของ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ผู้ สอบ บัญชี ใน การ 
ตรวจ สอบ งบ การ เงิน ของ บริษัท ใน รายงาน ของ ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า มี ความ เป็น อิสระ จาก กลุ่ม บริษัท ตาม ข้อ กำหนด จรรยา บรรณ ของ ผู้ ประกอบ วิชาชีพ 
บัญชี ที่ กำหนด โดย สภา วิชาชีพ บัญชี ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ ใน ส่วน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ตรวจ สอบ งบ การ เงิน ของ บริษัท และ ข้าพเจ้า ได้ ปฏิบัติ ตาม ความ รับ 
ผิด ชอบ ด้าน จรรยา บร รณ อื่นๆ ซึ่ง เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด เหล่า นี้ ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า หลัก ฐาน การ สอบ บัญชี ที่ ข้าพเจ้า ได้ รวบรวม มา นั้น เพียง พอ และ เหมาะ สม 
เพื่อ ใช้ เป็น เกณฑ์ ใน การ แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข ของ ข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ

ข้าพเจ้า ขอ ให้ สังเกต ข้อมูล ดัง ต่อ ไป นี้ โดย ไม่ กระทบ ต่อ การ แสดง ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า ข้าง ต้น แต่ อย่าง ใด

1)  ตาม ที ่กลา่ว ไว ้ใน หมายเหต ุประกอบ งบ การ เงนิ ขอ้ 14 บรษิทั ม ีสทิธ ิการ เชา่ ทีด่นิ และ ตน้ทนุ โครงการ ระหวา่ง พฒันา ใน เขต เศรษฐกจิ พเิศษ ทวาย รวม เปน็ 
เงิน 7,558.99 ล้าน บาท โครงการ ดัง กล่าว ขึ้น อยู่ กับ ความ ร่วม มือ ของ รัฐบาล ไทย และ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา ซึ่ง เป็น ผู้ ได้ รับ สัมปทาน และ  
ผู ้สนบัสนนุ โครงการ ทวาย ราย ใหม ่ทัง้นี ้บรษิทั มี สิทธ ิได ้รบั การ ชดใช้ เงนิ คนื ใน ส่วน ดงั กล่าว จาก ผู ้ลงทนุ ราย ใหม่ ของ แตล่ะ โครงการ หรอื ได้ รบั สิทธ ิทีด่นิ 
ใน โครงการ เพิ่ม เติม 

2)  ตาม ที ่กลา่ว ไว ้ใน หมายเหต ุประกอบ งบ การ เงนิ ขอ้ 15 บรษิทั ยอ่ย ม ีสทิธ ิใน เหมอืง แร ่โป แตช จำนวน 2,293.49 ลา้น บาท โครงการ ดงั กลา่ว อยู ่ใน ระหวา่ง 
ดำเนนิ การ ขอ ประทาน บตัร การ ทำ เหมอืง แรโ่ป แตช จาก รฐับาล ทัง้นี ้ฝา่ย บรหิาร ของ บรษิทั เชือ่ มัน่ วา่ โครงการ จะ ได ้รบั การ อนมุตั ิจาก รฐับาล และ ดำเนนิ การ 
 ได้ ใน อนาคต อัน ใกล้ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่อง สำคัญ ใน การ ตรวจ สอบ คือ เรื่อง ต่างๆ ที่ มี นัย สำคัญ ที่สุด ตาม ดุลยพินิจ เยี่ยง ผู้ ประกอบ วิชาชีพ ของ ข้าพเจ้า ใน การ ตรวจ สอบ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ 
เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั สำหรบั ป ีปจัจบุนั ขา้พเจา้ ได ้นำ เรือ่ง เหลา่ นี ้มา พจิารณา ใน บรบิท ของ การ ตรวจ สอบ งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั โดย 
รวม และ ใน การ แสดง ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ แสดง ความ เห็น แยก ต่าง หาก สำหรับ เรื่อง เหล่า นี้ นอกจาก เรื่อง ที่ ได้ กล่าว ไว้ ใน วรรค เกณฑ์ 
ใน การ แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข ดัง กล่าว ข้าง ต้น ข้าพเจ้า ได้ กำหนด เรื่อง ที่ จะ กล่าว ต่อ ไป นี้ เป็น เรื่อง สำคัญ ใน การ ตรวจ สอบ เพื่อ สื่อสาร ใน รายงาน ของ 
ข้าพเจ้า
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การ รับ รู้ ราย ได้ที่ เกี่ยวข้อง กับ สัญญา ก่อสร้าง

กลุ่ม บริษัท และ บริษัท มี ราย ได้ จาก การ รับ เหมา ก่อสร้าง สำหรับ 
ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 45,190.16 ล้าน บาท 
และ 26,465.75 ล้าน บาท ตาม ลำดับ การ รับ รู้ ราย ได้ สำหรับ ธุรกิจ 
รับ เหมา ก่อสร้าง ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ ที่ สำคัญ และ ข้อ สมมติฐาน ใน 
การ ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ การ ประมาณ การ ของ รายการ ที่ 
เกี่ยวข้อง กับ การ ให้ บริการ ตาม สัญญา ก่อสร้าง กลุ่ม บริษัท และ 
บรษิทั รบั รู ้ราย ไดท้ี ่เกีย่วขอ้ง กบั การ กอ่สรา้ง ตาม ขัน้ ความ สำเรจ็ ของ 
งาน ก่อสร้าง ราย ได้ จาก การ ก่อสร้าง ดัง กล่าว มี จำนวน เงิน ที่ เป็น 
สาระ สำคัญ และ มี ผลก ระ ทบ ต่อ รายการ ทาง บัญชี ที่ เกี่ยวข้อง กับ 
สญัญา การ กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ เงนิ รบั ลว่ง หนา้ 
ส่วน ที่ เกิน งาน ระหว่าง ทำ และ ต้นทุน การ ก่อสร้าง การ ประมาณ 
การ ขั้น ความ สำเร็จ ของ งาน ก่อสร้าง เป็น เรื่อง ที่ ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ ที่ 
มี นัย สำคัญ ของ ผู้ บริหาร ซึ่ง ต้อง มี การ ทบทวน ประมาณ การ ราย ได้ 
ตลอด ระยะ เวลา ก่อสร้าง และ ปรับปรุง ประมาณ การ เมื่อ จำเป็น 

กลุ่ม บริษัท และ บริษัท ได้ เปิด เผย นโยบาย การ บัญชี ที่ เกี่ยว กับ 
การ รับ รู้ ราย ได้ จาก การ รับ เหมา ก่อสร้าง ใน หมายเหตุ ประกอบ 
งบ การ เงิน ข้อ 3

วิธี การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า โดย สรุป รวม ถึง

การ ทำความ เข้าใจ และ ตรวจ สอบ กระบวนการ ใน การ จัด ทำ รายงาน และ  -
งบ ประมาณ ทางการ เงิน ที่ นำ มา ใช้ ใน การ กำหนด ขั้น ความ สำเร็จ ของ งาน 
สำหรับ งาน ก่อสร้าง ที่ ยัง ค้าง อยู่ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย การ สุ่ม 
ตัวอย่าง

ตรวจ สอบ ตน้ทนุ ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ แลว้ และ การ ประมาณ ตน้ทนุ ที ่จะ เกดิ ขึน้ สำหรบั  -
งาน ส่วน ที่ เหลือ เพื่อ ทำให้ การ ก่อสร้าง ดัง กล่าว สำเร็จ ว่า น่า เชื่อ ถือ หรือ ไม่ 
ทดสอบ ประมาณ การ ต้นทุน กับ เอกสาร ที่ เกี่ยวข้อง

ทดสอบ รายการ รับ รู้ ราย ได้ ใน ระหว่าง ปี กับ สัญญา ก่อสร้าง และ ใบ ตรวจ รับ  -
งาน จาก ลูกค้า 

ประเมนิ ความ สม เหต ุสม ผล ของ ประมาณ การ กบั ตน้ทนุ ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ วา่ เปน็ ไป  -
ตาม สัญญา การ ก่อสร้าง

ทดสอบ และ ประเมนิ ความ เหมาะ สม ของ การ เปลีย่นแปลง ประมาณ การ ตน้ทนุ  -
ระหว่าง ปี

เปรียบ เทียบ อัตรา กำไร ขั้น ต้น ตั้งแต่ เริ่ม โครงการ จนถึง ปัจจุบัน เพื่อ วิเคราะห์  -
และ ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ ประมาณ การ ต้นทุน 

ทดสอบ ตน้ทนุ จรงิ ที ่เกดิ ขึน้ ระหวา่ง ป ีและ การ เรยีก ชำระ คา่ งาน จาก ลกูคา้ เพือ่  -
ตรวจ สอบ ความ เหมาะ สม ของ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ และ เงิน รับ ล่วง หน้า 
ส่วน ที่ เกิน งาน ระหว่าง ทำ 

เยี่ยม ชม โครงการ ที่ สำคัญ สอบถาม ความ คืบ หน้า ของ โครงการ จาก วิศวกร  -
ผู้ ควบคุม งาน เพื่อ เปรียบ เทียบ และ ประเมิน ความ สม เหตุ สม ผล ของ ขั้น ความ 
สำเร็จ ของ งาน ก่อสร้าง เพื่อ เปรียบ เทียบ กับ อัตรา ความ สำเร็จ ของ งาน ตาม 
 วิธี การ ทาง บัญชี 

ประเมิน ความ เพียง พอ ของ การ เปิด เผย ข้อมูล ของ กลุ่ม บริษัท และ บริษัท   -
เกี่ยว กับ การ รับ รู้ ราย ได้ จาก การ ก่อสร้าง

การ ด้อย ค่า ของ ลูก หนี้ การ ค้า

กลุ่ม บริษัท และ บริษัท มี ลูก หนี้ การ ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 
จำนวน 8,679.73 ล้าน บาท และ 7,846.66 ล้าน บาท ตาม ลำดับ 
ใน ระหว่าง ปี กลุ่ม บริษัท และ บริษัท รับ รู้ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ 
จำนวน 160.72 ลา้น บาท และ 97.27 ลา้น บาท ตาม ลำดบั ใน การ 
ประมาณ การ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ เพื่อ ให้ สะท้อน ถึง การ ด้อย ค่า  
ของ ลูก หนี้ การ ค้า อัน เกิด จาก การ ที่ ไม่ สามารถ เรียก ชำระ หนี้ จาก 
ลูก หนี้ ได้ ผู้ บริหาร ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ ใน การ ประเมิน ความ เหมาะ สม 
ของ ประมาณ การ และ ขอ้ สมมตฐิาน ซึง่ รวม การ ประเมนิ ถงึ โอกาส 
ที่ จะ ได้ รับ ชำระ หนี้ โดย ดู จาก ข้อมูล แวดล้อม ต่างๆ ยกเว้น เรื่อง ที่ 
กล่าว ไว้ ใน วรรค เกณฑ์ ใน การ แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข

กลุ่ม บริษัท และ บริษัท ได้ เปิด เผย เกี่ยว กับ ยอด คง เหลือ ของ ลูก หนี้  
การ ค้า ใน หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 6 และ 7

วิธี การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า โดย สรุป รวม ถึง

ทำความ เข้าใจ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ของ บริษัท เกี่ยว กับ วิธี การ ประเมิน  -
การ ด้อย ค่า ของ ลูก หนี้ การ ค้า เพื่อ ประเมิน ความ สม เหต ุสม ผล ของ ประมาณ 
การ ที่ ผู้ บริหาร ใช้ 

สอบ ทาน อาย ุของ ลกู หนี ้ที ่คา้ง ชำระ มา เปน็ ระยะ เวลา นาน และ ประเมนิ คา่ เผือ่   -
หนี้ สงสัย จะ สูญ จาก ข้อมูล แวดล้อม ต่างๆ เปรียบ เทียบ กับ จำนวน ค่า เผื่อ  
หนี้ สงสัย จะ สูญ ที่ บริษัท ได้ บันทึก ไว้ พิจารณา สาเหตุ ของ ผล แตก ต่าง และ  
ความ เหมาะ สม ของ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ 

ประเมนิ มลูคา่ ที ่คาด วา่ ได ้รบั จาก ลกู หนี ้รวม ถงึ ทดสอบ การ รบั ชำระ เงนิ หลงั วนั   -
สิ้น งวด โดย พิจารณา ควบคู่ กับ การ ประเมิน กระแส เงินสด ใน อนาคต ของ  
ลูก หนี้ เพื่อ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ชำระ หนี้ ใน อนาคต 

ประเมิน ความ เพียง พอ ของ การ เปิด เผย ข้อมูล ของ กลุ่ม บริษัท และ ของ บริษัท  -
เกี่ยว กับ ลูก หนี้ การ ค้า และ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย และ การ ด้อย ค่า ของ ค่า 
ความ นิยม

บริษัท มี เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย จำนวน 6,635.36 ล้าน บาท ใน 
ระหว่าง ปี บริษัท รับ รู้ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า เงิน ลงทุน ใน งบ การ เงิน 
เฉพาะ ของ บริษัท จำนวน 99.17 ล้าน บาท ทั้งนี้ ใน การ พิจารณา 
ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน ผู้ บริหาร ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ ใน การ 
ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ ประมาณ การ และ ข้อ สมมติฐาน ที่ 
สำคญั เกีย่ว กบั ความ สามารถ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน การ ประกอบ กจิการ 
ให้ มี ผล กำไร ใน อนาคต กระแส เงินสด และ อัตรา คิด ลด ที่ นำ มา ใช้ 
ใน การ คำนวณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน 

บริษัท ได้ เปิด เผย เกี่ยว กับ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ใน หมายเหตุ 
ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 12

กลุ่ม บริษัท มี ค่า ความ นิยม จำนวน 942.11 ล้าน บาท ณ วัน ที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่ง เป็น ค่า ความ นิยม ที่ เกิด จาก การ ลงทุน ใน กลุ่ม 
ธุรกิจ เหมือง แร่ โป แตช ธุรกิจ ปูนซีเมนต์ ใน ประเทศไทย และ ธุรกิจ 
ก่อสร้าง ใน ประเทศ อินเดีย ตาม มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน 
กลุ่ม บริษัท และ บริษัท ต้อง ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม 
ทุก ปี การ ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ผู้ บริหาร ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ อย่าง 
มาก มี ความ ซับ ซ้อน และ อาศัย ข้อ สมมติฐาน โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง 
ที่ เกี่ยว กับ การ ประมาณ การก ระ แส เงินสด รับ และ จ่าย ใน อนาคต ที่ 
คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น จาก การ ดำเนิน งาน อย่าง ต่อ เนื่อง ของ กลุ่ม ธุรกิจ 
ดัง กล่าว และ การ ใช้ อัตรา คิด ลด ที่ เหมาะ สม เพื่อ คิด ลด กระแส 
เงินสด ใน อนาคต

กลุ่ม บริษัท ได้ เปิด เผย ข้อมูล เกี่ยว กับ ค่า ความ นิยม ใน หมายเหตุ 
ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 22

วิธี การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า โดย สรุป รวม ถึง

ทำความ เข้าใจ วิธี การ ประเมิน มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ ลงทุน ใน บริษัท  -
ย่อย และ กลุ่ม ธุรกิจ ต่างๆ

พิจารณา ข้อ บ่ง ชี้ ของ การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย และ ค่า ความ  -
นิยม ของ กลุ่ม ธุรกิจ ต่างๆ 

พจิารณา ความ สม เหต ุสม ผล ของ ขอ้ สมมตฐิาน และ วธิ ีการ ที ่ผู ้บรหิาร ใช ้ใน การ  -
คำนวณ ประมาณ การก ระ แส เงินสด รับ และ จ่าย ใน อนาคต ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น

ตรวจ สอบ หลัก ฐาน สนับสนุน ซึ่ง แสดง ถึง การ ประมาณ การ ที่ ดี ที่สุด ของ ฝ่าย  -
บริหาร โดย เฉพาะ เรื่อง การ คาด การณ์ การ เติบโต ของ ราย ได้ กำไร ขั้น ต้น 
และ กำไร จาก การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท ย่อย และ กลุ่ม ธุรกิจ ต่างๆ ที่ กลุ่ม 
บริษัท ได้ ลงทุน 

ทดสอบ การ คำนวณ และ ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ อัตรา คิด ลด ที่ ผู้ บริหาร  -
นำ มา ใช้

ทดสอบ การ คำนวณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ ลงทุน -

พจิารณา ปจัจยั ที ่เกีย่วขอ้ง ใน การ วเิคราะห ์ความ ออ่น ไหว และ ความ เปน็ ไป ได ้ -
ของ การ คำนวณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ ลงทุน

ประเมิน ความ เพียง พอ ของ การ เปิด เผย ข้อมูล ของ กลุ่ม บริษัท และ ของ บริษัท  -
เกี่ยว กับ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย และ ค่า ความ นิยม

การ ด้อย ค่า ของ ต้นทุน โครงการ สำหรับ เงิน ลงทุน ใน โครงการ 
ระหว่าง พัฒนา 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม บริษัท และ บริษัท มี เงิน ลงทุน ใน 
โครงการ ที ่สำคญั ใน หลาย ประเทศ ซึง่ อยู ่ใน ขัน้ ตอน ของ การ พฒันา 
โครงการ มลูคา่ ของ เงนิ ลงทนุ ใน โครงการ ที ่สำคญั ใน งบ การ เงนิ ของ 
กลุม่ บรษิทั และ บรษิทั ม ีจำนวน 12,155.21 ลา้น บาท และ 5,025.20 
ล้าน บาท ตาม ลำดับ นอกจาก นี้ บริษัท ได้ บันทึก ราย ได้ที่ ยัง ไม่  
เรียก ชำระ จาก โครงการ ดัง กล่าว จำนวน 1,909.20 ล้าน บาท 

การ พิจารณา มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ ลงทุน ใน โครงการ 
ดัง กล่าว ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ อย่าง มาก เกี่ยว กับ ความ เป็น ไป ได้ ของ 
โครงการ ที่ จะ สามารถ ดำเนิน งาน ได้ ใน อนาคต การ ประมาณ การ 
ก ระ แส เงินสด รับ และ จ่าย ใน อนาคต ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก การ 
ดำเนนิ งาน ใน โครงการ ดงั กลา่ว และ การ ใช ้อตัรา คดิ ลด ที ่เหมาะ สม 
เพื่อ คิด ลด กระแส เงินสด ใน อนาคต

ราย ละเอียด ของ เงิน ลงทุน ได้ เปิด เผย ไว้ ใน หมายเหตุ ประกอบ 
 งบ การ เงิน ข้อ 14 15 16 และ 23

วิธี การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า โดย สรุป รวม ถึง

ทำความ เข้าใจ วิธี การ ประเมิน มูลค่า ที่ คาด ว่า โครงการ ต่างๆ ที่ กลุ่ม บริษัท ได้  -
ลงทุน จะ ได้ รับ

พิจารณา ความ สม เหตุ สม ผล ของ ข้อ สมมติฐาน และ วิธี การ ที่ ผู้ บริหาร ใช้ ใน  -
 การ คำนวณ ประมาณ การก ระ แส เงินสด รับ และ จ่าย ใน อนาคต ที่ คาด ว่า จะ 
เกิด ขึ้น 

ตรวจ สอบ หลัก ฐาน สนับสนุน ซึ่ง แสดง ถึง การ ประมาณ การ ที่ ดี ที่สุด ของ ฝ่าย  -
บรหิาร โดย เฉพาะ เรือ่ง การ คาด การณ ์การ เตบิโต ของ ราย ได ้กำไร ขัน้ ตน้ และ 
กำไร จาก การ ดำเนิน งาน ของ โครงการ ที่ กลุ่ม บริษัท ร่วม ลงทุน 

ทดสอบ การ ใช้ อัตรา คิด ลด ที่ เหมาะ สม เพื่อ คิด ลด กระแส เงินสด ใน อนาคต  -

ทดสอบ การ คำนวณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก โครงการ ระหว่าง พัฒนา   -
ดัง กล่าว 

พิจารณา ความ เพียง พอ ของ การ เปิด เผย ข้อมูล ของ กลุ่ม บริษัท และ บริษัท  -
 เกี่ยว กับ เงิน ลงทุน ใน โครงการ และ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน
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เรื่องอื่น

งบ แสดง ฐานะ การ เงิน รวม ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย และ งบ แสดง ฐานะ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท 
อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ แสดง เป็น ข้อมูล เปรียบ เทียบ ตรวจ สอบ โดย ผู้ สอบ บัญชี อื่น ใน สำนักงาน 
เดียวกัน กับ ข้าพเจ้า โดย ได้ เสนอ รายงาน การ ตรวจ สอบ ลง วัน ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข เกี่ยว กับ ผลก ระ ทบ จาก การ เรียก เก็บ 
เงิน จาก ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ซึ่ง อยู่ ระหว่าง กระบวนการ ยุติธรรม และ การ เจรจา กับ ลูกค้า และ เน้น ให้ 
สังเกต ข้อมูล เพิ่ม เติม ใน เรื่อง 1) บริษัท ได้ มี การ เปลี่ยนแปลง นโยบาย การ บัญชี จาก การนำ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ใหม่ มา ถือ ปฎิบัติ 2) บริษัท มี 
สิทธิ การ เช่า ที่ดิน และ โครงการ ระหว่าง พัฒนา ใน เขต เศรษฐกิจ พิเศษ ทวาย โดย บริษัท มี สิทธิ ได้ รับ การ ชดใช้ เงิน คืน ต้นทุน ดัง กล่าว จาก นิติบุคคล เฉพาะ กิจ 
ภาย หลัง จาก ที่ ได้ ข้อ สรุป การ ประเมิน สินทรัพย์ (Due Diligence) และ 3) การ ลงทุน ของ บริษัท ใน โครงการ เหมือง แร่ โป แตช ซึ่ง ยัง อยู่ ใน ระหว่าง การ ขอ 
ประทาน บัตร การ ทำ เหมือง แร่ จาก รัฐบาล 

ข้อมูลอื่น

ผู้ บริหาร เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ ต่อ ข้อมูล อื่น ข้อมูล อื่น ประกอบ ด้วย ข้อมูล ซึ่ง รวม อยู่ ใน รายงาน ประจำ ปี แต่ ไม่ รวม ถึง งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ และ 
รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี ที่ อยู่ ใน รายงาน ประจำ ปี นั้น ซึ่ง คาด ว่า รายงาน ประจำ ปี จะ ถูก จัด เตรียม ให ้ข้าพเจ้า สอบ ทาน ได ้ภาย หลัง วัน ที่ ใน รายงาน ของ ผู้ สอบ 
บัญชี

ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า ต่อ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ไม่ ครอบคลุม ถึง ข้อมูล อื่น และ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ให้ ความ เชื่อ มั่น ต่อ ข้อมูล อื่น

ความ รับ ผิด ชอบ ของ ข้าพเจ้า ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ การ ตรวจ สอบ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท คือ การ อ่าน และ พิจารณา ว่า ข้อมูล อื่น มี ความ 
ขัด แย้ง ที่ มี สาระ สำคัญ กับ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท หรือ ข้อมูล ที่ ได้ รวบรวม จาก การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า หรือ ปรากฏ ว่า ข้อมูล อื่น มี 
การ แสดง ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ หรือ ไม่ 

เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ อ่าน รายงาน ประจำ ปี หาก ข้าพเจ้า สรุป ได้ ว่า มี การ แสดง ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ข้าพเจ้า ต้อง สื่อสาร เรื่อง ดัง กล่าว กับ 
 ผู้ มีหน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล เพื่อ ให้ ดำเนิน การ แก้ไข ข้อมูล ที่ แสดง ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง ให้ ถูก ต้อง

อย่างไร ก็ตาม ดัง ที่ กล่าว ไว้ ใน วรรค เกณฑ์ ใน การ แสดง ความ เห็น อย่าง มี เงื่อนไข เกี่ยว กับ ผลก ระ ทบ จาก ความ ไม่ แน่นอน ใน การ เรียก เก็บ เงิน จาก ลูก หนี้  
การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ และ ลูก หนี้ การ ค้า ของ บริษัท ข้าพเจ้า ได้ แสดง ความ เห็น ไว้ อย่าง มี เงื่อนไข ดัง นั้น  
หากผู้ บริหาร จัด ทำ ข้อมูล อื่น จาก งบ การ เงิน ที่ แสดง ข้อมูล ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง ดัง กล่าว ข้อมูล อื่น จะ แสดง ข้อมูล ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ด้วย เหตุ 
เดียวกัน เกี่ยว กับ มูลค่า และ รายการ อื่น ใน รายงาน ประจำ ปี ซึ่ง เป็น ผลก ระ ทบ จาก ความ ไม่ แน่นอน ใน การ เรียก เก็บ เงิน จาก ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง 
ไม่ เรียก ชำระ ดัง กล่าว

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

ผู ้บรหิาร มหีนา้ ที ่รบั ผดิ ชอบ ใน การ จดั ทำ และ นำ เสนอ งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั เหลา่ นี ้โดย ถกู ตอ้ง ตาม ที ่ควร ตาม มาตรฐาน การ รายงาน 
ทางการ เงิน และ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ ควบคุม ภายใน ที่ ผู้ บริหาร พิจารณา ว่า จำเป็น เพื่อ ให้ สามารถ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท 
ที่ ปราศจาก การ แสดง ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ไม่ ว่า จะ เกิด จาก การ ทุจริต หรือ ข้อ ผิด พลาด 

ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ผู้ บริหาร รับ ผิด ชอบ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ของ กลุ่ม บริษัท ใน การ ดำเนิน งาน ต่อ เนื่อง 
เปดิ เผย เรือ่ง ที ่เกีย่ว กบั การ ดำเนนิ งาน ตอ่ เนือ่ง ใน กรณ ีที ่ม ีเรือ่ง ดงั กลา่ว และ การ ใช ้เกณฑ ์การ บญัช ีสำหรบั การ ดำเนนิ งาน ตอ่ เนือ่ง เวน้ แต ่ผู ้บรหิาร ม ีความ 
ตั้งใจ ที่ จะ เลิก กลุ่ม บริษัท และ บริษัท หรือ หยุด ดำเนิน งาน หรือ ไม่ สามารถ ดำเนิน งาน ต่อ เนื่อง ต่อ ไป ได้ 

ผู้ มีหน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล มีหน้า ที่ ใน การ สอด ส่อง ดูแล กระบวนการ ใน การ จัด ทำ รายงาน ทางการ เงิน ของ กลุ่ม บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การ ตรวจ สอบ ของ ขา้พเจา้ ม ีวตัถปุระสงค ์เพือ่ ให ้ได ้ความ เชือ่ มัน่ อยา่ง สม เหต ุสม ผล วา่ งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั โดย รวม ปราศจาก การ 
แสดง ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ หรือ ไม่ ไม่ ว่า จะ เกิด จาก การ ทุจริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และ เสนอ รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี เพื่อ แสดง ความ 
เห็น ของ ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ความ เชื่อ มั่น อย่าง สม เหตุ สม ผล คือ ความ เชื่อ มั่น ใน ระดับ สูง แต่ ไม่ ได้ เป็นการ รับ ประกัน ว่าการ ปฏิบัติ งาน ตรวจ สอบ ตาม มาตรฐาน 
การ สอบ บัญชี จะ สามารถ ตรวจ พบ ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ที่ มี อยู่ ได้ เสมอ ไป ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อาจ เกิด จาก การ ทุจริต หรือ  
ข้อ ผิด พลาด และ ถือว่า มี สาระ สำคัญ เมื่อ คาด การณ์ ได้ อย่าง สม เหตุ สม ผล ว่า รายการ ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง แต่ละ รายการ หรือ ทุก รายการ รวม กัน จะ มี ผล ต่อ การ 
ตัดสิน ใจ ทาง เศรษฐกิจ ของ ผู้ ใช้ งบ การ เงิน จาก การ ใช้ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท เหล่า นี้
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ใน การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า ตาม มาตรฐาน การ สอบ บัญชี ข้าพเจ้า ได้ ใช้ ดุลยพินิจ และ การ สังเกต และ สงสัย เยี่ยง ผู้ ประกอบ วิชาชีพ ตลอด การ ตรวจ สอบ 
การ ปฏิบัติ งาน ของ ข้าพเจ้า รวม ถึง

ระบุ และ ประเมิน ความ เสี่ยง จาก การ แสดง ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ใน งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ไม่ ว่า จะ เกิด • 
จาก การ ทุจริต หรือ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบ และ ปฏิบัติ งาน ตาม วิธี การ ตรวจ สอบ เพื่อ ตอบ สนอง ต่อ ความ เสี่ยง เหล่า นั้น และ ได้ หลัก ฐาน การ สอบ บัญชี ที่ 
เพียง พอ และ เหมาะ สม เพื่อ เป็น เกณฑ์ ใน การ แสดง ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า ความ เสี่ยง ที่ ไม่ พบ ข้อมูล ที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระ สำคัญ ซึ่ง เป็น ผล มา 
จาก การ ทุจริต จะ สูง กว่า ความ เสี่ยง ที่ เกิด จาก ข้อ ผิด พลาด เนื่องจาก การ ทุจริต อาจ เกี่ยว กับ การ สมรู้ ร่วม คิด การ ปลอม แปลง เอกสาร หลัก ฐาน การ ตั้งใจ 
ละเว้น การ แสดง ข้อมูล การ แสดง ข้อมูล ที่ ไม่ ตรง ตาม ข้อ เท็จ จริง หรือ การ แทรกแซง การ ควบคุม ภายใน

ทำความ เข้าใจ ใน ระบบ การ ควบคุม ภายใน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ตรวจ สอบ เพื่อ ออกแบบ วิธี การ ตรวจ สอบ ที่ เหมาะ สม กับ สถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่อ • 
วัตถุประสงค์ ใน การ แสดง ความ เห็น ต่อ ความ มี ประสิทธิผล ของ การ ควบคุม ภายใน ของ กลุ่ม บริษัท

ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ นโยบาย การ บัญชี ที่ ผู้ บริหาร ใช้ และ ความ สม เหตุ สม ผล ของ ประมาณ การ ทาง บัญชี และ การ เปิด เผย ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง  • 
จัด ทำ ขึ้น โดย ผู้ บริหาร 

จดั ทำ สรปุ เกีย่ว กบั ความ เหมาะ สม ของ การ ใช ้เกณฑ ์การ บญัช ีสำหรบั การ ดำเนนิ งาน ตอ่ เนือ่ง ของ ผู ้บรหิาร และ จาก หลกั ฐาน การ สอบ บญัช ีที ่ได ้รบั สรปุ วา่ • 
ม ีความ ไม ่แนน่อน ที ่ม ีสาระ สำคญั ที ่เกีย่ว กบั เหตกุารณ ์หรอื สถานการณ ์ที ่อาจ เปน็ เหต ุให ้เกดิ ขอ้ สงสยั อยา่ง ม ีนยั สำคญั ตอ่ ความ สามารถ ของ กลุม่ บรษิทั ใน 
การ ดำเนนิ งาน ตอ่ เนือ่ง หรอื ไม ่ถา้ ขา้พเจา้ ได ้ขอ้ สรปุ วา่ ม ีความ ไม ่แนน่อน ที ่ม ีสาระ สำคญั ขา้พเจา้ ตอ้ง กลา่ว ไว ้ใน รายงาน ของ ผู ้สอบ บญัช ีของ ขา้พเจา้ ถงึ 
การ เปดิ เผย ขอ้มลู ที ่เกีย่วขอ้ง ใน งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั หรอื ถา้ การ เปดิ เผย ขอ้มลู ดงั กลา่ว ไม ่เพยีง พอ ความ เหน็ ของ ขา้พเจา้ จะ 
เปลีย่นแปลง ไป ขอ้ สรปุ ของ ขา้พเจา้ ขึน้ อยู ่กบั หลกั ฐาน การ สอบ บญัช ีที ่ได ้รบั จนถงึ วนั ที ่ใน รายงาน ของ ผู ้สอบ บญัช ีของ ขา้พเจา้ อยา่งไร กต็าม เหตกุารณ ์
หรือ สถานการณ์ ใน อนาคต อาจ เป็น เหตุ ให้ กลุ่ม บริษัท ต้อง หยุด การ ดำเนิน งาน ต่อ เนื่อง 

ประเมนิ การนำ เสนอ โครงสรา้ง และ เนือ้หา ของ งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั โดย รวม รวม ถงึ การ เปดิ เผย ขอ้มลู วา่ งบ การ เงนิ รวม และ • 
งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท แสดง รายการ และ เหตุการณ์ ใน รูป แบบ ที่ ทำให้ มี การนำ เสนอ ข้อมูล โดย ถูก ต้อง ตาม ที่ ควร 

รวบรวม หลกั ฐาน การ สอบ บญัช ีที ่เหมาะ สมอ ยา่ง เพยีง พอ เกีย่ว กบั ขอ้มลู ทางการ เงนิ ของ กจิการ ภายใน กลุม่ หรอื กจิกรรม ทาง ธรุกจิ ภายใน กลุม่ บรษิทั เพือ่ • 
แสดง ความ เห็น ต่อ งบ การ เงิน รวม ข้าพเจ้า รับ ผิด ชอบ ต่อ การ กำหนด แนวทาง การ ควบคุม ดูแล และ การ ปฏิบัติ งาน ตรวจ สอบ กลุ่ม บริษัท ข้าพเจ้า เป็น 
ผู้รับ ผิด ชอบ แต่ เพียง ผู้ เดียว ต่อ ความ เห็น ของ ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้า ได้ สื่อสาร กับ ผู้ มีหน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล เกี่ยว กับ ขอบเขต และ ช่วง เวลา ของ การ ตรวจ สอบ ตาม ที่ ได้ วางแผน ไว้ และ ประเด็น ที่ มี นัย สำคัญ ที่ พบ จาก 
การ ตรวจ สอบ รวม ถึง ข้อ บกพร่อง ที่ มี นัย สำคัญ ใน ระบบ การ ควบคุม ภายใน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ พบ ใน ระหว่าง การ ตรวจ สอบ ของ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า ได้ ให้ คำ รับรอง แก่ ผู้ มีหน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล ว่า  ข้าพเจ้า ได้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ กำหนด จรรยา บรรณ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ เป็น อิสระ และ ได้ สื่อสาร กับ ผู้ มี 
หน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล เกี่ยว กับ ความ สัมพันธ์ ทั้งหมด  ตลอด จน เรื่อง อื่น ซึ่ง ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า มี เหตุผล ที่ บุคคล ภายนอก อาจ พิจารณา ว่า กระทบ ต่อ ความ เป็น 
อิสระ ของ ข้าพเจ้า และ มาตรการ ที่ ข้าพเจ้า ใช้ เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ขาด ความ เป็น อิสระ

จาก เรื่อง ที่ สื่อสาร กับ ผู้ มีหน้า ที่ ใน การ กำกับ ดูแล ข้าพเจ้า ได้ พิจารณา เรื่อง ต่างๆ ที่ มี นัย สำคัญ มาก ที่สุด ใน การ ตรวจ สอบ งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน 
เฉพาะ ของ บรษิทั ใน งวด ปจัจบุนั และ กำหนด เปน็ เรือ่ง สำคญั ใน การ ตรวจ สอบ ขา้พเจา้ ได ้อธบิาย เรือ่ง เหลา่ นี ้ใน รายงาน ของ ผู ้สอบ บญัช ีเวน้ แต ่ที ่ม ีกฎหมาย 
หรือ ข้อ บังคับ ไม่ ให้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เกี่ยว กับ เรื่อง ดัง กล่าว หรือ ใน สถานการณ์ ที่ ยาก ที่ จะ เกิด ขึ้น หรือ หาก ข้าพเจ้า พิจารณา ว่า ไม่ ควร สื่อสาร เรื่อง  
ดงั กลา่ว ใน รายงาน ของ ขา้พเจา้ เพราะ การก ระ ทำ ดงั กลา่ว สามารถ คาด การณ ์ได ้อยา่ง สม เหตผุล วา่ จะ ม ีผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ มากกวา่ ผล ประโยชน์ ตอ่ สว่น ได ้
เสีย สาธารณะ จาก การ สื่อสาร ดัง กล่าว

นาย สมคิด เตีย ตระกูล
ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต
ทะเบียน เลข ที่ 2785

บริษัท แก รนท์ ธอน ตัน จำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,588,430  2,501,742  1,011,412  1,176,045 
เงินฝากประจำน้อยกว่าหนึ่งปี  37,057  64,803  14,960  34,203 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 5  752,739  79,705  54,205  79,184 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 6  6,628,103  7,650,688  4,881,628  5,634,887 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7  2,051,627  2,210,032  2,965,033  2,834,705 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8  255,653  190,823  1,210,395  1,287,948 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ  19,738,171  20,493,826  16,168,426  14,534,060 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  2,127,924  2,469,625  1,215,262  1,355,592 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ 9  3,339,485  3,273,267  1,706,354  1,386,882 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 10  472,137  565,135  -  - 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,131,239  1,047,115  540,339  604,509 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  1,369,903  1,368,411  142,644  152,030 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  575,643  1,068,382  437,780  478,053 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45  342,164  413,583  72,428  120,398 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ 11, 45  168,677  -  168,677  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  41,578,952  43,397,137  30,589,543  29,678,496 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ 12  749,759  810,728  7,333,318  7,339,319 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13, 45  845,703  1,038,856  677,315  877,004 
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 14  7,558,992  7,251,447  5,025,204  4,787,637 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 15  2,293,489  2,293,489  -  - 
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 16  950,688  948,875  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 17  -  -  5,611,878  5,386,070 
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 18  -  -  -  - 
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 19  765,124  771,705  474,846  474,846 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 20, 25  1,925,363  1,591,469  1,040,043  743,000 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร  30,955  69,241  -  - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 21  18,510,768  17,675,383  8,815,217  8,066,413 
ค่าความนิยม 22  942,112  942,112  -  - 
ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี 23  1,352,041  678,119  -  - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  339,441  348,463  -  2,024 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 45  276,331  278,116  100,881  125,162 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  36,540,766  34,698,003  29,078,702  27,801,475 

รวมสินทรัพย์  78,119,718  78,095,140  59,668,245  57,479,971 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 24  8,290,541  9,698,158  5,110,778  5,481,586 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  620,138  618,287  601,605  496,663 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  13,156,926  13,466,505  6,736,936  6,154,035 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25  1,230,588  1,432,510  2,013,534  2,161,447 
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ  529,269  214,544  529,269  210,032 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี  6,113,917  5,453,070  4,786,638  4,300,598 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 26  649,422  601,357  575,577  570,407 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 27  3,623,801  2,940,627  2,903,816  2,179,028 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 28  499,598  3,497,909  499,598  3,497,909 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 30  54,180  138,962  747  57,222 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  143,866  140,031  122,698  101,111 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,002,882  1,118,088  399,363  425,895 
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  62,484  62,484  56,809  56,809 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  608,561  644,766  519,402  566,039 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  504,196  621,944  232,505  352,711 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  37,090,369  40,649,242  25,089,275  26,611,492 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ  3,042,579  4,553,788  2,028,214  2,015,517 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 26  934,388  931,470  798,950  869,658 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 27  7,370,297  5,225,189  3,234,288  2,602,792 
หุ้นกู้ - สุทธิ 28  13,163,205  9,958,971  13,163,205  9,958,971 
สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง 34  291,587  265,468  221,100  265,468 
หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 29  1,015,291  947,442  800,856  764,259 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  772,610  785,811  183,195  204,989 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  105,998  201,248  -  5,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  26,695,955  22,869,387  20,429,808  16,686,654 

รวมหนี้สิน  63,786,324  63,518,629  45,519,083  43,298,146 



รายงานประจำปี 2559 119

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 6,335,808,993 หุ้น  6,335,809  6,335,809  6,335,809  6,335,809 

ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,840,848 หุ้น 31  5,279,841  5,279,841  5,279,841  5,279,841 
  (31 ธันวาคม 2558 : 5,279,840,828 หุ้น)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  8,547,392  8,547,392  8,547,392  8,547,392 
กำไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 37  514,074  507,325  487,474  483,374 
ยังไม่ได้จัดสรร  (741,940)  (605,424)  54,220  (29,187)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (627,195)  (412,321)  (219,765)  (99,595)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  12,972,172  13,316,813  14,149,162  14,181,825 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  1,361,222  1,259,698  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  14,333,394  14,576,511  14,149,162  14,181,825 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  78,119,718  78,095,140  59,668,245  57,479,971 
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งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  45,190,164  49,219,649  26,465,749  29,116,580 
รายได้จากการขายและให้บริการ  2,178,944  2,077,846  -  - 

รวมรายได้ 33, 34  47,369,108  51,297,495  26,465,749  29,116,580 

ต้นทุน
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  40,906,132  45,171,719  24,353,102  27,324,909 
ต้นทุนในการขายและให้บริการ  1,794,777  1,716,965  -  - 

รวมต้นทุน 33, 39  42,700,909  46,888,684  24,353,102  27,324,909 

กำไรขั้นต้น  4,668,199  4,408,811  2,112,647  1,791,671 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า  124,237  178,404  134,904  380,953 
ดอกเบี้ยรับ 43  164,176  83,352  107,018  90,716 
กำไรจากการขายเงินลงทุน 13  340,782  -  340,782  - 
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 20  36,851  154,620  -  - 
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน  -  -  (101,481)  (4,727)
รายได้อื่น 33, 38, 43  354,023  321,191  196,648  141,455 

กำไรก่อนค่าใช้จ่าย  5,688,268  5,146,378  2,790,518  2,400,068 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (47,359)  (36,927)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (2,863,529)  (2,415,680)  (1,157,163)  (1,103,628)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ  (160,720)  (599,605)  (97,271)  172,043 
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 43  (29,695)  (12,271)  5,679  349,961 

รวมค่าใช้จ่าย 39  (3,101,303)  (3,064,483)  (1,248,755)  (581,624)

กำไรจากการดำเนินงาน  2,586,965  2,081,895  1,541,763  1,818,444 
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 43  (27,867)  9,903  -  - 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  2,559,098  2,091,798  1,541,763  1,818,444 
ต้นทุนทางการเงิน 43  (2,409,792)  (2,589,057)  (1,419,356)  (1,510,026)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  149,306  (497,259)  122,407  308,418 
ภาษีเงินได้ 30, 43  (95,556)  10,692  (11,509)  (34,892)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี  53,750  (486,567)  110,898  273,526 
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งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรหรือ
 ขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
  - สุทธิจากภาษี 29  (27,069)  (181,305)  (23,391)  (155,057)

รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรหรือ
 ขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของ
  มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี  (119,585)  (221,867)  (124,815)  (215,417)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
  เงินตราต่างประเทศ  (126,013)  157,549  4,645  (14,697)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  (218,917)  (732,190)  (32,663)  (111,645)

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (109,271)  (361,744)  110,898  273,526 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  163,021  (124,823)  -  - 

 53,750  (486,567)  110,898  273,526 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (344,641)  (665,306)  (32,663)  (111,645)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  125,724  (66,884)  -  - 

 (218,917)  (732,190)  (32,663)  (111,645)

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) 32  (0.0207)  (0.0685)  0.0210  0.0518 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)  5,279,841  5,279,841  5,279,841  5,279,841 
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำนาจ
ควบคุม

รวมทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

กำไร 
(ขาดทุน)

ทีย่งัไมเ่กดิขึน้
จริงจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่า
เงินลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

ส่วนต่ำกว่า
ทุน

จากการ
เปลี่ยนแปลง

สัดส่วน
เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

รวม
สำรอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้
จัดสรร

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  5,279,841  8,547,392  467,537  (34,950)  538,631  (615,888)  (200,444)  (277,701)  13,982,119  1,365,606  15,347,725 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (39,073)  (39,073)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  49  49 
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 37  -  -  39,788  (39,788)  -  -  -  -  -  -  - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -  -  -  (530,686)  (221,867)  87,247  -  (134,620)  (665,306)  (66,884)  (732,190)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  5,279,841  8,547,392  507,325  (605,424)  316,764  (528,641)  (200,444)  (412,321)  13,316,813  1,259,698  14,576,511 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  5,279,841  8,547,392  507,325  (605,424)  316,764  (528,641)  (200,444)  (412,321)  13,316,813 1,259,698 14,576,511
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (24,367)  (24,367)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  167  167 
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 37  -  -  6,749  (6,749)  -  -  -  -  -  -  - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -  -  -  (129,767)  (119,585)  (95,289)  -  (214,874)  (344,641)  125,724  (218,917)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  5,279,841  8,547,392  514,074  (741,940)  197,179  (623,930)  (200,444)  (627,195)  12,972,172  1,361,222  14,333,394 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

กำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่า
เงินลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

รวม
สำรอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  5,279,841  8,547,392  451,021  (115,303)  526,222  (395,703)  130,519  14,293,470 
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 37  -  -  32,353  (32,353)  -  -  -  - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -  -  -  118,469  (215,417)  (14,697)  (230,114)  (111,645)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  5,279,841  8,547,392  483,374  (29,187)  310,805  (410,400)  (99,595)  14,181,825 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  5,279,841  8,547,392  483,374  (29,187)  310,805  (410,400)  (99,595)  14,181,825 
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 37  -  -  4,100  (4,100)  -  -  -  - 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -  -  -  87,507  (124,815)  4,645  (120,170)  (32,663)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  5,279,841  8,547,392  487,474  54,220  185,990  (405,755)  (219,765)  14,149,162 
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งบ กระแส เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  149,306  (497,259)  122,407  308,418 
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  2,429,190  2,199,670  1,327,630  1,302,112 
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  32,070  120,887  4,170  (68,879)
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า  (124,237)  (178,404)  (134,904)  (380,953)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  27,867  (9,903)  -  - 
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ  160,720  599,605  97,271  (172,043)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน  -  -  101,481  4,727 
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (36,851)  (154,620)  -  - 
กำไรจากการขายเงินลงทุน  (340,782)  -  (340,782)  - 
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  26,000  -  26,000  - 
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์  (45,331)  (40,624)  (47,598)  8,487 
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (19,093)  -  (19,093)  - 
สำรอง (กลับรายการสำรอง) ขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง  25,772  107,811  (44,286)  107,811 
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  20,179  23,371  14,854  7,500 
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน  (35,449)  -  (35,449)  - 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  72,373  50,790  49,798  38,689 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,409,792  2,589,057  1,419,356  1,510,026 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน  4,751,526  4,810,381  2,540,855  2,665,895 
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  840,850  144,363  686,462  (167,779)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (51,066)  (13,737)  (420,775)  (3,123)
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (69,520)  (88,092)  (198,684)  (594,415)
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ  755,655  (3,554,574)  (1,634,366)  (2,193,821)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  342,052  (253,644)  140,649  41,350 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ  (79,816)  1,183,346  (334,326)  1,038,520 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  92,998  (246,635)  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  (1,492)  (303,328)  9,386  (5,599)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  492,739  (732,648)  40,273  (255,063)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  27,092  (1,451)  30,177  14,767 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (54,746)  (6,117)  (31,917)  (35,398)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  (266,598)  704,215  582,858  (494,327)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (201,921)  (268,606)  (147,913)  (332,816)
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ  314,725  (445,552)  319,237  (443,778)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  (970,362)  2,098,071  378,737  1,530,629 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  3,835  51,342  21,587  57,025 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (115,206)  118,738  (26,532)  (7,945)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  (36,205)  51,592  (46,637)  54,439 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (63,185)  165,898  35,141  159,467 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (60,125)  (35,208)  (56,963)  (32,827)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (95,288)  (45,416)  (5,000)  5,000 

เงินสดรับจากการดำเนินงาน  5,555,942  3,332,938  1,882,249  1,000,201 
รับคืนภาษีเงินได้  510,214  451,345  508,066  438,853 
จ่ายภาษีเงินได้  (722,142)  (793,240)  (464,988)  (543,255)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  5,344,014  2,991,043  1,925,327  895,799 
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งบ กระแส เงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  (645,288)  80,463  44,222  65,166 
ขายเงินลงทุนชั่วคราว  -  40,084  -  88 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  384,452  -  384,452  - 
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (92,091)  -  (92,091)  - 
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  25,123  -  25,123  - 
ขายสินทรัพย์  121,972  203,231  92,070  102,868 
ซื้อสินทรัพย์  (2,791,826)  (2,134,224)  (1,678,429)  (674,286)
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา  -  (1,862)  -  - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  33,498  40,000  (505)  (29,331)
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า  124,237  315,274  134,904  380,953 
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา  (307,545)  (630,732)  (237,567)  (473,908)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี  (673,922)  (183,018)  -  - 
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพักเพิ่มขึ้น  (1,813)  (1,197)  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,823,203)  (2,271,981)  (1,327,821)  (628,450)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย  (2,379,196)  (2,526,236)  (1,416,424)  (1,459,314)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (1,407,617)  2,024,478  (370,808)  2,017,244 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  5,352,567  2,825,282  2,980,288  1,085,000 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (2,519,902)  (2,620,278)  (1,624,004)  (1,935,958)
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (580,033)  268,861  (628,656)  230,929 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (2,377)  (611,511)  104,942  (611,511)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  3,691,683  3,985,584  3,691,683  3,985,584 
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้  (3,500,000)  (3,500,000)  (3,500,000)  (3,500,000)
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  (24,367)  (39,073)  -  - 
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม  -  49  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,369,242)  (192,844)  (762,979)  (188,026)

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (64,881)  42,226  840  (21,054)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  86,688  568,444  (164,633)  58,269 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  2,501,742  1,933,298  1,176,045  1,117,776 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี  2,588,430  2,501,742  1,011,412  1,176,045 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน  (149,482)  (277,283)  (156,019)  (269,271)
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  658,644  65,046  563,118  65,046 
หักกลบเจ้าหนี้การค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา  -  306,747  -  306,747 
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์  4,228  695,297  -  - 
หักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากับเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย  -  -  -  13,998 
แปลงหนี้เป็นทุนโดยโอนลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (94,974)  - 
โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  120,000  -  120,000  - 
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แทนการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า 
  - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  (210,982)  -  (210,982)  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  (194,677)  -  (194,677)  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย 
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อมูล ทั่วไป1. 

บรษิทั อติาเลยีน ไทย ด ีเวลอ๊ป เมน ต ์จำกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดั ตัง้ ขึน้ เปน็ บรษิทั มหาชน และ ม ีภมูลิำเนา ใน ประเทศไทย บรษิทั ดำเนนิ ธรุกจิ หลกั ใน การ ให ้บรกิาร  
ก่อสร้าง และ มี 4 สาขา และ 2 สำนักงาน โครงการ ใน ต่าง ประเทศ โดย มี ที่ อยู่ ตาม ที่ จด ทะเบียน คือ เลข ที่ 2034/132-161 ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม่ แขวง บางกะปิ 
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน และ การนำ เสนอ งบ การ เงิน รวม2. 

 เกณฑ์ ใน กา รถือปฎิบัติ2.1

งบ การ เงิน นี้ ได้ จัด ทำ ขึ้น ตามพ ระ ราช บัญญัติ การ บัญชี พ.ศ. 2543 และ ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ของ ไทย ที่ ออก ภาย ใต้ พระ ราช บัญญัติ วิชาชีพ บัญชี  
พ.ศ. 2547 และ ตาม ข้อ กำหนด ของ คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ว่า ด้วย การ จัด ทำ และ นำ เสนอ รายงาน ทางการ เงิน ภาย ใต้  
พระ ราช บัญญัติ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย จัด ทำ เป็น ทางการ เป็น ภาษา ไทย การ แปล งบ การ เงิน ฉบับ นี้ เป็น ภาษา อื่น ให้ ยึดถือ 
 งบ การ เงิน ที่ จัด ทำ ขึ้น เป็น ภาษา ไทย เป็น เกณฑ์

สภา วิชาชีพ บัญชี ได้ ออก และ ปรับปรุง มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน หลาย ฉบับ ซึ่ง มี ผล บังคับ ใช้ ตั้งแต่ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่  
1 มกราคม 2559 ใน เบื้อง ต้น การ ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ที่ ออก และ ปรับปรุง ใหม่ นั้น มี ผล ให้ เกิด การ เปลี่ยนแปลง นโยบาย การ บัญชี 
ของ บริษัท ใน บาง เรื่อง การ เปลี่ยนแปลง นี้ ไม่มี ผลก ระ ทบ อย่าง เป็น สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน

สภา วิชาชีพ บัญชี ได้ ออก และ ปรับปรุง มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ อื่นๆ ซึ่ง มี ผล บังคับ สำหรับ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่  
1 มกราคม 2560 เป็นต้น ไป ซึ่ง มี ราย ละเอียด ตาม ที่ แสดง ไว้ ข้าง ล่าง นี้ โดย กลุ่ม บริษัท ไม่มี แผนที่ จะ นำ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน เหล่า นี้ มา ใช้ 
ก่อน วัน ถือ ปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 
  (ปรับปรุง 2559)

การ เปลี่ยนแปลง ใน หนี้ สิน ที่ เกิด ขึ้น จาก การ รื้อ ถอน การ บูรณะ และ หนี้ สิน ที่ มี 
  ลักษณะ คล้ายคลึง กัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
  (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
  (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
  (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
  (ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
  (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 
  (ปรับปรุง 2559)

ขอ้ จำกดั สนิทรพัย ์ตาม โครงการ ผล ประโยชน ์ขอ้ กำหนด เงนิ ทนุ ขัน้ ตำ่ และ ปฏสิมัพนัธ ์ 
  ของ รายการ เหล่า นี้ สำหรับ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 19 (ปรับปรุง 2559)  
  เรื่อง ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
  (ปรับปรุง 2559)

สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
  (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
  (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 
  (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559 แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี สำหรับ การ ตัด รายการ สินทรัพย์ ทางการ เงิน และ หนี้ สิน  
  ทางการ เงิน

กลุม่ บรษิทั ได ้ประเมนิ ใน เบือ้ง ตน้ ถงึ ผลก ระ ทบ ที ่อาจ เกดิ ขึน้ ตอ่ งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ ของ บรษิทั จาก การ ถอื ปฏบิตั ิตาม มาตรฐาน การ รายงาน 
ทางการ เงิน ที่ ออก และ ปรับปรุง ใหม่ เหล่า นี้ ซึ่ง คาด ว่า จะ ไม่มี ผลก ระ ทบ ที่ มี สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน ใน งวด ที่ ถือ ปฏิบัติ 



128 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 เกณฑ์ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม2.2

งบ การ เงิน รวม นี้ ได้ จัด ทำ โดย รวม งบ การ เงิน ของ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดี เวล๊อป เมน ต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย ซึ่ง บริษัท มี อำนาจ ใน การ ควบคุม 
ดัง ต่อ ไป นี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จดทะเบียน
อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2559 2558

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
Myanmar ITD Co.,Ltd. พม่า 99.99 99.99
PT. Thailindo Bara Pratama อินโดนีเซีย 99.99 99.99
ITD Cementation India Limited อินเดีย 51.63 51.63
ITD - Madagascar S.A. มาดากัสการ์ 99.98 99.98
ITD Construction SDN.BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บังคลาเทศ 99.99 99.99
ITD Bangladesh Company Limited บังคลาเทศ 99.99 99.99
Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม 80.00 80.00
ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐโมซัมบิค 99.00 99.00
Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐโมซัมบิค 60.00 60.00
Momaz Logistics สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00
Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. พม่า 99.90 99.90

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด ไทย 99.80 99.80
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ไทย 92.59 92.59
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด ไทย 90.94 90.94
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด ไทย 69.90 69.90
บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ไทย 50.96 50.96
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด ไทย 74.93 74.93
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำกัด ไทย 99.94 99.94
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จำกัด ไทย 99.95 99.95
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ไทย 99.97 99.97
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด ไทย 60.00 60.00

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในต่างประเทศ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (บีวีไอ) จำกัด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 99.99 99.99
บริษัท อิยวดี มัลติเทรด จำกัด พม่า 99.99 99.99
ITD Cementation Projects India Limited อินเดีย 99.99 99.99
บริษัท เกาะกงพาวเวอร์ไลท์ จำกัด กัมพูชา 93.00 93.00
ITD Vertex Consortium SDN. BHD มาเลเซีย 70.00 70.00
Dawei Development Company Limited (BVI) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 75.00 75.00
Dawei Development Company Limited (Myanmar) พม่า 75.00 75.00
Future Prosperity Investment Company Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 99.99 99.99
Thai Port Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Thai Road Link Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Thai Power Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Thai Water Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Thai Telecom Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Thai International Industrial Estate Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei Port Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei Road Link Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei Power Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จดทะเบียน
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2559 2558
Dawei Green Power Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99
Dawei Electricity Distribution Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99
Dawei LNG Terminal Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei Water Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei Telecom Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
Dawei International Industrial Estate Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99
APPC Hong Kong Company Limited ฮ่องกง 100.00 100.00
THAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT 
  PRIVATE COMPANY LIMITED

สิงคโปร์ 100.00 100.00

THAI POWER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
THAI TELECOM DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI TELECOM HOLDING PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI POWER HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 35.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI TELECOM COMPANY LIMITED พม่า 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE COMPANY LIMITED พม่า 50.00 50.00
DAWEI POWER COMPANY LIMITED พม่า 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL COMPANY LIMITED พม่า 35.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED พม่า 50.00 50.00

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในประเทศ
บริษัท อาควาไทย จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สรีธร จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท เซาเทิร์น อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท เอเซีย แปซิฟิก โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไทย 90.00 90.00
บริษัท ลาซาล จำกัด ไทย 99.30 99.30
บริษัท ตองกราย จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ตยาคี จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ดิถี จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ปนุท จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท พัณณิน จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ถกลเกียรติ จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ไตรดายุค จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท บัณฑุวงศ์ จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท ณ หทัย จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท กณิการ์ จำกัด ไทย 99.40 99.40
บริษัท สินแร่เมืองไทย จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ไวดีเมียร์ จำกัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด ไทย 40.00 40.00

 ใน ระหว่าง ปี 2559 มี รายการ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ดัง ต่อ ไป นี้2.3

บริษัท ได้ ชำระ ค่า หุ้น ของ บริษัท ITD Mozambique Limitada เพิ่ม เติม จำนวน 0.36 ล้าน เหรียญ ดอลลาร์ สหรัฐ -

บริษัท ได้ ชำระ ค่า หุ้น เพิ่ม ทุน ของ บริษัท ITD – Madagascar S.A โดย การ แปลง หนี้ เป็น ทุน จำนวน 94.97 ล้าน บาท -

บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ลงทุน ใน บริษัท แห่ง หนึ่ง ซึ่ง จด ทะเบียน ใน สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา โดย ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 100 -

บริษัท ย่อย ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ได้ จด ทะเบียน เลิก กิจการ ใน กลุ่ม บริษัท 2 แห่ง ใน ต่าง ประเทศ -

บริษัท ได้ จด ทะเบียน เลิก กิจการ ร่วม ค้า แห่ง หนึ่ง -

บริษัท ได้ ชำระ ค่า หุ้น เพิ่ม ทุน ของ บริษัท โรง โม่ หน้าพระลาน จำกัด จำนวน 20.00 ล้าน บาท โดย บริษัท ยัง คง ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 99.99 -

บริษัท ย่อย ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ได้ ลด สัดส่วน การ ลงทุน จาก ร้อย ละ 50 เป็น ร้อย ละ 35 ของ ทุน จด ทะเบียน ใน กลุ่ม บริษัท 2 แห่ง ซึ่ง จด ทะเบียน ใน  -
ประเทศ สิงคโปร์ และ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา 

บริษัท ได้ จด ทะเบียน จัด ตั้ง สาขา แห่ง หนึ่ง ซึ่ง จด ทะเบียน ใน ราช อาณาจักร กัมพูชา -
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บริษัท และ Cooperativa Muratori & Cementisti และ Song Da Corporation ได้ ร่วม ลงทุน ใน กิจการ ร่วม ค้า CMC/ITD/SONG DA ซึ่ง  -
จัด ตั้ง ตาม กฎหมาย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน ลาว เพื่อ รับจ้าง ดำเนิน การ รับ เหมา ก่อสร้าง โดย บริษัท มี สัดส่วน การ ลงทุน ร้อย ละ 30

 ใน ระหว่าง ปี 2558 มี รายการ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ดัง ต่อ ไป นี้2.4

บริษัท ได้ ชำระ ค่า หุ้น ของ บริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่ม เติม จำนวน 137.10 ล้าน ตา กา บัง คลา เทศ -

บริษัท ย่อย ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ลงทุน ใน DAWEI RESIDENCE HOLDING PTE LTD. ได้ ลด สัดส่วน การ ลงทุน จาก ร้อย ละ 100 เป็น ร้อย ละ 50  -
ของ ทุน จด ทะเบียน

บริษัท ย่อย ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ลงทุน ใน กลุ่ม บริษัท 3 แห่ง ซึ่ง จด ทะเบียน ใน ประเทศ สิงคโปร์ โดย ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 50 และ ร้อย ละ 100  -
ของ ทุน จด ทะเบียน และ กลุ่ม บริษัท ดัง กล่าว ได้ ลงทุน ใน กลุ่ม บริษัท ที่ จัด ตั้ง ใหม่ ใน สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา 5 บริษัท โดย ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน 
ร้อย ละ 50 และ ร้อย ละ 100 ของ ทุน จด ทะเบียน

บริษัท ย่อย ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ได้ จด ทะเบียน เลิก กิจการ ใน กลุ่ม บริษัท 7 แห่ง ใน ต่าง ประเทศ -

บริษัท ได้ จด ทะเบียน เลิก กิจการ บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ใน ต่าง ประเทศ และ กิจการ ร่วม ค้า สอง แห่ง ใน ต่าง ประเทศ -

บริษัท ลงทุน ใน บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ซึ่ง จด ทะเบียน ใน ประเทศ สาธารณรัฐ มอริเชียส โดย ถือ หุ้น ใน อัตราส่วน ร้อย ละ 100 -

 งบ การ เงิน ของ สำนักงาน โครงการ สาขา และ บริษัท ย่อย ซึ่ง จัด ตั้ง ใน ต่าง ประเทศ ได้ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ใน งบ แสดง 2.5
ฐานะ การ เงนิ สำหรบั รายการ ที ่เปน็ สนิทรพัย ์และ หนี ้สนิ และ อตัรา แลก เปลีย่น ถวั เฉลีย่ ราย เดอืน สำหรบั รายการ ที ่เปน็ ราย ได ้และ คา่ ใช ้จา่ย ผล ตา่ง ซึง่ เกดิ 
จาก การ แปลง ค่า ดัง กล่าว ได้ แสดง ไว้ เป็น รายการ “ส่วน ปรับปรุง จาก การ แปลง ค่า งบ การ เงิน ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ” ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น 

 ยอด คง คา้ง ระหวา่ง บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย และ รายการ คา้ ระหวา่ง กนั ที ่ม ีสาระ สำคญั ได ้หกั กลบ ลบ กนั ใน งบ การ เงนิ รวม แลว้ ยกเวน้ กำไร ที ่รวม อยู ่ใน สนิคา้ 2.6
คง เหลือ ณ วัน สิ้น ปี ที่ มี ผลก ระ ทบ อย่าง ไม่ เป็น สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน รวม

 ส่วน ได้ เสีย ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม แสดง ด้วย จำนวน กำไร หรือ ขาดทุน และ สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท ย่อย ใน ส่วน ที่ ไม่ ได้ ถือ โดย บริษัท2.7

 บริษัท ย่อย มี วัน ที่ ทำ รายงาน วัน เดียวกัน คือ วัน ที่ 31 ธันวาคม และ ได้ จัด ทำ ขึ้น โดย ใช้ นโยบาย การ บัญชี เดียวกัน สำหรับ รายการ บัญชี ที่ เหมือน กัน สำหรับ 2.8
การ จัด ทำ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท หรือ เหตุการณ์ ทาง บัญชี ที่ คล้ายคลึง กัน

 กำไร (ขาดทุน) จาก การ ลด สัดส่วน เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ที่ ขาย หุ้น ให้ แก่ บุคคล ภายนอก จะ ถูก บันทึก เป็น ส่วน เกิน ทุน (ส่วน ต่ำ กว่า ทุน) จาก การ 2.9
เปลี่ยนแปลง สัดส่วน เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ซึ่ง แสดง ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ใน งบ การ เงิน รวม

 งบ การ เงิน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของ บริษัท ได้ รวม งบ การ เงิน ของ สำนักงาน โครงการ ต่าง ประเทศ สอง แห่ง สำนักงาน 2.10
สาขา ต่าง ประเทศ สี่ แห่ง บริษัท ย่อย ต่าง ประเทศ สิบ แห่ง และ การ ร่วม ค้า สาม แห่ง ที่ ผ่าน การ ตรวจ สอบ โดย ผู้ สอบ บัญชี แล้ว โดย มี ยอด สินทรัพย์ รวม และ 
ราย ได้ รวม ที่ อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม เทียบ เท่า เงิน บาท มี ดังนี้

2559 2558
(หน่วย : ล้านบาท) สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม

KOLDAM Project Office 1,208 59 1,281 78
West Bengal Project Office 22 10 34 6
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Philippines Branch 62 1 65 10
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Taiwan Branch 19 3 32 17
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – India Branch 397 79 170 1
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Combodia Branch 38 70 - -
ITD Cementation India Limited 10,229 16,263 13,018 16,505
PT. Thailindo Bara Pratama 523 31 582 1
ITD Madagascar S.A. 121 105 132 10
ITD Construction SDN. BHD - - - 6
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 2,185 1 522 6
ITD Bangladesh Company Limited 2  -  2  -
Italian-Thai Development Vietnam Co., Ltd. 4 - 4 -
Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 27 1 32 55
ITD Mozambique Limitada 112 - 92 -
Thai Mozambique Logistica SA 226 - 212 -
ITD-Cemindia JV 28 20 28 13
ITD-ITD CEM JV 2,308 800 2,425 1,747
ITD-ITD CEM JV (Consortium) 72 1 91 42
รวม 17,583 17,444 18,722 18,497
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 ฝ่าย บริหาร ของ บริษัท ได้ พิจารณา เนื้อหา ทาง เศรษฐกิจ ของ ข้อ ตกลง ใน การ ร่วม ค้า ของ บริษัท พบ ว่าการ ร่วม ทุน ใน สัญญา ร่วม ค้า บาง สัญญา ถือ เป็นการ 2.11
ดำเนิน งาน ร่วม กัน บริษัท จึง จัด ทำ และ นำ เสนอ งบ การ เงิน โดย รับ รู้ สินทรัพย์ หนี้ สิน ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย ของ กิจการ ที่ ดำเนิน งาน ร่วม กัน โดย ใช้ วิธี รวม 
ตาม สัดส่วน ของ บริษัท ใน การ ดำเนิน งาน ร่วม กัน ดัง กล่าว

กิจการ ที่ ดำเนิน งาน ร่วม กัน มี ดัง ต่อ ไป นี้

ชื่อกิจการ
ส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกัน (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ
2559 2558

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 50.00 50.00 รับจ้าง เหมา ขุด – ขน ดิน และ ถ่านหิน ให้ กับ การ ไฟฟ้า แห่ง 
ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค 60.00 60.00 รบัจา้ง ดำเนนิ งาน กอ่สรา้ง ทา่ เทยีบ เรอื อเนกประสงค ์คลองใหญ ่
ที่ จังหวัด ตราด ให้ กับ กรม เจ้า ท่า กระทรวง คมนาคม 
ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 50.00 50.00 รับจ้าง เหมา ขุด – ขน ดิน และ ถ่านหิน ให้ กับ การ ไฟฟ้า แห่ง 
ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 40.00 40.00 รับจ้าง ดำเนิน งาน ก่อสร้าง โครงการ สร้าง สะพาน ข้าม แม่น้ำ 
เจา้พระยา บรเิวณ ถนน นนทบรุ ี1 โครงการ ทำ ถนน ให ้กบั กรม 
ทางหลวง ชนบท กระทรวง คมนาคม ประเทศไทย

กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี 24.00 24.00 รับจ้าง ดำเนิน งาน ก่อสร้าง โครงการ ขยาย คลัง ก๊าซ LPG ที่ 
เขา บ่อ ยา จังหวัด ชลบุรี ให้ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ประเทศไทย

งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ กิจการ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน เดียวกัน ได้ รวม สินทรัพย์ หนี้ สิน 
ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย ของ กิจการ ที่ ดำเนิน งาน ร่วม กัน ดัง กล่าว ซึ่ง มี ราย ละเอียด ดังนี้

2559 2558

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 524 1,075 1,786 382 738 1,243 1,699 819
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 30 - 235 - 191 2 263 -
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 264 165 60 - 116 508 99 5
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 26 - 4 - 143 2 14 -
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี 252 7 450 - 273 14 402 -

2559 2558

(หน่วย : ล้านบาท) รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 794 913 896 1,340
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 2 136 145 235
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 195 345 643 474
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 3 33 274 208
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี 11 86 362 594

นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ3. 

 การ รับ รู้ ราย ได้3.1

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
ราย ได ้คา่ บรกิาร กอ่สรา้ง รบั รู ้เมือ่ ได ้ม ีการ ให ้บรกิาร แลว้ โดย พจิารณา ถงึ ขัน้ ความ สำเรจ็ ของ งาน กอ่สรา้ง ซึง่ คำนวณ โดย การ เปรยีบ เทยีบ ตน้ทนุ งาน กอ่สรา้ง 
ที ่เกดิ ขึน้ จนถงึ วนั สิน้ ป ีกบั ตน้ทนุ งาน กอ่สรา้ง ทัง้หมด ที ่คาด วา่ จะ ใช ้ใน การ กอ่สรา้ง ตาม สญัญา โดย บรษิทั จะ ตัง้ สำรอง เผือ่ ผล ขาดทนุ สำหรบั โครงการ กอ่สรา้ง 
ทั้ง จำนวน เมื่อ ทราบ แน่ชัด ว่า โครงการ ก่อสร้าง นั้น จะ ประสบ ผล ขาดทุน

รายได้จากการขายสินค้า
ราย ได้ จาก การ ขาย สินค้า รับ รู้ เมื่อ ได้ มี การ โอน ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ที่ เป็น สาระ สำคัญ ของ ความ เป็น เจ้าของ สินค้า ให้ กับ ผู้ ซื้อ แล้ว ราย ได้ จาก การ 
ขาย แสดง มูลค่า ตาม ราคา ใน ใบ กำกับ สินค้า โดย ไม่ รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม สำหรับ สินค้า ที่ ได้ ส่ง มอบ หลัง จาก หัก ส่วนลด แล้ว

รายได้จากการให้บริการ
ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ รับ รู้ เมื่อ ได้ ให้ บริการ แล้ว
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ดอกเบี้ย รับ
ดอกเบี้ย รับ รับ รู้ เป็น ราย ได้ ตาม เกณฑ์ คง ค้าง ตาม ระยะ เวลา 

เงินปันผลรับ
เงินปันผล รับ รับ รู้ เป็น ราย ได้ เมื่อ มี สิทธิ ใน การ รับ เงินปันผล ที่ ประกาศ จ่าย

 เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด3.2

เงนิสด และ รายการ เทยีบ เทา่ เงนิสด หมาย ถงึ เงนิสด และ เงนิ ฝาก ธนาคาร และ เงนิ ลงทนุ ระยะ สัน้ ที ่ม ีสภาพ คลอ่ง สงู ซึง่ ถงึ กำหนด จา่ย คนื ภายใน ระยะ เวลา 
 ไม่ เกิน 3 เดือน นับ จาก วัน ที่ ได้ มา และ ไม่มี ข้อ จำกัด ใน การ เบิก ใช้

 ลูก หนี้ การ ค้า และ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ3.3

ลูก หนี้ การ ค้า แสดง ตาม มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ บริษัท และ บริษัท ย่อย บันทึก ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ ผล ขาดทุน โดย ประมาณ ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก การ 
เก็บ เงิน จาก ลูก หนี้ ไม่ ได้ ซึ่ง โดย ทั่วไป พิจารณา จาก ประสบการณ์ การ เก็บ เงิน และ การ วิเคราะห์ อายุ ลูก หนี้ คง ค้าง รวม ถึง แนว โน้ม ที่ จะ ได้ รับ ชำระ เงิน จาก 
ลูก หนี้ โดย พิจารณา เป็น รายๆ ไป

 ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ และ เงิน รับ ล่วง หน้า ส่วน ที่ เกิน งาน ระหว่าง ทำ3.4

ราย ไดท้ี ่รบั รู ้แลว้ แต ่ยงั ไม ่ถงึ กำหนด เรยีก ชำระ ตาม สญัญา แสดง ไว ้เปน็ “ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ” ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงนิ เงนิ คา่ งวด ที ่เรยีก ชำระ ตาม 
สัญญา แต่ ยัง ไม่ เข้า เงื่อนไข ที่ จะ รับ รู้ เป็น ราย ได้ แสดง ไว้ เป็น “เงิน รับ ล่วง หน้า ส่วน ที่ เกิน งาน ระหว่าง ทำ” ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน 

 สินค้า คง เหลือ และ งาน ระหว่าง ทำ3.5

สินคา้ คง เหลือ และ งาน ระหวา่ง ทำ แสดง ตาม ราคา ทุน ถวั เฉลี่ย ถว่ง น้ำ หนัก หรอื มูลคา่ สุทธิ ที่ คาด วา่ จะ ได้ รับ แล้ว แต ่ราคา ใด จะ ต่ำ กวา่ สินคา้ คง เหลือ จะ ถือ 
เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ต้นทุน การ ผลิต เมื่อ มี การ เบิก ใช้ ทั้งนี้ ผู้ บริหาร พิจารณา บันทึก ค่า เผื่อ ขาดทุน สำหรับ สินค้า เสื่อม สภาพ เป็น ครั้ง คราว 

 ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์3.6

ตน้ทนุ การ พฒันา โครงการ อสงัหารมิทรพัย ์แสดง ใน ราคา ทนุ หรอื มลูคา่ สทุธ ิที ่จะ ได ้รบั แลว้ แต ่ราคา ใด จะ ตำ่ กวา่ ตน้ทนุ การ พฒันา โครงการ อสงัหารมิทรพัย ์
ประกอบ ด้วย ต้นทุน ที่ดิน ค่า ก่อสร้าง และ ค่า ใช้ จ่าย โดยตรง กับ การ พัฒนา โครงการ ซึ่ง รวม ทั้ง ดอกเบี้ย เงิน กู้ ยืม ที่ เกี่ยวข้อง โดย จะ ตัด จ่าย เป็นต้น ทุน ขาย 
ตาม อัตราส่วน พื้นที่ ที่ ขาย ของ แต่ละ โครงการ

 ต้นทุน การ กู้ ยืม3.7

ดอกเบี้ย จ่าย ที่ เกิด จาก เงิน กู้ ยืม เพื่อ ใช้ ใน การ จัดหา และ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ถือ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ราคา ทุน ของ แต่ละ โครงการ โดย จะ หยุด 
บันทึก เมื่อ การ พัฒนา โครงการ แล้ว เสร็จ หรือ โครงการ เกิด การ หยุด ชะงัก ลง จนกว่า จะ มี การ ดำเนิน การ พัฒนา ต่อ ไป

 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย3.8

สินทรัพย์ หรือ กลุ่ม ของ สินทรัพย์ ที่ จำหน่าย จะ ถูก จัด ประเภท เป็น สินทรัพย์ ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย เมื่อ มูลค่า ตาม บัญชี ที่ จะ ได้ รับ คืน ส่วน ใหญ่ มา จาก การ ขาย มิใช่ 
มา จาก การ ใช้ สินทรัพย์ นั้น ต่อ ไป ซึ่ง จะ เกิด ขึ้น เมื่อ การ ขาย นั้น มี ความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่ ใน ระดับ สูง มาก และ สินทรัพย์ นั้น มี ไว้ เพื่อ ขาย ใน ทันที ใน สภาพ 
ปัจจุบัน โดย ขึ้น อยู่ กับ ข้อ ตกลง ที่ เป็น ไป ตาม ปกติ และ ถือ ปฏิบัติ กัน ทั่วไป สำหรับ การ ขาย สินทรัพย์ นั้น ซึ่ง ผู้ บริหาร ได้ ผูกมัด กับ แผนการ เสนอ ขาย สินทรัพย์ 
อย่าง จริงจัง ใน ราคา ที่ สม เหตุ สม ผล สอดคล้อง กับ มูลค่า ยุติธรรม ใน ปัจจุบัน ของ สินทรัพย์ นั้น โดย ได้ เริ่ม ดำเนิน การ ตาม แผน เพื่อ หา ผู้ ซื้อ และ เพื่อ ทำ ตาม 
แผน ให้ สมบูรณ์ และ มี ความ เป็น ไป ได้ ว่าการ ขาย จะ เสร็จ สมบูรณ์ ภายใน 1 ปี โดย สินทรัพย์ หรือ กลุ่ม ของ สินทรัพย์ ที่ จำหน่าย นั้น จะ วัด มูลค่า ด้วย จำนวน ที่ 
ต่ำ กว่า ระหว่าง มูลค่า ตาม บัญชี กับ มูลค่า ยุติธรรม หัก ต้นทุน ใน การ ขาย ผล ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า สำหรับ การ ลด มูลค่า ใน ครั้ง แรก และ ผล กำไร และ ขาดทุน 
จาก การ วัด มูลค่า ใน ภาย หลัง รับ รู้ ใน งบ กำไร ขาดทุน ผล กำไร รับ รู้ ไม่ เกิน ยอด ผล ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า สะสม ที่ เคย รับ รู้

บริษัท หยุด คิด ค่า เสื่อม ราคา สำหรับ อาคาร และ อุปกรณ์ ที่ ถูก จัด ประเภท เป็น สินทรัพย์ ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย ตั้งแต่ วัน ที่ สินทรัพย์ ดัง กล่าว เข้า เงื่อนไข ใน การ จัด 
ประเภท เป็น สินทรัพย์ ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย

 เงิน ลงทุน3.9

ก) เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย แสดง ตาม มูลค่า ยุติธรรม กำไร/ขาดทุน จาก การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ถือ เป็น รายการ แยก ต่าง หาก ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น 
ภาย ใต้ หัวข้อ “กำไร/ขาดทุน ที่ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น จาก การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ของ เงิน ลงทุน” จนกว่า จะ มี การ จำหน่าย หลัก ทรัพย์ จึง บันทึก การ เปลี่ยนแปลง 
มูลค่า หุ้น ใน งบ กำไร ขาดทุน

ข) เงิน ลงทุน ใน ตราสาร ทุน ที่ ไม่ อยู่ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด ถือ เป็น เงิน ลงทุน ทั่วไป แสดง ใน ราคา ทุน สุทธิ จาก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า (ถ้า มี)

ค) เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม และ การ ร่วม ค้า ใน งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน ทั้งนี้ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม และ การ 
ร่วม ค้า ใน งบ การ เงิน รวม แสดง มูลค่า ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย
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มูลค่า ยุติธรรม ของ หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย คำนวณ จาก ราคา เสนอ ซื้อ หลัง สุด ณ สิ้น วัน ทำการ สุดท้าย ของ ปี ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย

บริษัท ใช้ วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ใน การ คำนวณ ต้นทุน ของ เงิน ลงทุน

บริษัท และ บริษัท ย่อย จะบัน ทึก ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า (ถ้า มี) ของ เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย และ เงิน ลงทุน ทั่วไป ไว้ ใน งบ กำไร ขาดทุน เมื่อ ราคา ตาม 
บัญชี สูง กว่า มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน

 รายการ ธุรกิจ กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน3.10

บคุคล หรอื กจิการ ที ่เกีย่วขอ้ง กนั หมาย ถงึ บคุคล หรอื กจิการ ที ่ม ีอำนาจ ควบคมุ บรษิทั หรอื ถกู ควบคมุ โดย บรษิทั ไม ่วา่ จะ เปน็ โดย ทาง ตรง หรอื ทาง ออ้ม หรอื 
อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม เดียวกัน กับ บริษัท นอกจาก นี้ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ยัง หมาย รวม ถึง บริษัท ร่วม และ บุคคล ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ทั้ง ทาง ตรง 
และ ทาง อ้อม ต่อม ติ ของ บริษัท ซึ่ง มี อิทธิพล อย่าง เป็น สาระ สำคัญ กับ บริษัท หรือ ผู้ บริหาร คน สำคัญ หรือ กรรมการ หรือ พนักงาน ของ บริษัท ที่ มี อำนาจ ใน 
การ วางแผน และ กำหนด ทิศทาง การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท

บริษัท ย่อย
บริษัท ย่อย เป็น กิจการ ที่ อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม ของ บริษัท การ ควบคุม เกิด ขึ้น เมื่อ บริษัท มี อำนาจ ควบคุม ทั้ง ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม ใน การ กำหนด นโยบาย 
ทางการ เงิน และ การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท นั้น เพื่อ ได้ มา ซึ่ง ประโยชน์ จาก กิจกรรม ของ บริษัท ย่อย งบ การ เงิน ของ บริษัท ย่อย ได้ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม 
นับ แต่ วัน ที่ มี การ ควบคุม จนถึง วัน ที่ การ ควบคุม สิ้น สุด ลง

บริษัท ร่วม
บรษิทั รว่ม เปน็ กจิการ ที ่บรษิทั ม ีอทิธพิล อยา่ง เปน็ สาระ สำคญั โดย ม ีอำนาจ เขา้ไป ม ีสว่น รว่ม ใน การ ตดัสนิ ใจ เกีย่ว กบั นโยบาย ทางการ เงนิ และ การ ดำเนนิ งาน  
แต่ ไม่ ถึง ระดับ ที่ จะ ควบคุม นโยบาย ดัง กล่าว งบ การ เงิน รวม ของ บริษัท ได้ รวม ส่วน แบ่ง กำไร หรือ ขาดทุน ของ บริษัท ร่วม ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย นับ จาก วัน ที่ 
มี อิทธิพล อย่าง เป็น สาระ สำคัญ จนถึง วัน ที่ การ มี อิทธิพล อย่าง เป็น สาระ สำคัญ สิ้น สุด ลง เมื่อ บริษัท ร่วม มี ขาดทุน เกิน เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม บริษัท จะ รับ 
รู้ ผล ขาดทุน ใน เงิน ลงทุน ไม่ เกิน จำนวน ที่ ลงทุน ไว้ และ หยุด รับ รู้ ส่วน ผล ขาดทุน เว้น แต่ กรณี ที่ บริษัท มี ภาระ ผูกพัน ตาม กฎหมาย หรือ อนุมาน หรือ ยินยอม 
ที่ จะ ชำระ ภาระ ผูกพัน ของ บริษัท ร่วม

การ ร่วม การ งาน
สัญญา การ ร่วม การ งาน เป็น สัญญา ที่ ผู้ ร่วม ทุน ตั้งแต่ สอง ราย ขึ้น ไป ตกลง จะ ควบคุม ร่วม ใน กิจกรรม ที่ จัด ตั้ง ขึ้น การ ตัดสิน ใจ ใน กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้อง ต้อง ได้ 
รับ ความ เห็น ชอบ โดย ผู้ ควบคุม ร่วม อย่าง เป็น เอกฉันท์ จึง จะ ถือว่า เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด ของ คำ นิยาม ว่าการ ควบคุม ร่วม การ ร่วม การ งาน สามารถ อยู่ ใน 
รูป แบบ ของ การ ดำเนิน งาน ร่วม กัน หรือ การ ร่วม ค้า การ จัด ประเภท ขึ้น อยู่ กับ สิทธิ และ ภาระ ผูกพัน ของ ผู้ ร่วม ทุน โดย พิจารณา จาก โครงสร้าง และ รูป แบบ 
ทาง กฎหมาย ของ การ ร่วม การ งาน ตลอด จน เงื่อนไข ของ ข้อ ตกลง ที่ ผู้ ร่วม ทุน ตกลง กัน รวม ทั้ง ข้อ เท็จ จริง และ สถานการณ์ แวดล้อม อื่น ที่ มี ความ เกี่ยวข้อง 
หาก ใน ข้อ กำหนด ผู้ ร่วม ทุน มี สิทธิ ใน สินทรัพย์ สุทธิ ของ การ ร่วม งาน การ ร่วม งาน ดัง กล่าว ถือ เป็นการ ร่วม ค้า ส่วน การ ดำเนิน งาน ร่วม กัน นั้น ผู้ ร่วม ทุน จะ มี 
สิทธิ ใน สินทรัพย์ และ มี ภาระ ผูกพัน ใน หนี้ สิน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ร่วม งาน นั้น 

การ ร่วม ค้า บันทึก บัญชี โดย ใช้ วิธี ส่วน ได้ เสีย ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย เงิน ลงทุน ใน การ ร่วม ค้า วัด มูลค่า เร่ิม แรก ด้วย ราคา ทุน และ ปรับปรุง ภาย หลัง โดย รับ รู้ ส่วน แบ่ง กำไร 
หรือ ขาดทุน หลัง การ ได้ มา สำหรับ ส่วน ท่ี เป็น ของ บริษัท และ รายการ เคล่ือนไหว ของ กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ อ่ืน เม่ือ ส่วน แบ่ง ขาดทุน ของ บริษัท ใน การ ร่วม ค้า มี มูลค่า 
เท่ากับ หรือ เกิน กว่า มูลค่า เงิน ลงทุน ของ บริษัท ใน การ ร่วม ค้า บริษัท จะ รับ รู้ ส่วน แบ่ง ขาดทุน ดัง กล่าว เป็น ภาระ ผูกพัน ตาม ส่วน ได้ เสีย ใน การ ร่วม ค้า น้ัน 

ส่วน การ ดำเนิน งาน ร่วม กัน นั้น บริษัท รับ รู้ สินทรัพย์ หนี้ สิน ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย ตาม ส่วน ได้ เสีย ที่ บริษัท มี ใน การ ดำเนิน งาน ร่วม กัน 

 ที่ดิน รอ การ พัฒนา3.11

ที่ดิน รอ การ พัฒนา แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน หรือ มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ แล้ว แต่ ราคา ใด จะ ต่ำ กว่า 

 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน 3.12

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน วัด มูลค่า เริ่ม แรก ด้วย ราคา ทุน ซึ่ง รวม ต้นทุน การ ทำ รายการ หลัง จาก นั้น บริษัท และ บริษัท ย่อย จะ วัด มูลค่า อสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อ การ ลงทุน ด้วย มูลค่า ยุติธรรม และ รับ รู้ ผล กำไร หรือ ขาดทุน ที่ เกิด ขึ้น จาก การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ยุติธรรม ของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน ใน งบ กำไร 
ขาดทุน

ใน วัน ที่ จำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน บริษัท และ บริษัท ย่อย รับ รู้ ผล ต่าง ระหว่าง จำนวน เงิน ที่ ได้ รับ สุทธิ จาก การ จำหน่าย กับ มูลค่า ตาม บัญชี ของ 
สินทรัพย์ ใน งบ กำไร ขาดทุน ใน งวด ที่ ตัด รายการ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน ออก จาก บัญชี

 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และ ค่า เสื่อม ราคา3.13

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน หัก ค่า เสื่อม ราคา สะสม และ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ (ถ้า มี)ราคา ทุน คำนวณ จาก ราคา ซื้อ 
สินทรัพย์ ทั้ง ที่ เป็น เงินสด และ จำนวน เทียบ เท่า เงินสด รวม ทั้ง ดอกเบี้ย เงิน กู้ ยืม ที่ เกี่ยวข้อง ใน การ ทำให้ สินทรัพย์ นั้น อยู่ ใน สถาน ที่ หรือ สภาพ ที่ พร้อม ที่ จะ 
ใช้ งาน ได้ ตาม ที่ ประสงค์ 
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บริษัท และ บริษัท ย่อย คิด ค่า เสื่อม ราคา อาคาร และ อุปกรณ์ โดย วิธี เส้น ตรง ตาม ช่วง อายุ การ ใช้ งาน โดย พิจารณา แต่ละ ส่วน แยก ต่าง หาก จาก กัน เมื่อ แต่ละ 
ส่วนประกอบ นั้น มี สาระ สำคัญ และ มีอายุ การ ใช้ งาน ต่าง กัน อายุ การ ใช้ งาน โดย ประมาณ ของ สินทรัพย์ มี ดังนี้

อาคาร 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 – 25 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 3 – 7 ปี
ยานพาหนะ 5 – 12 ปี
สำนักงานและบ้านพักคนงานชั่วคราว 5 – 12 ปี

ราย จ่าย เกี่ยว กับ การ ต่อ เติม การ ต่อ อายุ หรือ การ ปรับปรุง ถือ เป็น ราคา ทุน ของ สินทรัพย์ ส่วน ค่า ซ่อมแซม และ ค่า บำรุง รักษา รับ รู้ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน รอบ 
ระยะ เวลา บัญชี ที่ เกิด ขึ้น

 ค่า ความ นิยม3.14

ค่า ความ นิยม จาก การ รวม ธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุน การ ได้ มา ซึ่ง เงิน ลงทุน ที่ สูง กว่า มูลค่า ยุติธรรม ของ สินทรัพย์ สุทธิ ของ หุ้น ที่ ซื้อ โดย บริษัท ค่า ความ นิยม แสดง 
ด้วย ราคา ทุน หัก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า บริษัท ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม ทุก ปี และ เมื่อ ใด ก็ตาม ที่ มี ข้อ บ่ง ชี้ ของ การ ด้อย ค่า เกิด ขึ้น

 สิทธิ ใน เหมือง แร่ โป แตช3.15

สิทธิ ใน เหมือง แร่ โป แตช เกิด จาก ส่วน ของ ต้นทุน ของ เงิน ลงทุน ที่ สูง กว่า มูลค่า ยุติธรรม ของ สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท ย่อย ฝ่าย บริหาร มี ความ เห็น ว่า ต้นทุน 
การ ได้ มา ซึ่ง สูง กว่า มูลค่า ยุติธรรม ของ สินทรัพย์ สุทธิ นี้ เป็น ส่วน ที่ สะท้อน ถึง ประโยชน์ ใน เชิง เศรษฐกิจ ใน อนาคต อัน เกิด จาก การ ใช้ เหมือง แร่ โป แตช มูลค่า 
สิทธิ ใน เหมือง แร่ โป แตช ที่ มี อยู่ นี้ เมื่อ บริษัท เริ่ม ดำเนิน การ ผลิต จะ มี การ ตัด จำหน่าย โดย ใช้ วิธี จำนวน ปริมาณ แร่ โป แตช ที่ ผลิต ได้ เทียบ กับ ประมาณ การ 
 สิน แร่ โป แตช

 ต้นทุน ใน การ สำรวจ และ พัฒนา แหล่ง แร่ ตั้ง พัก3.16

ต้นทุน ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน การ ค้นหา แหล่ง แร่ และ ราย จ่าย เพื่อ ให้ ได้ มา ซึ่ง ใบ อนุญาต ใน การ ทำ เหมือง แร่ บันทึก บัญชี เป็นต้น ทุน ใน การ สำรวจ และ พัฒนา 
แหล่ง แร่ ตั้ง พัก จนกว่า จะ มี การ ผลิต แร่ เพื่อ การ ค้า หรือ ยกเลิก โครงการ ดัง กล่าว เมื่อ เริ่ม มี การ ผลิต ราย จ่าย เหล่า นี้ จะ มี การ ตัด จำหน่าย ตาม จำนวน หน่วย 
ของ ผลผลติ ที ่ผลติ ได ้เทยีบ กบั ปรมิาณ แร ่ทัง้หมด ที ่คาด วา่ จะ ผลติ ได ้ใน กรณ ีที ่ม ีขอ้ พสิจูน ์ได ้วา่ โครงการ นี ้ไมม่ ีความ เปน็ ไป ได ้ใน เชงิ พาณชิย ์และ ตอ้ง เลกิ ลม้ 
ไป หรือ ไม่มี ผล ตอบแทน ที่ คุ้ม ค่า ต้นทุน เหล่า นี้ จะ ถูก บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย

 เงิน รับ ล่วง หน้า จาก ลูกค้า ตาม สัญญา ก่อสร้าง3.17

เงิน รับ ล่วง หน้า จาก ลูกค้า ตาม สัญญา ก่อสร้าง จะ หัก จาก ค่า งาน ตาม ผล งาน แต่ละ งวด จน ครบ ถ้วน ตาม ระยะ เวลา ที่ ระบุ ใน สัญญา ก่อสร้าง เงิน รับ ล่วง หน้า 
จาก ลูกค้า ตาม สัญญา ก่อสร้าง ที่ มี ระยะ เวลา มากกว่า 1 ปี จัด ประเภท เป็น หนี้ สิน ไม่ หมุนเวียน

 หุ้น กู้3.18

หุ้น กู้ บันทึก เริ่ม แรก ใน มูลค่า ยุติธรรม หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง ภาย หลัง จาก การ บันทึก หุ้น กู้ ที่ มี ภาระ ดอกเบี้ย จะบัน ทึก ต่อ มา โดย วิธี ราคา ทุน ตัด จำหน่าย  
ผล ต่าง ระหว่าง ยอด หนี้ เริ่ม แรก และ ยอด หนี้ เมื่อ ครบ กำหนด ไถ่ถอน จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน ตลอด อายุ การ กู้ ยืม โดย ใช้ วิธี อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้ จริง  
กำไร/ขาดทุน จาก การ ไถ่ถอน ก่อน กำหนด รับ รู้ ใน งบ กำไร ขาดทุน เมื่อ มี การ ไถ่ถอน

 สัญญา เช่า – กรณี ที่ บริษัท และ บริษัท ย่อย เป็น ผู้ เช่า3.19

การ เช่า อุปกรณ์ ซึ่ง พิจารณา ว่า ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เป็น เจ้าของ ทั้งหมด ได้ โอน ให้ บริษัท และ บริษัท ย่อย แล้ว เป็น สัญญา เช่า การ เงิน 
บริษัท และ บริษัท ย่อย จะบัน ทึก มูลค่า ของ สินทรัพย์ เป็น ราย จ่าย ฝ่าย ทุน ตาม มูลค่า ยุติธรรม สุทธิ ของ สินทรัพย์ ที่ เช่า หรือ มูลค่า ปัจจุบัน สุทธิ ของ จำนวน เงิน 
ที่ ต้อง จ่าย ตาม สัญญา เช่า แล้ว แต่ จำนวน ใด จะ ต่ำ กว่า โดย จำนวน เงิน ที่ ต้อง จ่าย จะ แบ่ง เป็น ส่วน ของ หนี้ สิน และ ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน เพื่อ ให้ จำนวน เงิน 
ที่ ต้อง จ่าย ใน แต่ละ งวด มี จำนวน คงที่ ค่า เช่า ซึ่ง ต้อง จ่าย ตาม ภาระ ผูกพัน หัก กับ ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน จะบัน ทึก เป็น หนี้ สิน ภาย ใต้ สัญญา เช่า การ เงิน ส่วน 
ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน ตลอด อายุ ของ สัญญา เช่า สินทรัพย์ ภาย ใต้ สัญญา เช่า การ เงิน จะ คิด ค่า เสื่อม ราคา ตลอด อายุ ของ การ ใช้ 
งาน ของ สินทรัพย์ นั้น 

การ เชา่ สนิทรพัย ์โดยที ่ความ เสีย่ง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เปน็ เจา้ของ ตก อยู ่กบั ผู ้ให ้เชา่ จะ ถกู จดั เปน็ สญัญา เชา่ ดำเนนิ งาน การ ชำระ เงนิ ภาย ใต ้สญัญา 
เช่า ดำเนิน งาน จะ ถูก บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน งบ กำไร ขาดทุน โดย วิธี เส้น ตรง ตลอด อายุ สัญญา เช่า ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ยกเลิก สัญญา เช่า ดำเนิน งาน 
ก่อน หมด อายุ การ เช่า เช่น เบี้ย ปรับ ที่ ต้อง จ่าย ให้ ผู้ ให้ เช่า จะ ถูก บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ มี การ ยกเลิก สัญญา

 สัญญา เช่า – กรณี ที่ บริษัท และ บริษัท ย่อย เป็น ผู้ ให้ เช่า3.20

สินทรัพย์ ที่ ให้ เช่า ภาย ใต้ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน จะ ถูก บันทึก เป็น สินทรัพย์ ภาย ใต้ หัวข้อ “อาคาร และ อุปกรณ์” ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน ค่า เสื่อม ราคา 
สินทรัพย์ คำนวณ ตาม อายุ การ ใช้ งาน โดย ประมาณ ใน หลัก การ เดียว กับ สินทรัพย์ ที่ มี ลักษณะ คล้ายคลึง กัน ราย ได้ ค่า เช่า บันทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน โดย วิธี 
เส้น ตรง ตลอด อายุ สัญญา เช่า 
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 เจ้า หนี้ ตาม สัญญา เช่า ซื้อ3.21

เจ้า หนี้ ตาม สัญญา เช่า ซื้อ แสดง สุทธิ จาก ดอกเบี้ย เช่า ซื้อ เจ้า หนี้ เช่า ซื้อ มี ระยะ เวลา ผ่อน ชำระ 24 – 60 เดือน สินทรัพย์ ซึ่ง บริษัท ได้ มา ภาย ใต้ สัญญา 
เช่า ซื้อ จะ ถูก บันทึก เป็น สินทรัพย์ ของ บริษัท ใน ราคา เงินสด และ จะ โอน เป็น กรรมสิทธิ์ ของ บริษัท เมื่อ ชำระ เงิน ครบ ตาม จำนวน ดอกเบี้ย จาก การ เช่า ซื้อ 
บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน งบ กำไร ขาดทุน

 การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์3.22

บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย จะ ประเมนิ วา่ มี ขอ้ บง่ ชี ้ของ สนิทรพัย์ วา่ มี การ ดอ้ย คา่ หรอื ไม ่หาก มี ขอ้ บง่ ชี ้วา่ มี การ ดอ้ย คา่ บรษิัท และ บรษิทั ยอ่ย จะ ประมาณ มลูคา่ ที ่
คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื ของ สนิทรพัย ์หาก ราคา ตาม บญัช ีของ สนิทรพัย ์สงู กวา่ มลูคา่ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย ปรบัปรงุ ลด มลูคา่ ของ สนิทรพัย ์
นัน้ ลด ลง ให ้เทา่กบั มลูคา่ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื และ รบั รู ้ผล ขาดทนุ จาก การ ดอ้ย คา่ ของ สนิทรพัย์ ใน งบ กำไร ขาดทนุ มลูคา่ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื ของ สนิทรพัย ์
หมาย ถึง ราคา ขาย สุทธิ หรือ มูลค่า จาก การ ใช้ ของ สินทรัพย์ นั้น แล้ว แต่ จำนวน ใด จะ สูง กว่า

 ภาษี เงิน ได้3.23

ค่า ใช้ จ่าย ภาษี เงิน ได้ สำหรับ ปี ประกอบ ด้วย ภาษี เงิน ได้ ปัจจุบัน และ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี ภาษี เงิน ได้ ปัจจุบัน และ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี ถูก รับ รู้ 
ใน กำไร หรือ ขาดทุน เว้น แต่ ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ รายการ ที่ รับ รู้ โดยตรง ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น หรือ กำไร ขาดทุน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษี เงิน ได้ ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษี ที่ คาด ว่า จะ จ่าย ชำระ หรือ จะ ได้ รับ ชำระ โดย คำนวณ จาก กำไร หรือ ขาดทุน ประจำ ปี ที่ ต้อง เสีย ภาษี ซึ่ง แตก ต่าง จาก กำไร 
ขาดทุน ที่ ปราก ฎ ใน งบ การ เงิน คูณ ด้วย อัตรา ภาษี ที่ ประกาศ ใช้ หรือ ที่ คาด ว่า มี ผล บังคับ ใช้ ณ วัน สิ้น รอบ ระยะ เวลา รายงาน และ รวม รายการ การ ปรับปรุง 
ทาง ภาษี ที่ เกี่ยว กับ รายการ ใน ปี ก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี บันทึก โดย คำนวณ จาก ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ที่ เกิด ขึ้น ระหว่าง มูลค่า ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน กับ จำนวน เกี่ยวข้อง ที่ ใช้ 
สำหรบั การ คำนวณ ภาษี ภาษี เงนิ ได้ รอ การ ตดั บญัชี คำนวณ โดย ใช้ อัตรา ภาษี ที่ คาด วา่ จะ ใช้ กับ ผล แตก ตา่ง ชัว่คราว เมื่อ มี การก ลับ รายการ โดย ใช้ อัตรา ภาษี 
ที่ ประกาศ ใช้ หรือ ที่ คาด ว่า มี ผล บังคับ ใช้ ณ วัน สิ้น รอบ ระยะ เวลา รายงาน

สนิทรพัย ์ภาษ ีเงนิ ได ้รอ การ ตดั บญัช ีและ หนี ้สนิ ภาษ ีเงนิ ได ้รอ การ ตดั บญัช ีสามารถ หกั กลบ ได ้เมือ่ บรษิทั ม ีสทิธ ิตาม กฎหมาย ที ่จะ นำ สนิทรพัย ์ภาษ ีเงนิ ได ้ของ 
งวด ปจัจบุนั มา หกั กลบ กบั หนี ้สนิ ภาษ ีเงนิ ได ้ของ งวด ปจัจบุนั และ ภาษ ีเงนิ ได ้นี ้ประเมนิ โดย หนว่ย งาน จดั เกบ็ ภาษ ีหนว่ย งาน เดยีวกนั สำหรบั หนว่ย ภาษ ีเดยีวกนั 
หรอื หนว่ย ภาษ ีตา่ง กนั สำหรบั หนว่ย ภาษ ีตา่ง กนั นัน้ บรษิทั ม ีความ ตัง้ใจ จะ จา่ย ชำระ หนี ้สนิ และ สนิทรพัย ์ภาษ ีเงนิ ได ้ของ งวด ปจัจบุนั ดว้ย ยอด สทุธ ิหรอื ตัง้ใจ 
จะ รับ คืน สินทรัพย์ และ จ่าย ชำระ หนี้ สิน ใน เวลา เดียวกัน

สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี จะบัน ทึก ต่อ เม่ือ มี ความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่นอน ว่า กำไร เพ่ือ เสีย ภาษี ใน อนาคต จะ มี จำนวน เพียง พอ กับ การ ใช้ ประโยชน์ จาก 
ผล แตก ต่าง ช่ัวคราว ดัง กล่าว สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี จะ ถูก ทบทวน ณ ทุก วัน ส้ิน รอบ ระยะ เวลา รายงาน และ จะ ถูก ปรับ ลด ลง เท่า ท่ี ประโยชน์ ทาง 
ภาษี จะ มี โอกาส ถูก ใช้ จริง

 เงิน ตรา ต่าง ประเทศ3.24

รายการ ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ที่ เกิด รายการ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ เป็น เงิน ตรา 
ต่าง ประเทศ ซึ่ง มี ยอด คง เหลือ อยู่ ณ วัน ที่ ใน รายงาน แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ใน รายงาน กำไร และ ขาดทุน ที่ เกิด จาก การ 
เปลี่ยนแปลง อัตรา แลก เปลี่ยน จะบัน ทึก รวม ไว้ ใน งบ กำไร ขาดทุน

 ผล ประโยชน์ พนักงาน3.25

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงิน เดือน ค่า จ้าง โบนัส และ เงิน สมทบ กองทุน ประกัน สังคม เป็น ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ เกิด รายการ ตาม เกณฑ์ คง ค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน(โครงการสมทบเงิน)
บรษิัท และ บรษิัท ยอ่ย และ พนกังาน ของ บรษิทั ได้ รว่ม กนั จัด ตัง้ กองทนุ สำรอง เลีย้ง ชพี ซึง่ ประกอบ ดว้ย เงนิ ที ่พนกังาน จา่ย สะสม และ เงนิ ที ่บรษิัท จ่าย สมทบ 
ให้ เป็น ราย เดือน สินทรัพย์ ของกอง ทุนสำรอง เลี้ยง ชีพ ได้ แยก ออก จาก สินทรัพย์ ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย เงิน ที่ บริษัท จ่าย สมทบ กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ 
บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน ปี ที่ เกิด รายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน(โครงการผลประโยชน์)
บริษัท และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ต้อง จ่าย เงิน ชดเชย ให้ แก่ พนักงาน เมื่อ ออก จาก งาน ตาม กฎหมาย แรงงาน ซึ่ง บริษัท และ บริษัท ย่อย ถือว่า เงิน ชดเชย ดัง กล่าว 
เป็น โครงการ ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน สำหรับ พนักงาน 

หนี ้สนิ ตาม โครงการ ผล ประโยชน ์หลงั ออก จาก งาน ของ พนกังาน คำนวณ โดย ใช ้วธิ ีคดิ ลด แตล่ะ หนว่ย ที ่ประมาณ การ ไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดย ผู้ เชี่ยวชาญ อิสระ ได้ ทำการ ประเมิน ภาระ ผูกพัน ดัง กล่าว ตาม หลัก คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย 

กำไร หรือ ขาดทุน จาก การ ประมาณ การ ตาม หลัก คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย (Actuarial gains or losses) ใน การ คำนวณ ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน ของ 
พนักงาน รับ รู้ ใน กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น



136 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หนี้ สิน ของ โครงการ ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน ของ พนักงาน ประกอบ ด้วย มูลค่า ปัจจุบัน ของ ภาระ ผูกพัน ตาม โครงการ ผล ประโยชน์ มูลค่า ยุติธรรม 
ของ สินทรัพย์ โครงการ และ ผล กำไร (ขาดทุน) จาก การ ประมาณ การ ตาม หลัก คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย

ผล ตอบแทน ที่ คาด ไว้ จาก สินทรัพย์ โครงการ เป็นการ คาด การณ์ ของ บริษัท จาก ผล ตอบแทน ระยะ ยาว โดย เฉลี่ย ของ ผล ตอบแทน ที่ คาด หวัง จาก เงิน ลงทุน 
ตลอด ระยะ เวลา ทั้งหมด ของ ภาระ ผูกพัน ที่ เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ โครงการ วัด มูลค่า ด้วย มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ ใน รายงาน

 ส่วน งาน ดำเนิน งาน3.26

ผล การ ดำเนิน งาน ของ ส่วน งาน ที่ รายงาน ต่อ คณะ กรรมการ บริหาร ของ กลุ่ม บริษัท (ผู้ มี อำนาจ ตัดสิน ใจสูง สุด ด้าน การ ดำเนิน งาน) จะ แสดง ถึง รายการ ที่ 
เกิด ขึ้น จาก ส่วน งาน ดำเนิน งาน นั้น โดยตรง รวม ถึง รายการ ที่ ได้ รับ การ ปัน ส่วน อย่าง สม เหตุ สม ผล

 การ จ่าย เงินปันผล3.27

เงินปันผล จ่าย บันทึก ใน งบ การ เงิน ใน รอบ ระยะ เวลา บัญชี ซึ่ง ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น หรือ คณะ กรรมการ ได้ อนุมัติ การ จ่าย เงินปันผล

 กำไร ต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน3.28

กำไร ต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน คำนวณ โดย หาร กำไร สุทธิ สำหรับ ปี ด้วย จำนวน หุ้น สามัญ ที่ ชำระ แล้ว และ ที่ มี อยู่ ใน ระหว่าง ปี โดย ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก

 กำไร ต่อ หุ้น ปรับ ลด3.29

ใน การ คำนวณ กำไร ต่อ หุ้น ปรับ ลด จำนวน หุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย ได้ ปรับปรุง ด้วย จำนวน หุ้น สามัญ เทียบ เท่า ปรับ ลด โดย ถือว่า หุ้น สามัญ เทียบ เท่า ปรับ ลด ได้ 
แปลง เป็น หุ้น สามัญ ทั้งหมด

ใน การ คำนวณ จำนวน หุน้ สามญั ที ่เพิม่ ขึน้ หาก มี การ ใช้ สทิธ ิบรษิัท คำนวณ วา่ หาก นำ เงนิ ที ่ได้ รบั จาก การ ใช้ สทิธิ จาก ใบ สำคญั แสดง สทิธิ ที ่เหลือ อยู ่มา ซือ้ หุน้ 
สามัญ กลับ คืน ใน ราคา ตลาด ถัว เฉลี่ย ของ งวด เพื่อ กำหนด จำนวน หุ้น สามัญ ที่ ต้อง ออก เพิ่ม แล้ว นำ จำนวน หุ้น สามัญ ส่วน เพิ่ม ดัง กล่าว มา รวม กับ หุ้น สามัญ 
ที่ มี อยู่ 

 ตราสาร อนุพันธ์3.30

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูก หนี้ และ เจ้า หนี้ ตาม สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ล่วง หน้า แปลง ค่า ตาม อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ใน รายงาน กำไร ขาดทุน ที่ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น จาก การ 
แปลง ค่า เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ดัง กล่าว จะ ถูก บันทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ลกู หนี ้และ เจา้ หนี ้ตาม สญัญา แลก เปลีย่น เงนิ ตรา ตา่ง ประเทศ แปลง คา่ ตาม อตัรา แลก เปลีย่น ณ วนั ที ่ใน รายงาน กำไร ขาดทนุ ที ่ยงั ไม ่เกดิ ขึน้ จาก การ แปลง 
คา่ เงนิ ตรา ตา่ง ประเทศ ดงั กลา่ว บนัทกึ ใน งบ กำไร ขาดทนุ สว่น ผล ตา่ง ที ่ได ้รบั หรอื จา่ย ตาม สญัญา แลก เปลีย่น อตัรา ดอกเบีย้ บนัทกึ ปรบัปรงุ กบั ดอกเบีย้ จา่ย 
ของ ภาระ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ ได้ รับ การ ป้องกัน ความ เสี่ยง ใน งบ กำไร ขาดทุน 

 ประมาณ การ หนี้ สิน และ ค่า ใช้ จ่าย และ สินทรัพย์ ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น3.31

บริษัท และ บริษัท ย่อย บันทึก ประมาณ การ หนี้ สิน และ ค่า ใช้ จ่าย ไว้ ใน งบ การ เงิน เมื่อ บริษัท และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน ตาม กฎหมาย หรือ เป็น ภาระ ผูกพัน 
ที ่คอ่น ขา้ง แนน่อน ที ่ม ีผล สบื เนือ่งจาก เหตกุารณ์ ใน อดตี และ จำนวน ที ่ตอ้ง ชดใช้ ดงั กลา่ว สามารถ ประมาณ ได ้อยา่ง สม เหต ุสม ผล สนิทรพัย ์ที ่อาจ เกดิ ขึน้ จะ 
ถูก รับ รู้ เป็น สินทรัพย์ แยก ต่าง หาก เมื่อ มี ปัจจัย สนับสนุน ว่า จะ ได้ รับ คืน แน่นอน

 การ วัด มูลค่า ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน3.32

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน วัด มูลค่า ยุติธรรม ใน งบ แสดง ฐานะ ทางการ เงิน โดย กำหนด ลำดับ ชั้น ของ มูลค่า ยุติธรรม เป็น 3 ระดับ ตาม ประเภท ของ 
มูลค่า ที่ สามารถ สังเกต ได้ มาก ที่สุด เท่า ที่ จะ ทำได้

ข้อมูล ระดับ 1 เป็น ราคา เสนอ ซื้อ ขาย (ไม่ ต้อง ปรับปรุง) ใน ตลาด ที่ มี สภาพ คล่อง สำหรับ สินทรัพย์ หรือ หนี้ สิน อย่าง เดียวกัน• 

ข้อมูล ระดับ 2 เป็น ข้อมูล อัน นอก เหนือ จาก ราคา เสนอ ซื้อ ขาย ซึ่ง รวม อยู่ ใน ระดับ 1 ที่ สามารถ สังเกต ได้ โดยตรง หรือ โดย อ้อม สำหรับ สินทรัพย์ • 
หรือ หนี้ สิน นั้น

ข้อมูล ระดับ 3 เป็น ข้อมูล ที่ ไม่ สามารถ สังเกต ได้ ซึ่ง นำ มา ใช้ กับ สินทรัพย์ นั้น หรือหนี้ สิน นั้น• 

ประมาณ การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ ข้อ สมมติฐาน และ การ ใช้ ดุลยพินิจ 4. 

ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน ฝ่าย บริหาร ใช้ ดุลยพินิจ การ ประมาณ การ และ ข้อ สมมติฐาน เกี่ยว กับ การ รับ รู้ และ การ วัด มูลค่า ของ สินทรัพย์ หนี้ สิน ราย ได้ และ  
ค่า ใช้ จ่าย ผล ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ จะ แตก ต่าง จาก การ ใช้ ดุลยพินิจ การ ประมาณ การ และ ข้อ สมมติฐาน ที่ จัด ทำ โดย ฝ่าย บริหาร
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ประมาณ การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ ข้อ สมมติฐาน และ การ ใช้ ดุลยพินิจ มี ดังนี้

การ รับ รู้ ราย ได้ จาก การ ก่อสร้าง1. 

ระดับ ความ สำเร็จ ของ งาน ของ แต่ละ สัญญา ก่อสร้าง ประเมิน โดย ผู้ บริหาร ซึ่ง พิจารณา จาก ข้อมูล ที่ มี อยู่ ทั้งหมด ณ วัน ที่ ใน รายงาน โดย ให้ ความ สำคัญ 
เกี่ยว กับ เป้า หมาย ที่ กำหนด ไว้ งาน ที่ ทำ แล้ว และ ประมาณ การ ต้นทุน ที่ จะ ต้อง ใช้ ใน การ ทำงาน ให้ เสร็จ ทั้งนี้ ข้อ สมมติฐาน ที่ สำคัญ ต้อง ใช้ การ ประมาณ 
การ สำหรบั ตน้ทนุ ทัง้หมด และ สว่น ที ่จะ ได ้รบั ชดเชย จาก คำ สัง่ เปลีย่นแปลง ราย ละเอยีด ของ งาน ซึง่ จะ ม ีผลก ระ ทบ กบั การ คำนวณ อตัราสว่น งาน ที ่ทำ เสรจ็ 
ต้นทุน และ ราย ได้ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ จะ สูง กว่า หรือ ต่ำ กว่า ที่ ประมาณ การ ไว้ ณ วัน ที่ ใน รายงาน ซึ่ง มี ผลก ระ ทบ ต่อ ราย ได้ และ กำไร ที่ รับ รู้ ใน ปี ถัด ไป โดย การ 
ปรับปรุง จำนวน เงิน ที่ ได้ บันทึก สะสม ไว้

ราย ได้ จาก สิทธิ เรียก ร้อง2. 

ราย ได้ จาก สิทธิ เรียก ร้อง เป็น จำนวน ที่ บริษัท และ บริษัท ย่อย เรียก เก็บ เงิน จาก ลูกค้า หรือ คู่ สัญญา ให้ ชดใช้ หรือ จ่าย เงิน ชดเชย สำหรับ ต้นทุน ที่ เกิด ขึ้น นอก 
เหนือ จาก ราคา ที่ ได้ ตกลง ไว้ ใน สัญญา ราย ได้ จาก สิทธิ เรียก ร้อง อาจ เกิด ขึ้น จาก การ ที่ ลูกค้า หรือ คู่ สัญญา เป็น สาเหตุ ให้ เกิด ความ ล่าช้า ข้อ ผิด พลาด ใน 
 ราย ละเอียด ที่ ระบุ หรือ ออกแบบ และ การ โต้ แย้ง ขอ เปลี่ยนแปลง แบบ จาก งาน ตาม สัญญา การ ประมาณ ราย ได้ จาก สิทธิ เรียก ร้อง มี ความ ไม่ แน่นอน สูง 
และ ขึ้น อยู่ กับ ผล ของ การ เจรจา

สำรอง เผื่อ ผล ขาดทุน สำหรับ โครงการ3. 

บริษัท และ บริษัท ย่อย สอบ ทาน งาน ระหว่าง ก่อสร้าง เพื่อ พิจารณา ข้อ บ่ง ชี้ ว่า มี ผล ขาดทุน สำหรับ โครงการ ก่อสร้าง หรือ ไม่ ถ้า มี ผล ขาดทุน สำหรับ โครงการ 
ก่อสร้าง เกิด ขึ้น ต้อง รับ รู้ ใน งบ กำไร ขาดทุน เมื่อ มี ความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่ ว่า ต้นทุน สูง กว่า ราย ได้ ตาม สัญญา โดย ใช้ ดุลยพินิจ ของ ผู้ บริหาร

การ ด้อย ค่า ของ ลูก หนี้ การ ค้า4. 

บริษัท และ บริษัท ย่อย บันทึก ค่า เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ เพ่ือ ให้ สะท้อน ถึง การ ด้อย ค่า ของ ลูก หน้ี การ ค้า อัน เกิด มา จาก การ ท่ี ลูกค้า ไม่มี ความ สามารถ ใน การ ชำระ หน้ี  
ค่า เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ น้ัน เป็นการ ประเมิน บน พ้ืน ฐาน เก่ียว กับ ประสบการณ์ ใน อดีต ของ การ ติดตาม ทวงถาม ควบคู่ กับ การ สอบ ทาน อายุ ของ ลูก หน้ี คง เหลือ  
ณ วัน ท่ี ใน รายงาน

ค่า เผื่อ ลด มูลค่า สำหรับ สินค้า เก่า และ เสื่อม คุณภาพ5. 

บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย ประมาณ การ คา่ เผือ่ ลด มลูคา่ สำหรบั สนิคา้ เกา่ และ เสือ่ม คณุภาพ เพือ่ ให ้สะทอ้น ถงึ การ ดอ้ย คา่ ลง ของ สนิคา้ คง เหลอื โดย การ ประมาณ 
การ นั้น จะ พิจารณา จาก การ หมุนเวียน และ การ เสื่อม สภาพ ของ สินค้า คง เหลือ ประเภท ต่างๆ และ ขึ้น อยู่ กับ ดุลยพินิจ ของ ฝ่าย บริหาร

ค่า เผื่อ การ ลด ลง ของ มูลค่า ของ ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ และ ที่ดิน รอ การ พัฒนา6. 

บริษัท และ บริษัท ย่อย พิจารณา การ ลด ลง ของ มูลค่า ของ ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ และ ที่ดิน รอ การ พัฒนา เมื่อ พบ ว่า โครงการ มี มูลค่า 
ยุติธรรม ลด ลง อย่าง เป็น สาระ สำคัญ และ เป็น ระยะ เวลา นาน ฝ่าย บริหาร พิจารณา ปรับ ลด มูลค่า ของ ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ และ 
ที่ดิน รอ การ พัฒนา เท่ากับ มูลค่า สุทธิ ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน อย่างไร ก็ตาม ความ มี สาระ สำคัญ หรือ ระยะ เวลา และ การ ปรับ ลด มูลค่า ดัง กล่าว ขึ้น อยู่ กับ 
ดุลยพินิจ ของ ฝ่าย บริหาร

ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน7. 

บริษัท และ บริษัท ย่อย พจิารณา คา่ เผือ่ การ ดอ้ย คา่ ของ เงนิ ลงทนุ เมือ่ พบ วา่ มลูคา่ ยตุธิรรม ของ เงนิ ลงทนุ ดงั กลา่ว ลด ลง อยา่ง ม ีสาระ สำคญั และ เปน็ ระยะ เวลา 
นาน ซึ่ง ความ มี สาระ สำคัญ และ ระยะ เวลา นั้น ขึ้น อยู่ กับ ดุลยพินิจ ของ ฝ่าย บริหาร 

การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม8. 

ใน แตล่ะ ป ีบรษิทั ทดสอบ คา่ ความ นยิม จาก การ ลงทนุ ใน บรษิทั ยอ่ย เพือ่ พจิารณา วา่ ม ีการ ดอ้ย คา่ หรอื ไม ่จำนวน เงนิ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื จาก หนว่ย สนิทรพัย ์
ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด จะ พิจารณา จาก การ คำนวณ มูลค่า การ ใช้ ซึ่ง เกิด จาก การ ประมาณ การ ของ ฝ่าย บริหาร

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย9. 

บรษิทั แสดง สนิทรพัย ์ไม ่หมนุเวยีน ที ่ถอื ไว ้เพือ่ ขาย ดว้ย มลูคา่ ยตุธิรรม และ รบั รู ้ขาดทนุ จาก การ ลด มลูคา่ เริม่ แรก จาก การ จดั ประเภท เปน็ สนิทรพัย ์ที ่ถอื ไว ้เพือ่ 
ขาย และ ผล กำไร และ ขาดทนุ จาก การ วดั มลูคา่ ใน ภาย หลงั ใน งบ กำไร ขาดทนุ มลูคา่ ยตุธิรรม ของ สนิทรพัย ์ไม ่หมนุเวยีน ที ่ถอื ไว ้เพือ่ ขาย ประเมนิ โดย ผู ้ประเมนิ 
ราคา อิสระ โดย การ วิเคราะห์ มูลค่า จาก ต้นทุน ทดแทน ซึ่ง การ ประเมิน มูลค่า ดัง กล่าว ต้อง อาศัย ข้อ สมมติฐาน และ การ ประมาณ การ บาง ประการ

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน10. 

ฝา่ย บรหิาร เปน็ ผู ้ประมาณ การ ของ อาย ุการ ใช ้งาน และ มลูคา่ ซาก ของ อาคาร และ อปุกรณ ์และ สนิทรพัย ์ไมม่ ีตวั ตน ของ บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย โดย จะ ทบทวน 
ค่า เสื่อม ราคา และ ค่า ตัด จำหน่าย เมื่อ อายุ การ ใช้ งาน และ มูลค่า ซาก มี ความ แตก ต่าง ไป จาก การ ประมาณ การ ใน งวด ก่อน หรือ มี การ ตัด จำหน่าย สินทรัพย์ ที่ 
เสื่อม สภาพ หรือ ไม่ ได้ ใช้ งาน อีก ต่อ ไป
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อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน11. 

บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย แสดง อสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ การ ลงทนุ ดว้ย มลูคา่ ยตุธิรรม ซึง่ ประเมนิ โดย ผู ้ประเมนิ ราคา อสิระ และ รบั รู ้การ เปลีย่นแปลง มลูคา่ ยตุธิรรม 
ใน ส่วน ของ กำไร หรือ ขาดทุน ผู้ ประเมิน ราคา อิสระ ประเมิน มูลค่า ยุติธรรม ของ อสังหาริมทรัพย์ เพี่ อการ ลงทุน โดย ใช้ วิธี เปรียบ เทียบ ราคา ตลาด ซึ่ง การ 
ประเมิน มูลค่า ดัง กล่าว ต้อง อาศัย ข้อ สมมติฐาน และ การ ประมาณ การ บาง ประการ

ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์12. 

บริษัท และ บริษัท ยอ่ย พิจารณา คา่ เผือ่ การ ดอ้ย คา่ ของ สินทรพัย ์หาก มี ขอ้ บ่ง ชี ้วา่ มี การ ดอ้ย คา่ เมื่อ พบ วา่ มูลคา่ ยตุธิรรม ของ สินทรพัย ์ดงั กลา่ว ลด ลง อยา่ง มี 
สาระ สำคัญ บริษัท และ บริษัท ย่อย จะ ประมาณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ สินทรัพย์ ซึ่ง การ ประมาณ การ ดัง กล่าว ขึ้น อยู่ กับ ดุลยพินิจ ของ ฝ่าย บริหาร 

ผล ประโยชน์ หลัง ออก จาก งาน ของ พนักงาน (โครงการ ผล ประโยชน์)13. 

หนี ้สนิ ตาม โครงการ ผล ประโยชน ์หลงั ออก จาก งาน ของ พนกังาน ประมาณ การ ตาม หลกั คณติศาสตร ์ประกนั ภยั ซึง่ ขอ้ สมมตฐิาน ใน การ ประมาณ การดงั กลา่ว 
ประกอบ ด้วย อัตรา คิด ลด จำนวน เงิน เดือน ที่ คาด ว่า จะ เพิ่ม ขึ้น ใน อนาคต อัตรา มรณะ และ ปัจจัย ที่ เกี่ยวข้อง ใน เชิง ประชากรศาสตร์ อย่างไร ก็ตาม  
ผล ประโยชน์ หลัง การ เลิก จ้าง งาน ที่ เกิด ขึ้น จริง นั้น อาจ แตก ต่าง ไป จาก ที่ ประมาณ ไว้

สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี14. 

สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี รับ รู้ โดย การ ประมาณ การ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ทำ กำไร ทาง ภาษี ใน อนาคต ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย ที่ 
นำ มา หัก กับ ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ที่ สามารถ ใช้ ประโยชน์ ได้ นอกจาก นั้น ผู้ บริหาร ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ ใน การ ประเมิน ผลก ระ ทบ ขอ งกฏ หมาย หรือ ข้อ จำกัด ทาง 
ด้าน เศรษฐกิจ หรือ ความ ไม่ แน่นอน ขอ งกฏ หมาย ภาษี

คดี ฟ้อง ร้อง15. 

บริษัท และ บริษัท ย่อย มี หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น จาก ข้อ พิพาท ทาง กฎหมาย และ การ ถูก ฟ้อง ร้อง เรียก ค่า เสีย หาย ตาม ปกติ ธุรกิจ ซึ่ง ฝ่าย บริหาร ได้ ใช้ ดุลยพินิจ 
ใน การ ประเมิน ผล ของ ข้อ พิพาท และ คดี ที่ ถูก ฟ้อง ร้อง แล้ว และ ตั้ง ค่า เผื่อ ความ เสีย หาย ที่ อาจ เกิด ขึ้น ใน บัญชี ใน จำนวน ที่ สม เหตุ สม ผล ณ วัน ที่ ใน รายงาน 
อย่างไร ก็ตาม ผล ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ แตก ต่าง ไป จาก ที่ ได้ มี การ ประมาณ การ ไว้

เงิน ฝาก ธนาคาร ที่ ติด ภาระ ค้ำ ประกัน5. 

ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 เงนิ ฝาก ออม ทรัพย์ และ เงนิ ฝาก ประจำ ของ บรษิัท และ บรษิัท ย่อย จำนวน รวม ประมาณ 751.96 ล้าน บาท (2558 : 79.01 ล้าน บาท)  
ตดิ ภาระ คำ้ ประกนั กบั ธนาคาร ตาม ปกต ิธรุกจิ และ ภาระ คำ้ ประกนั เงนิ กู ้ยมื จาก ธนาคาร เพือ่ สนบัสนนุ โครงการ กอ่สรา้ง บาง โครงการ โดย เฉพาะ เจาะจง ของ บรษิทั 
และ บริษัท ย่อย และ เงิน ฝาก ประจำ จำนวน 0.78 ล้าน บาท (2558 : 0.69 ล้าน บาท) ติด ภาระ ค้ำ ประกัน เกี่ยว เนื่อง กับ ภาระ ผูกพัน ทาง ปฏิบัติ บาง ประการ 
ตาม ปกติ ธุรกิจ ของ บริษัท บริษัท ย่อย และ สาขา ของ บริษัท ใน ต่าง ประเทศ เงิน ฝาก ที่ มี ข้อ จำกัด ใน การ ใช้ นี้ ส่วน ใหญ่ มี การ หมุนเวียน ภายในหนึ่ง ปี จึง จัด เป็น 
สินทรัพย์ หมุนเวียน

ลูก หนี้ การ ค้า – กิจการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน – สุทธิ6. 

ลูก หนี้ การ ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยก ตาม อายุ หนี้ ที่ ค้าง ชำระ มี ดังนี้

อายุลูกหนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

น้อยกว่า 3 เดือน 5,217,266 6,351,999 4,521,537 5,530,104
3 – 6 เดือน 117,340 302,631 20,697 26,255
6 – 12 เดือน 513,656 357,199 295,639 32,369
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,720,004 1,446,450 341,256 293,638
รวม 7,568,266 8,458,279 5,179,129 5,882,366
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (940,163) (807,591) (297,501) (247,479)
สุทธิ 6,628,103 7,650,688 4,881,628 5,634,887

บริษัท ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ใน บัญชี เต็ม จำนวน ของ ยอด คง ค้าง ของ ลูก หนี้ ราย ใหญ่ ภาค เอกชน ที่ ค้าง ชำระ เกิน 12 เดือน และ ร้อย ละ 50 ของ ยอด ลูก หนี้ 
ภาค เอกชน ใน ส่วน ที่ ค้าง ชำระ เกิน 6 เดือน ยกเว้น ที่ กล่าว ข้าง ล่าง นี้

ลูก หนี้ การ ค้า และ ราย ได้ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ที่ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน รวม 606.94 ล้าน บาท 
(2558 : 626.56 ล้าน บาท) เป็น สิทธิ เรียก เก็บ เงิน จาก การ เปลี่ยนแปลง เนื้อ งาน ที่ รับ รู้ เป็น ราย ได้ ไป แล้ว ใน ปี ก่อนๆ ตาม เกณฑ์ และ เงื่อนไข ที่ กำหนด ใน สัญญา 
การ เรียก ร้อง สิทธิ เพื่อ เรียก เก็บ เงิน ตาม กรณี ดัง กล่าว ถือ เป็น ปกติ ธุรกิจ และ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ตัดสิน โดย อนุญาโตตุลาการ บริษัท ย่อย ได้ ประเมิน ถึง โอกาส 
ที่ จะ ได้ รับ ชำระ เงิน คืน โดย ประเมิน จาก มติ ของ คณะ กรรมการ พิจารณา ข้อ โต้ แย้ง การ ตัดสิน โดย อนุญาโตตุลาการ คำ สั่ง ของ ศาลสูง และ ความ เห็น ของ ที่ ปรึกษา 
กฎหมาย อิสระ แล้ว จึง ไม่ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ เรื่อง ดัง กล่าว ไว้ ใน บัญชี
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ใน ระหวา่ง ป ี2558 บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ ดงั กลา่ว ได ้สรปุ ขอ้ ตกลง กบั ผู ้วา่ จา้ง เกีย่ว กบั การ ชำระ เงนิ ของ ลกู หนี ้การ คา้ และ ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ และ ได ้รบั 
 ชำระ เงิน บาง ส่วน จาก ผู้ ว่า จ้าง แล้ว ดัง นั้น บริษัท ย่อย จึง ได้ รับ รู้ ผล ขาดทุน ตาม ข้อ ตกลง ดัง กล่าว จำนวน 663.26 ล้าน บาท ใน งบ การ เงิน รวม สำหรับ ปี สิ้น สุด 
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558

ลกู หนี ้การ คา้ และ ราย ไดท้ี ่ยงั ไม ่เรยีก ชำระ ของ บรษิทั ยอ่ย ใน ตา่ง ประเทศ แหง่ หนึง่ ที ่รวม อยู ่ใน งบ การ เงนิ รวม ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2558 จำนวน 164.66 ลา้น บาท  
และ 26.00 ล้าน บาท ตาม ลำดับ อยู่ ระหว่าง การ เจรจา กับ ลูกค้า หรือ ขึ้น อยู่ กับ กระบวนการ ทาง กฎหมาย อย่างไร ก็ตาม บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ ได้ ตั้ง  
ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ รายการ ดัง กล่าว ทั้ง จำนวน ใน งบ การ เงิน รวม สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูก หนี้ การ ค้า ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง ที่ รวม อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม จำนวน 339.97 ล้าน บาท ซึ่ง อยู่ ระหว่าง การ เจรจา 
กับ ลูก หนี้ เกี่ยว กับ เงื่อนไข และ แผนการ จ่าย การ ชำระ หนี้ ทั้งนี้ ผู้ บริหาร พิจารณา แล้ว ว่า จะ ได้ รับ ชำระ เงิน จาก ลูก หนี้ ดัง กล่าว เต็ม จำนวน 

ลูก หนี้ การ ค้า – กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน – สุทธิ7. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ยอด คง เหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด - - 124,640 123,109
บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด - - 260 260
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด - - 22,392 3,288
บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด - - 16,649 10,474
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด - - 25,942 13,458
บริษัท สรีธร จำกัด - - 20,730 21,937
บริษัท อาควาไทย จำกัด - - 28,239 27,353
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด - - 31,163 35,847
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด - - 126,872 69,985
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด - - 27,498 27,498
บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด - - 7,067 9,877
ITD Construction SDN. BHD. - - 2,753 2,753
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด - - 50,102 43,369
ITD Madagascar S.A. - - 25,290 120,954
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด - - 388,564 82,026
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. - - 179,331 159,370
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - - 33,781 33,781
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด - - 2,928 14,511
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด - - 7,044 10,516
Italian – Thai Development (Myanmar) Co.,Ltd. - - 24,403 24,410
อื่นๆ - - 6,795 -
รวม - - 1,152,443 834,776
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (124,805) (118,778)
สุทธิ - - 1,027,638 715,998

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ 540,097 553,705 488,226 501,834
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 293,686 196,674 293,686 196,674
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 2,737 8,574 2,737 8,574
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด 14,631 34,857 14,631 34,857
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ - 5,816 - 5,816
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 17,826 17,269 17,826 17,269
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 226,702 170,767 226,702 170,767
CMC/ITD/SONG DA Joint Venture 61,165 - 61,165 -
รวม 1,156,844 987,662 1,104,973 935,791
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (540,097) (553,705) (488,226) (501,834)
สุทธิ 616,747 433,957 616,747 433,957
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการร่วมค้า เอ็นดับบลิวอาร์ – เอสบีซีซี 883,467 870,462 882,722 869,733
บริษัท อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 136 12,134 100 12,098
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) 99,373 3,400 99,373 3,400
บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด 2,328 3,493 2,328 3,493
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด 103,092 102,604 103,092 102,604
บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ จำกัด 92,431 312,501 92,431 312,501
บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด 1,781 1,781 1,781 1,781
PAN AFRICAN MINING CORP. 103,567 99,705 103,567 99,705
บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด 17,262 26,341 2,825 3,859
บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด 1,731 1,731 1,731 1,731
PAM SAKOA COAL SA. 56,931 52,830 - -
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 12,899 25,735 12,899 25,735
บริษัท อุตสาหกรรมโลหะลาว จำกัด - 4 - 4
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) - 14,573 - 14,573
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) 400 113,912 400 113,912
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด 44,510 72,783 44,510 72,783
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด 2,896 18,212 2,896 18,212
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด 53,053 26,489 - -
อื่นๆ 1,500 16,668 500 15,939
รวม 1,477,357 1,775,358 1,351,155 1,672,063
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (75,530) (63,079) (63,560) (51,109)
สุทธิ 1,401,827 1,712,279 1,287,595 1,620,954

ยอดคงค้างในกิจการที่ดำเนินงานร่วมกัน
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 29,128 59,988 29,128 59,988
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 3,925 3,662 3,925 3,662
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี - 146 - 146
รวม 33,053 63,796 33,053 63,796

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 2,051,627 2,210,032 2,965,033 2,834,705

ลูก หนี้ การ ค้า – กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยก ตาม อายุ หนี้ ที่ ค้าง ชำระ มี ดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

น้อยกว่า 3 เดือน 284,214 487,725 636,063 690,894
3 – 6 เดือน 182,580 150,854 306,837 176,371
6 – 12 เดือน 68,305 110,948 179,609 187,614
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,132,155 2,077,289 2,519,115 2,451,547
รวม 2,667,254 2,826,816 3,641,624 3,506,426
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (615,627) (616,784) (676,591) (671,721)
สุทธิ 2,051,627 2,210,032 2,965,033 2,834,705

เมื่อ วัน ที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ได้ มี มติ อนุมัติ รับ โอน กรรมสิทธิ์ ห้อง ชุด จาก บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน แห่ง หนึ่ง เพื่อ ชำระ หนี้ ตาม สัญญา 
ก่อสร้าง จำนวน 210.98 ล้าน บาท

งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท ได้ รวม ลูก หนี้ การ ค้า และ เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้น แก่ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน จำนวน รวม 176.65 ล้าน บาท และ 
103.57 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ลูก หนี้ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ ศึกษา ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ และ เจรจา กับ ผู้ ร่วม ลงทุน เพื่อ ร่วม ดำเนิน ธุรกิจ ใน อนาคต การ 
รับ ชำระ หนี้ จาก ลูก หนี้ ดัง กล่าว ขึ้น อยู่ กับ ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ และ ผู้ บริหาร พิจารณา แล้ว ว่า จะ ได้ รับ ชำระ เงิน จาก ลูก หนี้ ดัง กล่าว เต็ม จำนวน บริษัท จึง ยัง 
ไม่ ได้ พิจารณา ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ไว้ ใน บัญชี
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เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้น และ เงิน ทดรอง แก่ บริษัท ย่อย และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน – สุทธิ8. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)
PT. Thailindo Bara Pratama - - 2,169,880 2,131,632
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด - - 232,685 232,685
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด - - 256,780 256,780
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. - - 34,711 34,667
ITD Cementation India Limited - - 12,604 13,011
บริษัท อาควาไทย จำกัด - - 44,000 71,200
ITD – ITD Cem JV - - 46,744 48,104
รวม - - 2,797,404 2,788,079
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,776,398) (1,674,800)
สุทธิ - - 1,021,006 1,113,279

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 189,389 174,669 189,389 174,669
กิจการร่วมค้า ไอโอที 9,801 9,801 9,801 9,801
DAWEI LNG TERMINAL HOLDING PTE. LTD. 47,100 - - -
กิจการร่วมค้า CEC-ITD CEM-TPL 3,586 - - -
รวม 249,876 184,470 199,190 184,470 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,374) (9,801) (9,801) (9,801)
สุทธิ 239,502 174,669 189,389 174,669

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
PAM SAKOA COAL S.A. 15,550 15,550 - -
PAM MADAGASCAR S.A. 601 604 - -
รวม 16,151 16,154 - -

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน – สุทธิ 255,653 190,823 1,210,395 1,287,948

รายการ เคลื่อนไหว ของ เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ สั้น และ เงิน ทดรอง แก่ บริษัท ย่อย และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ที่ มี สาระ สำคัญ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 มี 
ดังนี้ 

1 มกราคม
2559

ในระหว่างปี 31 ธันวาคม
2559(หน่วย : พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย
PT. Thailindo Bara Pratama 2,131,632 38,248 - 2,169,880
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด 232,685 - - 232,685
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 256,780 - - 256,780
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 34,667 44 - 34,711
ITD Cementation India Limited 13,011 - 407 12,604
บริษัท อาควาไทย จำกัด 71,200 - 27,200 44,000
ITD – ITD CEM JV 48,104 - 1,360 46,744
รวม 2,788,079 38,292 28,967 2,797,404

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 174,669 14,720 - 189,389
กิจการร่วมค้า ไอโอที 9,801 - - 9,801
รวม 184,470 14,720 - 199,190

รวม 2,972,549 53,012 28,967 2,996,594
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สินค้า คง เหลือ และ งาน ระหว่าง ทำ – สุทธิ9. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

งานระหว่างทำ 76,180 51,705 - -
วัสดุและสินค้าคงเหลือ 3,318,172 3,248,748 1,740,507 1,395,884
รวม 3,394,352 3,300,453 1,740,507 1,395,884
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (54,867) (27,186) (34,153) (9,002)
สุทธิ 3,339,485 3,273,267 1,706,354 1,386,882

ใน ระหว่าง ปี 2559 และ 2558 บริษัท มี รายการ เคลื่อนไหว ของ ค่า เผื่อ สินค้า เสื่อม สภาพ ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 27,186 21,545 9,002 -
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่ม 31,109 10,646 25,669 9,002
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (2,910) (5,005) - -
หัก : ส่วนปรับปรุงจาการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (518) - (518) -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 54,867 27,186 34,153 9,002

ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ – สุทธิ10. 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ที่ดิน 964,656 921,266
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,897,331 1,597,758
งานสาธารณูปโภค 74,892 112,428
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน 40,152 39,520
รวม 2,977,031 2,670,972
หัก : จำนวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย (2,504,894) (2,105,837)
สุทธิ 472,137 565,135

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง ดัง กล่าว ข้าง ต้น ติด จำนอง เป็น หลัก ทรัพย์ ค้ำ ประกัน เงิน เบิก เกิน บัญชี เงิน กู้ ยืม และ สิน เชื่อ ที่ 
ได้ รับ จาก ธนาคาร ตาม ที่ กล่าว ใน หมายเหตุ 24

ใน ระหว่าง ปี 2559 และ 2558 บริษัท บันทึก ต้นทุน การ กู้ ยืม เป็น จำนวน 0.63 ล้าน บาท และ 4.32 ล้าน บาท ตาม ลำดับ เข้า เป็นต้น ทุน การ พัฒนา โครงการ 
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง มี อัตรา ดอกเบี้ย ตาม ที่ กล่าว ใน หมายเหตุ 24

การ เปลี่ยนแปลง ของ ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 565,135 318,500
บวก : ต้นทุนพัฒนาโครงการ 306,059 459,164
หัก : ต้นทุนขาย (399,057) (212,529)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 472,137 565,135

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย – สุทธิ11. 

กิจการ ร่วม ค้า เอ ส คิว - ไอที ดี ได้ ให้ บริการ ขุด และ ขน ดิน กับ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย และ กิจการ ร่วม ค้า ไอที ดี - เอ ส คิว แล้ว เสร็จ ใน ระหว่าง เดือน 
มิถุนายน 2558 และ กันยายน 2559 ตาม ลำดับ ปัจจุบัน การ ดำเนิน งาน ของ กิจการ ร่วม ค้า เอ ส คิว – ไอที ดี เป็น เรื่อง ของ การ เรียก เก็บ หนี้ จาก ลูกค้า การ จ่าย 
ชำระ หนี้ และ การ ตกลง ร่วม กัน ระหว่าง ผู้ ร่วม การ งาน ใน การ ดำเนิน การ ตาม แผน เพื่อ หา ผู้ ซื้อ ซึ่ง ผู้ บริหาร คาด ว่าการ ขาย จะ เสร็จ สมบูรณ์ ภายใน 1 ปี

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย เป็น เครื่องจักร และ อุปกรณ์ จำนวน 194.68 ล้าน บาท (สุทธิ จาก การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ 
จำนวน 168.68 ล้าน บาท)
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เงิน ลงทุน12. 

 เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย – สุทธิ12.1

รายการ เคลื่อนไหว ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ใน ระหว่าง ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 6,606,801 6,542,196
บวก : เงินลงทุนเพิ่มระหว่างปี 127,727 64,605
หัก : จำหน่าย - (10,169)
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่า (99,173) 10,169
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,635,355 6,606,801

เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบ ด้วย เงิน ลงทุน ดัง ต่อ ไป นี้

ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของกิจการ

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558  2559 2558

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (400,000) (400,000)

สุทธิ - -
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,075 99.99 99.99 5,075 5,075
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 99.99 99.99 1,585,000 1,585,000
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด ผลิตและจำหน่ายหินก่อสร้าง 31,000

(2558: 11,000 พันบาท)
99.99 99.99 30,999 10,999

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (10,999) (10,999)
สุทธิ 20,000 -

บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  และอิฐ

126,000 99.80 99.80 124,296 124,296

บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด สร้าง เรือ และ จำหน่าย อุปกรณ์ 
  การ เดิน เรือ

810,000 92.59 92.59 430,000 430,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (430,000) (430,000)
สุทธิ - -

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 90.94 90.94 84,189 84,189
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่ 20,000 69.90 69.90 7,004 7,004
บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ให้เช่าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้

  ในการก่อสร้างฐานราก
20,000 50.96 50.96 10,196 10,196

บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 10,000 99.99 99.99 50 50
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (50) (50)

สุทธิ - -
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.94 99.94 650 650
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (650) (650)

สุทธิ - -
บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 74.93 74.93 50 50
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (50) (50)

สุทธิ - -
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (100,000) (100,000)

สุทธิ - -
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผลิต จำหน่าย และ ติด ตั้ง ผลิตภัณฑ์ 

  แผ่นคอนกรีต สำเร็จรูป 
250 99.93 99.93 250 250

บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93 999 999
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท 
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93  999 999

บริษัท เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จำกัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 250 99.95 99.95 250 250
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 99.97 99.97 250 250
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 3,795,987 60.00 60.00 2,277,592 2,277,592
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ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของกิจการ

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558  2559 2558

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
Myanmar ITD Co., Ltd. ตัวแทนดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า 1,483 บาท 99.99 99.99 1,483 1,483
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,483) (1,483)

สุทธิ - -
PT. Thailindo Bara Pratama ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 25,250

ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
99.99 99.99 108,071 108,071

ITD Cementation India Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 155
ล้านรูปีอินเดีย

51.63 51.63 2,143,951 2,143,951

ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 20 99.98 99.98 99,527 4,553
ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (99,173) -
สุทธิ 354 4,553

ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75
ล้านริงกิตมาเลเซีย

99.99 99.99 7,312 7,312

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,312) (7,312)
สุทธิ - -

First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับใน
  ประเทศบังคลาเทศ 

534
ล้านตากาบังคลาเทศ

99.99 99.99 221,117 221,117

ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ  
  บังคลาเทศ

4
ล้านตากาบังคลาเทศ

99.99 99.99 1,546 1,546

Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000
ล้านเวียดนามดองก์

80.00 80.00 9,160 9,160

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,160) (9,160)
สุทธิ - -

ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
สาธารณรัฐโมซัมบิค

1,141,815 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

(2558 : 782,815 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ )

99.00 99.00 38,447 25,694

Thai Mozambique Logistica SA สัมปทาน โครงการ ก่อสร้าง ท่าเรือ 
  และ ทาง รถไฟ ใน ประเทศ 
  สาธารณรัฐ โม ซัม บ บิค

250,000
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

60.00 60.00 4,955 4,955

Italian – Thai Development (Myanmar) 
  Co., Ltd.

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
  แห่งสหภาพพม่า

25,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

99.90 99.90 814 814

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 6,635,355 6,606,801

ส่วน ได้ เสีย ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม

บริษัท ย่อย ที่ มี ส่วน ได้ เสีย ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม ที่ เป็น สาระ สำคัญ มี ดังนี้

บริษัท
สัดส่วนการถือของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ)

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดสรรให้
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมสะสม

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด 9.06 9.06 9 9 45 39
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด 30.10 30.10 8 (7) 44 37
บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด 49.04 49.04 22 21 214 212
ITD Cementation India Limited 48.37 48.37 88 (94) 1,172 1,084
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด 7.41 7.41 (2) (2) (25) (23)
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด 10.00 10.00 (8) (7) (108) (101)

บริษัท ย่อย จ่าย เงินปันผล ให้ กับ ส่วน ได้ เสีย ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม ใน ระหว่าง ปี 2559 จำนวน 24.37 ล้าน บาท (2558 : 39.07 ล้าน บาท)
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สรุป ข้อมูล ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ของ บริษัท ย่อย แต่ละ ราย ที่ มี ส่วน ได้ เสีย ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม ที่ เป็น สาระ สำคัญ ก่อน การ ตัด รายการ ระหว่าง กัน มี ได้ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อิตัลไทย 
เทรวี่ จำกัด

บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ไทยมารุเคน 
จำกัด

ITD Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย 
มารีน จำกัด

บริษัท เอพีพีซี 
โฮลดิ้ง จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 635 624 117 92 154 203 8,372 11,211 136 140 9 21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 364 223 49 50 531 423 1,857 1,807 44 47 4,006 4,006
หนี้สินหมุนเวียน 449 354 10 10 213 73 6,784 8,618 509 496 51 45
หนี้สินไม่หมุนเวียน 65 59 10 8 35 120 1,022 2,159 10 6 373 325
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 440 395 102 87 223 221 1,251 1,157 (314) (292) 3,699 3,758
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 45 39 44 37 214 212 1,172 1,084 (25) (23) (108) (101)
รายได้ 1,098 819 199 67 424 412 16,263 16,505 430 277 39 57
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
  ผู้ถือหุ้น ของบริษัท 93 90 18 (14) 23 23 138 (152) (20) (31) (69) (61)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 9 9 8 (6) 22 22 130 (143) (2) (2) (8) (7)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 102 99 26 (20) 45 45 268 (295) (22) (33) (77) (68)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (1) - (1) (1) - (2) (86) 100 (2) 1 - -
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัท (1) - (1) (1) - (1) (44) 51 (2) 1 - -
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของ
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - - - - (1) (42) 49 - - - -
กำไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (1) - (1) (1) - (2) (86) 100 (2) 1 - -

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อิตัลไทย 
เทรวี่ จำกัด

บริษัท 
เอเซี่ยนสติล 

โปรดักส์ จำกัด

บริษัท 
ไทยมารุเคน 

จำกัด

ITD 
Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย 
มารีน จำกัด

บริษัท เอพีพีซี 
โฮลดิ้ง จำกัด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 192 20 2 1,889 19 (60)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (206) (6) (2) (34) - 2
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (52) - - (1,345) (27) 57

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (66) 14 - 510 (8) (1)

 เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม – สุทธิ12.2

การ ตัดสิน ใจ ที่ สำคัญ และ ข้อ สมมติ

บริษัท ร่วม เป็น กิจการ ที่ บริษัท มี อิทธิพล อย่าง มี สาระ สำคัญ แต่ ไม่ สามารถ ควบคุม นโยบาย ทางการ เงิน และ การ ดำเนิน งาน ซึ่ง โดย ทั่วไป คือ การ ที่ บริษัท ถือ 
หุ้น ที่ มี สิทธิ ออก เสียง อยู่ ระหว่าง ร้อย ละ 20 - 50 ของ สิทธิ ออก เสียง ทั้งหมด 

บริษัท บันทึก เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย ใน งบ การ เงิน รวม และ ถูก รับ รู้ เริ่ม แรก ด้วย วิธี ราคา ทุน มูลค่า ตาม บัญชี ของ เงิน ลงทุน นี้ จะ เพิ่ม ขึ้น 
หรอื ลด ลง ใน ภาย หลงั วนั ที ่ได ้มา ดว้ย สว่น แบง่ กำไร หรอื ขาดทนุ ของ ผู ้ได ้รบั การ ลงทนุ ตาม สดัสว่น ที ่ผู ้ลงทนุ ม ีสว่น ได ้เสยี อยู ่ใน บรษิทั รว่ม ยกเวน้ บรษิทั สยาม 
แปซิฟิค โฮ ลดิ้ง จำกัด ซึ่ง บริษัท ถือ หุ้น ร้อย ละ 46.69 และ บริษัท ย่อย ของ บริษัท ถือ หุ้น อยู่ ร้อย ละ 4.30 (รวม เป็น ร้อย ละ 50.99) เนื่องจาก บริษัท ไม่ ได้ 
ควบคุม บริษัท ดัง กล่าว บริษัท จึง จัด ประเภท เงิน ลงทุน ใน บริษัท ดัง กล่าว เป็น บริษัท ร่วม 
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รายการ เคลื่อนไหว ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม (บันทึก บัญชี ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย ใน งบ การ เงิน รวม) ใน ระหว่าง ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 662,140 692,398 697,963 697,963
หัก : ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม (1,786) 10,694 - -
หัก : เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (1,251) (65,045) - -
บวก : โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 11 - - -
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
          ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (167) 24,093 - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 658,947 662,140 697,963 697,963

กระทบ ยอด ข้อมูล ทางการ เงิน ข้าง ต้น กับ มูลค่า ตาม บัญชี ของ ส่วน ได้ เสีย ของ บริษัท ร่วม ที่ มี สาระ สำคัญ ที่ รับ รู้ ใน งบ การ เงิน รวม มี ดังนี้

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท เอทีโอ 
– เอเซีย 

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำกัด

บริษัท 
สยามแปซิฟิค 
โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท 
บางกอก 

สตีลไวร์ จำกัด

บริษัท 
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์ 

กรุงเทพ จำกัด

บริษัท 
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 

Limited

MCRP
Holding

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 48,051 57,188 480,006 (194,308) - 1,008,353 - 1,399,290
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 -
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 23,540 26,701 95,905 (29,146) - 504,177 - 621,177
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 869 29,146 - 5,230 - 37,770
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 23,540 29,226 96,774 - - 509,407 - 658,947

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 1,250 - - - - 1,250

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท เอทีโอ 
– เอเซีย 

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำกัด

บริษัท 
สยามแปซิฟิค 
โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท 
บางกอก 

สตีลไวร์ จำกัด

บริษัท 
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์ 

กรุงเทพ จำกัด

บริษัท 
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 
Limited

MCRP
Holding

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 44,566 57,376 467,002 (154,275) - 1,030,154 - 1,444,823
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 -
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 21,831 26,789 93,307 (23,141) - 515,077 - 633,863
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 869 23,141 - 1,742 - 28,277
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 21,831 29,314 94,176 - - 516,819 - 662,140

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 58,790 - 6,255 - - - - 65,045

* บรษิทั จา่ย ชำระ คา่ หุน้ ตาม สดัสว่น รอ้ย ละ 34 ที ่บรษิทั ตอ้ง จา่ย ชำระ ตาม สญัญา แต ่ม ีผู ้ถอื หุน้ ราย หนึง่ ยงั ไม ่ตอ้ง ชำระ คา่ หุน้ ตาม เงือ่นไข ใน สญัญา ระหวา่ง 
ผู้ ถือ หุ้น ทำให้ บริษัท มี สัดส่วน ใน จำนวน เงิน ลงทุน ร้อย ละ 50

ส่วน แบ่ง ขาดทุน จาก บริษัท ร่วม ที่ ยัง ไม่ ได้ รับ รู้

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ 6,005 7,644
ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 29,146 23,141
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เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบ ด้วย เงิน ลงทุน ดัง ต่อ ไป นี้

ลักษณะของธุรกิจ
ทุนชำระ
แล้ว

อัตราส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

ของกิจการ
วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด ผลิตและจำหน่ายประแจสับรางรถไฟ 5,000 48.99 48.99 23,540 21,831 2,450 2,450
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,701 26,789 27,373 27,373
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง 313,000 19.98 19.98 96,774 94,176 71,603 71,603
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ  
  จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
500,000 15.00 15.00 - - 75,000 75,000

บริษัทในต่างประเทศ 
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์

รับเหมาก่อสร้างในประเทศฟิลิปปินส์ 25
ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 24.00 24.00 12,000 12,000 12,000 12,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
สุทธิ - - - -

บริษัท เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลิปปินส์

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศฟิลิปปินส์ 5
ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 24.00 24.00 3,000 3,000 3,000 3,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  (3,000)  (3,000) (3,000) (3,000)
สุทธิ - - - -

Sino Lao Aluminum Corporation 
  Limited

ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

32
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 34.00 34.00 509,407 516,819 521,537 521,537

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 656,422 659,615 697,963 697,963

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย
  บริษัทย่อย
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 4.30 4.30 2,525 2,525 - -
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 2,525 2,525 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 658,947 662,140 697,963 697,963

ข้อมูล ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ของ บริษัท ร่วม สรุป ได้ ดังนี้ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด 144 82 40 43 136 80 - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 518 457 336 350 327 284 47 56
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ บางกอก จำกัด 1,941 1,907 1,436 1,530 2,448 2,422 1,123 1,169
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 107 5 1,411 1,411 208 203 302 183
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำกัด 1 - 62 62 - 5 6 -
รวม 2,711 2,451 3,285 3,396 3,119 2,994 1,478 1,408

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำไร (ขาดทุน) กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด 96 359 3 37 - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 835 964 19 - - -
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ บางกอก จำกัด 328 310 (49) (61) - -
Sino Lao Aluminum Corporation Limited - 2 (21) (26) - -
รวม 1,259 1,635 (48) (50) - -
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 เงิน ลงทุน ใน การ ร่วม ค้า – สุทธิ12.3

รายการ เคลื่อนไหว ของ เงิน ลงทุน ใน การ ร่วม ค้า (บันทึก บัญชี ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย ใน งบ การ เงิน รวม) ใน ระหว่าง ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 148,588 292,256 34,555 74,555
บวก : ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า (26,047) (791) - -
หัก : รับส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า - (71,825) - -
หัก : รับคืนเงินลงทุนจากการร่วมค้า (32,247) (40,000) (32,247) (40,000)
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - - (2,308) -
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
           ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 518 (31,052) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 90,812 148,588 - 34,555

เงิน ลงทุน ใน การ ร่วม ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบ ด้วย เงิน ลงทุน ดัง ต่อ ไป นี้

ลักษณะของธุรกิจ

อัตราส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

ของกิจการ

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินลงทุนในการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน – อิตาเลียนไทย-พีอีดับบลิวซี รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 25.00 25.00 194 227 - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 306,737 315,739 296,569 293,843
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (296,569) (293,843) (296,569) (293,843)

สุทธิ 10,168 21,896 - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ บริการให้เช่าเครื่องจักร 65.00 65.00 46,723 62,260 - -
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น รับเหมาก่อสร้าง 51.00 51.00 108,337 118,277 103,192 119,601
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (103,192) (96,726) (103,192) (96,726)

สุทธิ 5,145 21,551 - 22,875
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ รับเหมาก่อสร้าง - 40.00 - 70,801 - 65,680
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - (54,000) - (54,000)

สุทธิ - 16,801 - 11,680
กิจการร่วมค้า ไอโอที รับเหมาก่อสร้าง 40.00 40.00 - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม รับเหมาก่อสร้าง 55.25 55.25 23,420 25,853 - -
กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดา รับเหมาก่อสร้าง 30.00 - 5,162 - - -
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธิ 90,812 148,588 - 34,555

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า – สุทธิ 749,759 810,728 7,333,318 7,339,319
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กระทบ ยอด ข้อมูล ทางการ เงิน กับ มูลค่า ตาม บัญชี ของ ส่วน ได้ เสีย ของ การ ร่วม ค้า ที่ มี สาระ สำคัญ ที่ รับ รู้ ใน งบ การ เงิน รวม มี ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Evergreen - Ital-
ian - Thai PEWC

ITD-Nawarat 
(L.L.C.)

ITD – EGC Joint 
Venture

ITD – ETF Joint 
Venture

IN Joint Venture ITO Joint VentureIOT Joint Venture
ITD – ETF – 
MVM Joint 
Venture

CMC/ITD/
SONGDA

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า 1 1 - - 18 40 72 96 - 41 - 42 3 3 42 47 17 -
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 25% 25% - - 55% 55% 65% 65% - 51% - 40% 40% 40% 55.25% 55.25% 30% -
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน - - - - 10 22 47 62 - 21 - 17 1 1 23 26 5 -

รายการปรับปรุงอื่น - - - - - - - - - - - - (19) (19) - - - -
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า การลงทุน 
  (ภาระผูกพัน) - - - - 10 22 47 62 - 21 - 17 (18) (18) 23 26 5 -

ข้อมูล ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ของ การ ร่วม ค้า สรุป ได้ ดังนี้ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Evergreen – 
Italian Thai – 

PEWC

ITD – Nawarat 
(L.L.C.)

ITD – EGC 
Joint Venture

ITD – ETF Joint 
Venture

IN Joint Ven-
ture

ITO Joint 
Venture

IOT Joint 
Venture

ITD – ETF – 
MVM Joint 
Venture

CMC/ITD/
SONGDA

Total

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด - - - - 21 64 2 5 - 41 - 11 3 3 10 1 579 - 615 125
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 44 43 - - 66 52 213 166 - - - 37 - - 49 62 956 - 1,328 360

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44 43 - - 87 116 215 171 - 41 - 48 3 3 59 63 1,535 - 1,943 485

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - - - - - 126 146 - - - - - - 1 2 223 - 350 148

หนี้สินทางการเงิน 43 42 - - - 65 1 3 - - - - - - - 1 1,440 - 1,484 111
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า
  และประมาณการหนี้สิน) - - - - 62 11 268 218 - - - 6 - - 18 17 301 - 649 252

รวมหนี้สินหมุนเวียน 43 42 - - 62 76 269 221 - - - 6 - - 18 18 1,741 - 2,133 363

หนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - 7 -

สินทรัพย์สุทธิ 1 1 - - 18 40 72 96 - 41 - 42 3 3 42 47 17 - 153 270
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำไร (ขาดทุน)
กำไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่าย

ภาษี

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน – อิตาเลียนไทย
  - พีอีดับบลิวซี - - - - - - - - - -
ITD – Nawarat (L.L.C.) - 482 - 473 - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี (8) 20 (21) 3 - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 105 130 (24) (6) - - 24 20 - -
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น - - - (3) - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ 125 - 122 (20) - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอโอที - - - (1) - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 1 5 (4) (13) - - 1 4 - -
กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดา 353 - 16 - - - 3 - 6 -
รวม 576 637 89 433 - - 28 24 6 -

บริษัท ทำการ ประเมิน มูลค่า สุทธิ ของ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม และ การ ร่วม ค้า ที่ บริษัท ไป ลงทุน อย่าง สม่ำเสมอ และ พิจารณา ตั้ง ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า เมื่อ มี  
ข้อ บ่ง ชี้ ที่ ว่า มูลค่า สุทธิ ใน กิจการ ที่ บริษัท ถือ เงิน ลงทุน มี มูลค่า ลด ลง ค่อน ข้าง แน่นอน

เงิน ลงทุน ระยะ ยาว อื่น – สุทธิ13. 

รายการ เคลื่อนไหว ของ เงิน ลงทุน ระยะ ยาว อื่น ใน ระหว่าง ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,038,856 1,315,939 877,004 1,146,275
หัก : จำหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี (193,000) - (193,000) -
หัก : จัดประเภทรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
     มูลค่าเงินลงทุน เพื่อรับรู้ในงบกำไรขาดทุน (262,800) - (262,800) -
บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 149,331 - 149,331 -
หัก : กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 113,316 (277,083) 106,780 (269,271)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 845,703 1,038,856 677,315 877,004

เงิน ลงทุน ระยะ ยาว อื่น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบ ด้วย เงิน ลงทุน ดัง ต่อ ไป นี้

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
ของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

ก) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.54 11.54 12 12 12 12
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  (12)  (12) (12) (12)

สุทธิ - - - -
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง 1.15 1.15 55,885 55,885 55,885 55,885
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเส้นใยแก้วนำแสง 10.00 10.00 24,000 24,000 24,000 24,000
บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.29 2.29 47,313 47,313 47,313 47,313
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด ดำเนินธุรกิจสันทนาการ 0.44 0.44 3,000 3,000 3,000 3,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,985) (1,985) (1,985) (1,985)

สุทธิ 1,015 1,015 1,015 1,015
บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ 
  เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
  แมเนจเม้นท์เซอร์วิสและเทคโนโลยี
  แห่งเอเชีย - 4.93 - 175,000 - 175,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - (149,331) - (149,331)
สุทธิ - 25,669 - 25,669

บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 15.00 15.00 7,500 7,500 7,500 7,500
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ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ
ของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด พัฒนาศูนย์การค้า 6.32 10.91 200,000 200,000 200,000 200,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)

สุทธิ - - - -
บริษัท อุตสาหกรรมโลหะลาว จำกัด ผลิตเหล็กเส้น - 10.00 - 10,000 - 10,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - (10,000) - (10,000)

สุทธิ - - - -
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ 135,713 161,382 135,713 161,382

ข) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายลวดและสายเคเบิ้ล 12.90 12.90 308,715 308,715 308,715 308,715
บวก : กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
      มูลค่าของเงินลงทุน 225,087 119,867 225,087 119,867
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 533,802 428,582 533,802 428,582
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 3.29 400 18,400 400 18,400
บวก : กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
      มูลค่าของเงินลงทุน 7,400 268,640 7,400 268,640
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 7,800 287,040 7,800 287,040
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ 541,602 715,622 541,602 715,622

รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธิ 677,315 877,004 677,315 877,004

เงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

ก) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.55 6.55 135,226 135,226 - -

ข) หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - -
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายลวดและสายเคเบิ้ล 0.80 0.80 19,178 19,178 - -
บวก : กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง 
      มูลค่าของเงินลงทุน 13,984 7,448 - -
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 33,162 26,626 - -

รวม 168,388 161,852 - -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 845,703 1,038,856 677,315 877,004

เมื่อ วัน ที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัท ได้ ขาย เงิน ลงทุน ใน หุ้น สามัญ ของ บริษัท ที ที ซี แอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 18.00 ล้าน หุ้น และ ได้ รับ ชำระ เงิน ค่า หุ้น 
จำนวน 332.66 ล้าน บาท บริษัท รับ รู้ กำไร จาก การ จำหน่าย เงิน ลงทุน ใน บริษัท ดัง กล่าว จำนวน 315.00 ล้าน บาท ใน กำไร ขาดทุน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 
ธันวาคม 2559

ใน ระหว่าง ปี 2559 บริษัท ได้ ขาย คืน เงิน ลงทุน ใน หุ้น สามัญ ของ บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจ เม้น ท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่ง มี ราคา ทุน จำนวน 175 
ล้าน บาท และ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน จำนวน 149.33 ล้าน บาท บริษัท ได้ รับ ชำระ เงิน จาก การ ขาย หุ้น จำนวน 51.45 ล้าน บาท จึง รับ รู้ กำไร จาก การ 
ขาย คืน เงิน ลงทุน ดัง กล่าว จำนวน 25.78 ล้าน บาท ใน งบ กำไร ขาดทุน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิ การ เช่า ที่ดิน และ โครงการ ระหว่าง พัฒนา14. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

สิทธิการเช่าที่ดิน 30,198 30,198 - -
โครงการระหว่างการพัฒนา 7,528,794 7,221,249 5,025,204 4,787,637
รวม 7,558,992 7,251,447 5,025,204 4,787,637

เมื่อ วัน ที่ 2 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ได้ ลง นาม ใน สัญญา Framework Agreement กับ Myanma Port Authority (MPA), Ministry of Transport ของ 
สาธารณรฐั แหง่ สหภาพ เมยี นมา สำหรบั สทิธ ิใน การ พฒันา โครงการ ทา่เรอื นำ้ ลกึ และ นคิม อตุสาหกรรม ทวาย และ เสน้ ทาง คมนาคม เชือ่ม ระหวา่ง โครงการ ทวาย 
และ ประเทศไทย ที่ บ้าน พุ น้ำ ร้อน จังหวัด กาญจนบุรี

เมื่อ วัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ภาค รัฐ ระหว่าง ไทย-สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา ได้ ลง นาม สัญญา กรอบ ความ ร่วม มือ (Framework Agreement) เพื่อ 
วางแผน บริหาร จัดการ การ พัฒนา เขต เศรษฐกิจ พิเศษ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย (Dawei Special Economic Zone: DSEZ) โดย ร่วม จัด ตั้ง นิติบุคคล เฉพาะ กิจ  
ชื่อ บริษัท Dawei SEZ Development Co., Ltd. หรือ เรียก ว่า “SPV” (Special Purpose Vehicle) และ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา ได้ จัด ตั้ง 
คณะ กรรมการ บริหาร งาน ใน พื้นที่ โครงการ (Dawei SEZ Management Committee: DSEZ MC) เป็น ผู้ ให้ สัมปทาน แก่ ผู้ ประกอบ การ ใน การ พัฒนา พื้นที่ 
ดัง กล่าว โดย SPV เป็น ผู้ ประสาน งาน และ ให้ คำ ปรึกษา ใน การ พัฒนา โครงการ DSEZ 
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ใน วัน เดียวกัน บริษัท และ MPA ลง นาม สัญญา ยกเลิก Framework Agreement (Agreement of Termination) และ บริษัท ได้ ลง นาม สัญญา Tripartite 
Memorandum กับ DSEZ MC และ SPV กำหนด กรอบ SPV จะ เป็น ผู้ ดำเนิน การ จัดการ ให้ ผู้ พัฒนา โครงการ DSEZ ราย ใหม่ คืน เงิน ลงทุน ให้ แก่ บริษัท 
และ ได้ ลง นาม สัญญา Tripartite Memorandum อีก ฉบับ เมื่อ 27 มีนาคม 2557 ซึ่ง กำหนด กระบวนการ Due Diligence ใน ราย ละเอียด เงิน ลงทุน ที่ บริษัท 
ลงทุน ไว้ ก่อน หน้า

เมื่อ วัน ที่ 5 สิงหาคม 2558 บริษัท DSEZ MC และ SPV ลง นาม สัญญา Supplementary Memorandum of Understanding กำหนด กรอบ DSEZ 
MC และ SPV จะ เป็น ผู้ ดำเนิน การ จัดการ ให้ ผู้ พัฒนา โครงการ DSEZ ราย ใหม่ คืน เงิน ลงทุน ให้ แก่ บริษัท หรือ กำหนด กรอบ เงื่อนไข ให้ สิทธิ สัมปทาน ที่ดิน ใน 
DSEZ ให้ แก่ บริษัท เพื่อ ทดแทน เงิน ลงทุน ที่ บริษัท ได้ ลงทุน ไว้ แล้ว ก่อน หน้า

ใน วัน เดียวกัน บริษัท และ ผู้ ร่วม ทุน ได้ ลง นาม สัญญา สัมปทาน พัฒนา โครงการ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย ใน ระยะ เริ่ม แรก สำหรับ พื้นที่ 27 ตาราง กิโลเมตร และ 
สัมปทาน โครงสร้าง พื้น ฐาน ที่ จำเป็น ต่อ นิคม อุตสาหกรรม (DSEZ Initial Phase) ซึ่ง ผู้ ร่วม ทุน แต่ละ โครงการ กับ บริษัท จะ ร่วม รับ ผิด ชอบ เงิน ลงทุน ที่ เกี่ยว กับ 
โครง กา รนั้นๆ ที่ บริษัท ได้ ลงทุน ไว้ ก่อน หน้า โดย ผ่าน กระบวนการ Due Diligence ต่อ ไป

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท มี สิทธิ การ เช่า ท่ีดิน และ โครงการ ระหว่าง พัฒนา ใน เขต เศรษฐกิจ พิเศษ ทวาย เป็น เงิน 7,558.99 ล้าน บาท และ 
7,251.45 ล้าน บาท ตาม ลำดับ โครงการ ดัง กล่าว ข้ึน อยู่ กับ ความ ร่วม มือ ของ รัฐบาล ไทย และ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพ เมีย นมา ซ่ึง เป็น ผู้ ได้ รับ สัมปทาน และ ผู้ สนับสนุน 
โครงการ ทวาย ราย ใหม่ ท้ังน้ี บริษัท มี สิทธิ ได้ รับ การ ชดใช้ เงิน คืน ใน ส่วน ดัง กล่าว รวม ท้ัง ค่า ใช้ จ่าย ส่วน อ่ืน ท่ี ยัง อยู่ ใน ระหว่าง การ เจรจา ตกลง จาก นิติบุคคล เฉพาะ กิจ  
ภาย หลัง จาก ท่ี ได้ ข้อ สรุป การ ประเมิน สินทรัพย์ (Due Diligence) ของ ท่ี ปรึกษา วิเคราะห์ การ ลงทุน ของ ท้ัง สอง รัฐบาล แล้ว

เม่ือ วัน ท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัท และ ผู้ ร่วม ทุน ได้ ลง นาม สัญญา สัมปทาน โครง การ แอล เอ็น จี เท อมิ นอล (LNG Terminal) ซ่ึง เป็น สัญญา สัมปทาน ภาย ใต้ กรอบ การ 
พัฒนา โครงการ นิคม อุตสาหกรรม ทวาย ระยะ เร่ิม แรก โดย บริษัท ผู้ ร่วม ทุน และ DSEZ MC อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ การ จัด เตรียม เอกสาร และ การ บริหาร จัดการ 
อัน เก่ียว เน่ือง กับ การ พัฒนา โครงการ ตาม แผน งาน ใน ส่วน ความ รับ ผิด ชอบ ของ แต่ละ ฝ่าย ตาม รายการ ท่ี ระบุ ไว้ ใน สัญญา สัมปทาน ให้ เสร็จ สมบูรณ์

เม่ือ วัน ท่ี 12 ตุลาคม 2559 รัฐบาล เมีย นมา ได้ มี การ แต่ง ต้ัง คณะ DSEZ MC ชุด ใหม่ ข้ึน โดย มี รัฐมนตรี ช่วย ว่าการ กระทรวง ไฟฟ้า และ พลังงาน เป็น ประธาน  
เพ่ือ กำกับ ดูแล และ บริหาร จัดการ งาน ท่ี เก่ียวข้อง กับ DSEZ

โดย ขณะ น้ี บริษัท และ ผู้ ร่วม ทุน และ DSEZ MC ชุด ใหม่ อยู่ ระหว่าง การ ปรึกษา หารือ ร่วม กัน และ ดำเนิน การ จัด เตรียม เอกสาร และ บริหาร จัดการ อัน เก่ียว เน่ือง กับ  
การ พัฒนา โครงการ ตาม แผน งาน ใน ส่วน ความ รับ ผิด ชอบ ของ แต่ละ ฝ่าย ตาม รายการ ท่ี ระบุ ไว้ ใน สัญญา สัมปทาน ให้ เสร็จ สมบูรณ์

สิทธิ ใน เหมือง แร่ โป แตช15. 

บริษัท มี เงิน ลงทุน โดย รวม เท่ากับ ร้อย ละ 90 ใน โครงการ เหมือง แร่ โป แตซ ซึ่ง เป็นการ ลงทุน ผ่าน กลุ่ม บริษัท ย่อย กระทรวง การ คลัง ได้ ถือ หุ้น ใน บริษัท ดัง กล่าว  
ร้อย ละ 10 ของ ทุน จด ทะเบียน โครงการ ดัง กล่าว อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ ขอ ประทาน บัตร การ ทำ เหมือง แร่ โป แตซ จาก รัฐบาล 

ใน ระหว่าง ปี 2558 บริษัท และ หน่วย งาน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อง ได้ ลงพื้น ที่ ชี้แจง ข้อมูล ของ โครงการ ให้ แก่ ประชาชน ใน พื้นที่ เพิ่ม เติม หน่วย งาน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อง 
ได้ ดำเนิน การ รวบรวม ข้อมูล เพื่อ ใช้ เตรียม การ จัด ประชุม รับ ฟัง ความ คิด เห็น ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ตาม หลัก เกณฑ์ ที่ กำหนด ไว้ ตาม กฎหมาย

ใน ระหวา่ง ป ี2559 กระทรวง อตุสาหกรรม ได ้ม ีหนงัสอื แจง้ ให ้จงัหวดั อดุรธาน ีดำเนนิ การ จดั ประชมุ รบั ฟงั ความ คดิ เหน็ ของ ผู ้ม ีสว่น ได ้เสยี ตาม หลกั เกณฑ ์ที ่กำหนด ไว ้
ตา มกฏ หมาย แร ่ซึง่ รฐัมนตร ีวา่การ กระทรวง อตุสาหกรรม จะ ใช ้รายงาน การ ประชมุ ดงั กลา่ว เปน็ เอกสาร ประกอบ การ พจิารณา ให ้อนญุาต ประทาน บตัร ผู ้วา่ ราชการ 
 จังหวัด อุดรธานี ได้ ดำเนิน การ จัด ประชุม รับ ฟัง ความ คิด เห็น ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย และ จัด ส่ง รายงาน การ ประชุม ดัง กล่าว ให้ กรม อุตสาหกรรม พื้น ฐาน และ การ 
เหมือง แร่ แล้ว ณ ปัจจุบัน อยู่ ระหว่าง การ พิจารณา กลั่น กรอง เอกสาร ประกอบ การ พิจารณา คำขอ ของ บริษัท ต่อ กระทรวง อุตสาหกรรม ใน การ ให้ ประทาน บัตร

เมื่อ วัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน อัยการ สูงสุด ได้ มี หนังสือ ตอบ ข้อหา รือ ข้อ กฎหมาย เกี่ยว กับ สัญญา ได้ สิทธิ์ สำรวจ และ ผลิต แร่ โป แต ชมา ยัง 
กรม อุตสาหกรรม พื้น ฐาน และ การ เหมือง แร่ ยืนยัน ให้ รา ชกา รปฎิบัติ ตาม สัญญา สัมปทาน ใน เรื่อง ให้ ค่า ตอบแทน ต่อ รัฐ ที่ ได้ ทำ ไว้ เมื่อ ปี 2527 เป็น เหตุ ให้ บริษัท ได้ 
ปฎิบัติ ตาม เงื่อนไข ที่ทาง ราชการ กำหนด และ มี ผล ให้ ขั้น ตอน ใน การ ขอรับ ประทาน บัตร จะ สามารถ ดำเนิน การ ได้ ต่อ ไป

ฝา่ย บรหิาร ของ บรษิทั เชือ่ วา่ โครงการ นี ้จะ เกดิ ขึน้ ได ้เพราะ จะ กอ่ ให ้เกดิ ประโยชน ์ตอ่ พืน้ที ่ใกล ้เคยีง และ ประเทศ ชาต ิเปน็ อยา่ง มาก และ โครงการ ดงั กลา่ว จะ ได ้รบั 
การ อนุมัติ จาก รัฐบาล ภายใน ปี 2560 และ ดำเนิน การ ได้ ตาม แผน ดัง นั้น ผู้ บริหาร ของ บริษัท จึง เชื่อ ว่า เงิน ลงทุน ดัง กล่าว จะ ไม่มี การ ด้อย ค่า

ราย จ่าย ใน การ สำรวจ และ พัฒนา แหล่ง แร่ ตั้ง พัก16. 

ราย จ่าย ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน การ ค้นหา แหล่ง แร่ และ ราย จ่าย เพื่อ ให้ ได้ มา ซึ่ง ใบ อนุญาต ใน การ ทำ เหมือง แร่ บันทึก บัญชี เป็น ราย จ่าย ใน การ สำรวจ และ พัฒนา 
แหล่ง แร่ ตั้ง พัก จนกว่า จะ มี การ ผลิต แร่ เพื่อ การ ค้า หรือ ยกเลิก โครงการ ดัง กล่าว เมื่อ เริ่ม มี การ ผลิต ราย จ่าย เหล่า นี้ จะ มี การ ตัด จำหน่าย ตาม จำนวน หน่วย ของ 
ผลผลติ ที ่ผลติ ได ้เทยีบ กบั ปรมิาณ แร ่ทัง้หมด ที ่คาด วา่ จะ ผลติ ได ้ใน กรณี ที ่ม ีขอ้ พสิจูน์ ได ้วา่ โครงการ นี ้ไมม่ี ความ เปน็ ไป ได ้ใน เชงิ พาณชิย์ และ ตอ้ง เลกิ ลม้ ไป หรอื ไมม่ี  
ผล ตอบแทน ที่ คุ้ม ค่า ราย จ่าย เหล่า นี้ จะ ถูก บันทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

รายจ่ายในการสำรวจ
ยอดคงเหลือต้นปี 566,570 566,570
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี - -
ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570
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งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

รายจ่ายในการขอประทานบัตร
ยอดคงเหลือต้นปี 382,305 381,108
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 1,813 1,197
ยอดคงเหลือสิ้นปี 384,118 382,305

รวมรายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 950,688 948,875

เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ ยาว และ เงิน ทดรอง แก่ บริษัท ย่อย และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน – สุทธิ17. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ยอด คง เหลือ ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -  - 4,030,802 3,904,096
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด -  - 411,426 480,778
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำกัด -  - 457,371 457,171
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด -  - 513,176 500,517
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด -  - 300,303 300,303
ITD Construction SDN. BHD. - - 296,738 296,475
บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด -  - 95,090 94,966
ITD Mozambique Limitada - - 70,726 62,797
Thai Mozambique Logistica SA - - 217,909 202,317
ITD Madagascar S.A. - - 106,582 102,685
Italian – Thai Development Vietnam Co., Ltd. - - 47,425 42,972
Italian – Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. - - 8,585 6,738
Myanmar ITD Co., Ltd. - - 13,413 12,736
Momaz Logistics - - 961 878
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด - - 369,363 311,974
รวม - - 6,939,870 6,777,403
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,327,992) (1,391,333)

สุทธิ - - 5,611,878 5,386,070

รายการ เคล่ือนไหว ของ เงิน ให้ กู้ ยืม ระยะ ยาว และ เงิน ทดรอง แก่ บริษัท ย่อย และ กิจการ ท่ี เก่ียวข้อง กัน ท่ี มี สาระ สำคัญ สำหรับ ปี ส้ิน สุด วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2559 มี ดังน้ี

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 2559

บริษัทย่อย
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3,904,096 126,706 - 4,030,802
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด 480,778 - 69,352 411,426
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำกัด 457,171 200 - 457,371
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด 500,517 12,659 - 513,176
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด 300,303 - - 300,303
ITD Construction SDN. BHD. 296,475 263 - 296,738
บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด 94,966 124 - 95,090
ITD Mozambique Limitada 62,797 7,929 - 70,726
Thai Mozambique Logistica SA 202,317 15,592 - 217,909
ITD Madagascar S.A. 102,685 3,897 - 106,582
Italian – Thai Development Vietnam Co., Ltd. 42,972 4,453 - 47,425
Italian – Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 6,738 1,847 - 8,585
Myanmar ITD Co., Ltd. 12,736 677 - 13,413
Momaz Logistics 878 83 - 961
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด 311,974 57,389 - 369,363

รวม 6,777,403 231,819 69,352 6,939,870
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เงิน ให้ กู้ ยืม และ เงิน ทดรอง แก่ บุคคล ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน18. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท ได้ ให้ เงิน กู้ ยืม แก่ บุคคล ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน จำนวน ประมาณ 88.61 ล้าน บาท เพื่อ ลงทุน ใน กิจการ ต่าง ประเทศ แห่ง 
หนึง่ ซึง่ อยู ่ระหวา่ง การ เจรจา ปจัจบุนั ยงั ไม ่ได ้ม ีการ ดำเนนิ การ ตอ่ แต ่อยา่ง ใด เนือ่งจาก การ ไฟฟา้ ฝา่ย ผลติ แหง่ ประเทศไทย อยู ่ระหวา่ง สรปุ แผน พฒันา กำลงั การ 
ผลิต ไฟฟ้า ซึ่ง เงิน กู้ ยืม แก่ บุคคล ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน ดัง กล่าว จ่าย เพื่อ ให้ ได้ รับ สิทธิ สัมปทาน โรง ไฟฟ้า ถ่านหิน จาก รัฐบาล กัมพูชา  เพื่อ พัฒนา โรง ไฟฟ้า ถ่านหิน ขนาด 
กำลัง การ ผลิต 3,600 เมกะ วัตต์ ที่ เกาะ กง เงิน ให้ กู้ ยืม และ เงิน ทดรอง จ่าย ดัง กล่าว นี้ จะ ได้ รับ คืน หาก โครงการ พัฒนา โรง ไฟฟ้า ดัง กล่าว ไม่ เกิด ขึ้น บริษัท ได้ ฟ้อง 
ร้อง เพื่อ เรียก คืน เงิน ให้ กู้ ยืม ดัง กล่าว แล้ว ในปี 2558 ศาล อุทธรณ์ พิพากษา ให้ บริษัท ชนะ คดี และ ได้ ยึด ทรัพย์สิน ซึ่ง ปัจจุบัน อยู่ ระหว่าง รอ การ ขาย ทอด ตลาด ของ 
กรม บังคับ คดี อย่างไร ก็ตาม บริษัท ได้ บันทึก ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ของ เงิน ให้ กู้ ยืม ดัง กล่าว ทั้ง จำนวน

ที่ดิน รอ การ พัฒนา – สุทธิ19. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ที่ดินรอการพัฒนา 771,705 769,843 474,846 474,846
บวก : ซื้อระหว่างปี 1,244 1,862 - -
หัก : จำหน่ายระหว่างปี (7,977) - - -
บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 152 - - -

ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 765,124 771,705 474,846 474,846

ที่ดิน รอ การ พัฒนา ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 283.57 ล้าน บาท และ 282.34 ล้าน บาท ตาม ลำดับ เป็น ที่ดิน ใน จังหวัด อุดรธานี เพื่อ 
ใช้ ใน โครงการ เหมือง แร่ โป แตช

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน20. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน แสดง ตาม มูลค่า ยุติธรรม ประกอบ ด้วย

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

ที่ดิน 1,602,420 717,100
อาคาร 322,943 322,943

รวม 1,925,363 1,040,043

ใน ระหว่าง ปี 2559 บริษัท ได้ ว่า จ้าง ผู้ ประเมิน ราคา อิสระ ให้ ตี ราคา ที่ดิน ใหม่ ด้วย วิธี เปรียบ เทียบ ราคา ตลาด (Market Approach) 

รายการ เปลี่ยนแปลง ของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,591,469 1,436,849 743,000 743,000
เพิ่มในระหว่างปี 303,073 - 303,073 -
จำหน่ายระหว่างปี (6,030) - (6,030) -
กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 36,851 154,620 - -

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,925,363 1,591,469 1,040,043 743,000

เมื่อ วัน ที่ 22 กันยายน 2559 ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ได้ มี มติ อนุมัติ การ ซื้อ ห้อง ชุด จาก บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง แห่ง หนึ่ง ซึ่ง มี มูลค่า 92.09 ล้าน บาท บริษัท มี 
วัตถุประสงค์ ที่ ถือ ครอง สินทรัพย์ ดัง กล่าว เพื่อ ขาย หรือ ให้ เช่า

เมื่อ วัน ที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ได้ มี มติ อนุมัติ รับ โอน กรรมสิทธิ์ ห้อง ชุด จาก บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน แห่ง หนึ่ง เพื่อ ชำระ หนี้ ตาม สัญญา 
ก่อสร้าง จำนวน 210.98 ล้าน บาท
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ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ21. 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำนักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558 1,341,667 5,934,989 24,586,463 1,181,235 3,981,868 37,026,222
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 28,997 40,497 6,237,288 55,692 462,808 6,825,282
จำหน่าย / โอนออก (72,909) (1,873) (1,056,824) (23,191) (3,747,965) (4,902,762)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 41 4,193 223,288 863 1,308 229,693
31 ธันวาคม 2558 1,297,796 5,977,806 29,990,215 1,214,599 698,019 39,178,435
1 มกราคม 2559 1,297,796 5,977,806 29,990,215 1,214,599 698,019 39,178,435
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 1,037 244,354 3,227,718 14,066 783,479 4,270,654
จำหน่าย / โอนออก - (10,062) (533,219) (3,157) (755,109) (1,301,547)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - (700,787) - - (700,787)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (932) (2,582) (134,617) (225) (578) (138,934)
31 ธันวาคม 2559 1,297,901 6,209,516 31,849,310 1,225,283 725,811 41,307,821

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558 - 3,773,185 15,566,053 593,506 - 19,932,744
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 300,995 1,781,811 110,613 - 2,193,419
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย - (745) (838,248) (23,158) - (862,151)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - 1,159 153,166 599 - 154,924
31 ธันวาคม 2558 - 4,074,594 16,662,782 681,560 - 21,418,936
1 มกราคม 2559 - 4,074,594 16,662,782 681,560 - 21,418,936
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 188,272 2,033,194 110,080 - 2,331,546
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย - (6,933) (433,834) (2,241) - (443,008)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - (506,110) - - (506,110)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (827) (88,779) (153) - (89,759)
31 ธันวาคม 2559 - 4,255,106 17,667,253 789,246 - 22,711,605

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
   31 ธันวาคม 2558 15,219 1,818 67,079 - - 84,116
   31 ธันวาคม 2559 15,219 1,818 68,411 - - 85,448

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558 1,282,577 1,901,394 13,260,354 533,039 698,019 17,675,383

31 ธันวาคม 2559 1,282,682 1,952,592 14,113,646 436,037 725,811 18,510,768

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558 2,193,419

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 2,331,546

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำนักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558 1,124,175 4,374,197 15,638,193 1,075,002 169,374 22,380,941
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า - 31,182 570,713 8,011 139,154 749,060
จำหน่าย / โอนออก (46,360) - (697,977) (23,191) (9,728) (777,256)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - 54,658 599 - 55,257
31 ธันวาคม 2558 1,077,815 4,405,379 15,565,587 1,060,421 298,800 22,408,002
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำนักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

1 มกราคม 2559 1,077,815 4,405,379 15,565,587 1,060,421 298,800 22,408,002
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า - 81,088 1,888,781 3,931 383,026 2,356,826
จำหน่าย / โอนออก - (10,062) (364,839) (2,857) (115,279) (493,037)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - (700,787) - - (700,787)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (27,232) (170) - (27,402)
31 ธันวาคม 2559 1,077,815 4,476,405 16,361,510 1,061,325 566,547 23,543,602

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558 - 3,026,206 10,036,872 589,559 - 13,652,637
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 226,415 969,393 100,719 - 1,296,527
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย - - (633,015) (23,158) - (656,173)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - 47,999 599 - 48,598
31 ธันวาคม 2558 - 3,252,621 10,421,249 667,719 - 14,341,589
1 มกราคม 2559 - 3,252,621 10,421,249 667,719 - 14,341,589
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 115,866 1,043,364 97,571 - 1,256,801
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย - (6,933) (324,412) (1,941) - (333,286)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - (506,110) - - (506,110)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (30,439) (170) - (30,609)
31 ธันวาคม 2559 - 3,361,554 10,603,652 763,179 - 14,728,385
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558 1,077,815 1,152,758 5,144,338 392,702 298,800 8,066,413

31 ธันวาคม 2559 1,077,815 1,114,851 5,757,858 298,146 566,547 8,815,217

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558 1,296,527

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 1,256,801

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท และ บริษัท ย่อย มี อาคาร เครื่องจักร และ อุปกรณ์ จำนวน หนึ่ง ซึ่ง ตัด ค่า เสื่อม ราคา หมด แล้ว แต่ ยัง ใช้ งาน อยู่ ราคา 
ทุน ก่อน หัก ค่า เสื่อม ราคา สะสม ของ สินทรัพย์ ดัง กล่าว มี จำนวน เงิน 9,207.70 ล้าน บาท และ 8,314.63 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท : 
7,338.01 ล้าน บาท และ 7,046.94 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ยาน พาหนะ ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย ซึ่ง มี มูลค่า สุทธิ ตาม บัญชี จำนวน 2,706.56 ล้าน บาท  
และ 2,471.18 ล้าน บาท ตาม ลำดับ เป็น สินทรัพย์ ภาย ใต้ สัญญา เช่า การ เงิน / สัญญา เช่า ซื้อ (งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท : 2,429.57 ล้าน บาท และ 
2,222.92 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

บริษัท มี สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง เพื่อ ใช้ ใน การ ผลิต ชิ้น ส่วน คอนกรีต สำเร็จรูป และ ผลิต หิน สนับสนุน โครงการ ระหว่าง พัฒนา มูลค่า 138.49 ล้าน บาท ผู้ บริหาร 
เชื่อ มั่น ว่า สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง ดัง กล่าว จะ ไม่ ด้อย ค่า

ค่า ความ นิยม22. 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ค่าความนิยม 958,785 958,785
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673)
สุทธิ 942,112 942,112

การ ปัน ส่วน ของ ค่า ความ นิยม ให้ แก่ หน่วย สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด ที่ มี สาระ สำคัญ สามารถ แสดง ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) ธุรกิจปูนซีเมนต์ เหมืองแร่โปแตช ธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย

การปันส่วนค่าความนิยม 275,619 458,699 207,794
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การ ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม

บริษัท ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม ที่ เกิด จาก ธุรกิจ ปูน ซิ เมน ต์ เหมือง แร่ และ ก่อสร้าง ทุก ปี โดย บริษัท ได้ เปรียบ เทียบ มูลค่า ตาม บัญชี ของ ค่า ความ นิยม 
กบั มลูคา่ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื ของ หนว่ย สนิทรพัย ์ที ่กอ่ ให ้เกดิ เงนิสด ซึง่ พจิารณา จาก การ คำนวณ มลูคา่ ประมาณ การ ทางการ เงนิ จาก กระแส เงนิสด เปน็ ระยะ เวลา  
5 - 25 ปี 

ข้อ สมมติฐาน ที่ ใช้ ใน การ คำนวณ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน มี ดัง ต่อ ไป นี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย

กำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 20 9
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2 7
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 10 18
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ล้านบาท) 2,331 5,360

กลุม่ บรษิทั ประเมนิ มลูคา่ ที ่คาด วา่ จะ ได ้รบั คนื จาก โครงการ เหมอืง แร ่โปร แตช โดย พจิารณา ความ เปน็ ไป ได ้ของ โครงการ และ อตัรา ผล ตอบแทน จาก การ ลงทนุ โดย 
ใช้ อัตรา คิด ลด ร้อย ละ 8 และ อัตรา ผล ตอบแทน จาก การ ลงทุน ที่ ผู้ บริหาร พิจารณา ว่า เหมาะ สม และ มี มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน จาก โครงการ ดัง กล่าว มี จำนวน 
45,585 ล้าน บาท

สมมติฐาน ของ กระแส เงินสด
ผู้ บริหาร ประมาณ การ กำไร ขั้น ต้น ใกล้ เคียง กับ อัตรา กำไร ขั้น ต้น ปกติ ของ บริษัท จาก ประสบการณ์ ใน อดีต และ การ คาด การณ์ การ เติบโต ของ ตลาด ผู้ บริหาร เชื่อ ว่า 
เป็น ข้อมูล ที่ ดี ที่สุด ที่ สามารถ หา ได้ ใน การ ประมาณ การ นี้

อัตรา การ เติบโต
อตัรา การ เตบิโต ถวั เฉลีย่ ถว่ง นำ้ หนกั ที ่ใช ้อา้งองิ จาก อตัรา การ เตบิโต ของ อตุสาหกรรม อตัรา การ เตบิโต ถวั เฉลีย่ ถว่ง นำ้ หนกั นำ มา ใช ้ใน การ ประมาณ กระแส เงนิสด 
สำหรับ รอบ ระยะ เวลา หลัง จาก ประมาณ การก ระ แส เงินสด ตาม ระยะ เวลา 5 ปี

อัตรา คิด ลด
อัตรา คิด ลด ได้ สะท้อน ถึง การ ประเมิน สถานการณ์ ตลาด ใน ปัจจุบัน ของ มูลค่า เงิน ตาม เวลา และ ความ เสี่ยง เฉพาะ เจาะจง ของ สินทรัพย์

บริษัท จะ รับ รู้ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ใน งบ กำไร ขาดทุน หาก มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ หน่วย ของ สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด ต่ำ กว่า มูลค่า บัญชี และ จะ ไม่ 
สามารถ กลับ บัญชี ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ได้ ใน อนาคต

จาก การ ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม โดย ใช้ อัตรา คิด ลด เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 0.5 ต่อ ปี บริษัท ยัง คง ไม่ ต้อง รับ รู้ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม ใน งบ การ 
เงิน รวม สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่า ใช้ จ่าย สัมปทาน รอ ตัด บัญชี23. 

ในป ี2554 บรษิทั ได ้ลง นาม สญัญา Concession Agreement กบั Bangladesh Bridge Authority ของ รฐับาล สาธารณรฐั ประชาชน บงั คลา เทศ เพือ่ ดำเนนิ การ 
ก่อสร้าง โครงการ Dhaka Elevated Expressway ใน การ ดำเนิน การ โครงการ Dhaka Elevated Expressway นั้น บริษัท จะ ต้อง จัด ตั้ง และ จด ทะเบียน 
Project Company เพื่อ เป็น บริษัท ตัวแทน ผู้รับ สัมปทาน (Concessionaire) ตาม กฎหมาย ของ ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน บัง คลา เทศ โดย บริษัท จะ ว่า จ้าง 
ผู้รับ เหมา ก่อสร้าง EPC Contractor เพื่อ ทำการ ก่อสร้าง โครงการ Dhaka Elevated Expressway ต่อ ไป สัมปทาน มี ระยะ เวลา 25 ปี โดย มี มูลค่า โครงการ 
ประมาณ 38,044.98 ล้าน บาท ปัจจุบัน บริษัท ได้ รับ มอบ พื้นที่ ใน ช่วง ที่ 1 ระยะ ทาง 7.45 กิโลเมตร จาก รัฐบาล และ ได้ เริ่ม ดำเนิน การ ก่อสร้าง แล้ว

ในปี 2556 บริษัท ได้ ลง นาม ทำ สัมปทาน กับ กระทรวง คมนาคม และ การ สื่อสาร สาธารณรัฐ โมซัมบิก ซึ่ง บริษัท จะ ถือ หุ้น ร้อย ละ 60 ของ โครงการ มูลค่า สัญญา 
โครงการ รวม ประมาณ 3,500 ล้าน เหรียญ สหรัฐฯ หรือ เทียบ เท่า ประมาณ 122,500 ล้าน บาท และ มี ราย ละเอียด โครงการ ดังนี้

ก่อสร้าง ทาง รถไฟ สำหรับ ลำเลียง ของ หนัก จาก Moatize ถึง ท่าเรือ Macuse ระยะ ทาง โดย ประมาณ 530 กิโลเมตร1. 

ก่อสร้าง ท่าเรือ น้ำ ลึก ที่ Macuse เพื่อ เป็น จุด เริ่ม ของ ท่าเรือ ใน การ ส่ง ออก ถ่านหิน ซึ่ง สามารถ รองรับ ถ่านหิน จำนวน 25 ล้าน ตัน ต่อ ปี และ รองรับ ปริมาณ 2. 
สูงสุด 100 ล้าน ตัน ต่อ ปี

บริหาร จัดการ ทาง รถไฟ ลำเลียง และ ท่าเรือ น้ำ ลึก Macuse โดย มี ระยะ เวลา สัมปทาน 30 ปี (รวม ระยะ เวลา ใน การ ก่อสร้าง) และ ระยะ เวลา สัมปทาน 3. 
สามารถ ขยาย ระยะ เวลา ไป อีก 10 ปี

บริษัท ได้ จ่าย เงิน จำนวน 5 ล้าน เหรียญ สหรัฐฯ ภายใน 30 วัน หลัง จาก ลง นาม ใน สัญญา สัมปทาน อีก 5 ล้าน เหรียญ สหรัฐฯ จะ ใช้ จ่าย สำหรับ โครงการ พัฒนา 
ประชาชน และ สร้าง แนวทาง ระดับ ชาติ นับ จาก เริ่ม ต้น โครงการ

ปัจจุบัน บริษัท ได้ ศึกษา ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ (Bankable Feasibility Study) และ ได้ คัด เลือก Engineering Procurement and Construction 
(EPC Contractor) เรียบร้อย แล้ว 
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เงิน เบิก เกิน บัญชี และ เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น จาก สถาบัน การ เงิน24. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิน เบิก เกิน บัญชี ธนาคาร และ เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น จาก สถาบัน การ เงิน มี ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 753,657 2,020,489 - 621
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,536,884 7,677,669 5,110,778 5,480,965

รวม 8,290,541 9,698,158 5,110,778 5,481,586

เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน เป็น เงิน กู้ ยืม ทั้ง ใน และ ต่าง ประเทศ ใน สกุล เงิน ตรา ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : ล้าน) 2559 2558 2559 2558

บาท 5,577 5,908 5,111 5,481
รูปีอินเดีย 3,727 3,159 - -
ตากาบังกลาเทศ - 120 - -

อัตรา ดอกเบี้ย สำหรับ เงิน กู้ ยืม ที่ เป็น เงิน บาท จะ เท่ากับ อัตรา ตลาด ใน ประเทศ และ อัตรา สำหรับ เงิน กู้ ยืม ที่ เป็น เงิน รูปี อินเดีย จะ เท่ากับ อัตรา ตลาด ใน ประเทศ 
อินเดีย

บรษิทั ไม ่สามารถ ดำรง อตัราสว่น ทางการ เงนิ บาง รายการ ตาม ที ่ระบ ุใน สญัญา กู ้ยมื เงนิ กบั ธนาคาร แหง่ หนึง่ ได ้อยา่งไร กต็าม บรษิทั ได ้เจรจา ขอ ให ้ธนาคาร ทัง้ ผอ่น 
ปรน เงื่อนไข การ ไม่ สามารถ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ดัง กล่าว ซึ่ง บริษัท ได้ รับ หนังสือ สำหรับ การ ผ่อน ปรน เงื่อนไข จาก ธนาคาร ลง วัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
แจ้ง ผล การ พิจารณา ผ่อน ปรน การ ผิด เงื่อนไข ของ สัญญา เงิน กู้ ของ บริษัท สำหรับ งวด สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ย่อย ได้ ทำ สัญญา กู้ ยืม เงิน จาก ธนาคาร พาณิชย์ วงเงิน จำนวน 330.81 ล้าน บาท โดย มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ MLR – 0.75 ต่อ ปี เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว ดัง กล่าว  
ค้ำ ประกัน โดย การ จดจำ นอง ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง ที่ มี อยู่ ใน ปัจจุบัน และ ที่ จะ มี ขึ้น ใน อนาคต และ การ ค้ำ ประกัน โดย บริษัท และ บริษัท ย่อย ตาม ที่ กล่าว ไว้ ใน 
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 10 โดย บริษัท ย่อย ต้อง ทยอย ลด วงเงิน ตาม การ ปลอด จำนอง เมื่อ โอน กรรมสิทธิ์ ใน อัตรา ร้อย ละ 70 – 80 ของ ราคา ขาย ของ 
อสังหาริมทรัพย์ ตาม ที่ ระบุ ใน สัญญา บริษัท ย่อย จะ ต้อง ชำระ คืน เงิน กู้ ยืม ให้ เสร็จ สิ้น ภายใน 36 – 42 เดือน นับ จาก วัน ที่ ใน สัญญา 

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิน กู้ ยืม บาง ส่วน จำนวน 1,606.97 ล้าน บาท และ 2,450.07 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ใช้ เพื่อ สนับสนุน สิน เชื่อ โครงการ 
(Project Finance) งาน ก่อสร้าง บาง โครงการ โดย เฉพาะ เจาะจง ที่ ธนาคาร ผู้ ให้ กู้ ได้ กำหนด เงื่อนไข ให้ บริษัท นำ เงิน ค่า งาน ของ โครง กา รนั้นๆ ผ่าน เข้า บัญชี ของ 
บริษัท ที่ เปิด ไว้ กับ ธนาคาร

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท มี วงเงิน เบิก เกิน บัญชี และ เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น ตาม สัญญา เงิน กู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ เบิก ใช้ เป็น จำนวน 4,332.72 ล้าน บาท 
และ 2,601.41 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

เจ้า หนี้ การ ค้า – กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน25. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ยอด คง เหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด - - 159,196 224,298
บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด - - 108,908 150,252
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด - - 17,145 1,544
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด - - 450,022 321,764
ITD Cementation India Limited - - 12,723 13,134
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด - - 55,744 45,468
บริษัท อาควาไทย จำกัด - - 1,819 6,082
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด - - 4,724 13,607
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด - - 1,716 2,092
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด - - 6,048 19,802
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด - - 2,213 2,206
อื่นๆ - - 3,195 6,283
รวม - - 823,453 806,532



รายงานประจำปี 2559 159

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์ 146,024 152,283 146,024 152,283
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 71,377 81,554 66,961 73,435
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส จำกัด 248 126 248 124
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 40,259 39,854 40,259 39,854
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 177,927 135,675 177,927 135,675
กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดา 9,420 - - -
รวม 445,255 409,492 431,419 401,371

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 43,938 75,676 43,938 75,676
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน) 258,203 167,626 258,193 167,626
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 73,313 352,558 73,313 352,558
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด 45,791 43,373 25,697 22,725
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด 107,946 95,621 107,408 95,592
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 83,494 89,440 77,956 83,863
LNG PLUS International 24,894 36,644 24,894 36,644
บริษัท เหมืองแร่เอเชียไทย จำกัด - 27,403 - -
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด 133,461 87,793 133,461 87,793
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด 348 3,126 348 3,126
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) - 11,146 - 11,146
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติตส์ จำกัด 1,115 10,194 1,115 10,194
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด 3,091 3,471 3,091 3,471
อื่นๆ 9,739 18,947 9,248 3,130
รวม 785,333 1,023,018 758,662 953,544

รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,230,588 1,432,510 2,013,534 2,161,447

เจ้า หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน – สุทธิ26. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี 685,537 668,348 624,438 629,604
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,010,932 985,745 833,815 919,367
รวม 1,696,469 1,654,093 1,458,253 1,548,971
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (112,659) (121,266) (83,726) (108,906)

1,583,810 1,532,827 1,374,527 1,440,065
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (649,422) (601,357) (575,577) (570,407)

สุทธิ 934,388 931,470 798,950 869,658

สัญญา เช่า ดัง กล่าว เป็นการ เช่า เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ยาน พาหนะ ซึ่ง มี ระยะ เวลา ผ่อน ชำระ 2 – 5 ปี

เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว – สุทธิ27. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว มี ยอด คง เหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ 10,994,098 8,165,816 6,138,104 4,781,820
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (3,623,801) (2,940,627) (2,903,816) (2,179,028)

สุทธิ 7,370,297 5,225,189 3,234,288 2,602,792
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การ เปลี่ยนแปลง ของ เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ราย ละเอียด ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 8,165,816 7,999,658 4,781,820 5,633,895
บวก : กู้เพิ่มเติม 5,352,567 2,825,282 2,980,288 1,085,000
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (2,519,902) (2,620,278) (1,624,004) (1,935,958)
หัก : ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,383) (38,846) - (1,117)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,994,098 8,165,816 6,138,104 4,781,820

ใน ระหว่าง ปี 2559 บริษัท ได้ ทำ สัญญา เงิน กู้ ยืม กับ สถาบัน การ เงิน สอง แห่ง โดย มี วงเงิน สิน เชื่อ จำนวน 4,965 ล้าน บาท ซึ่ง มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ MLR-1 
และ MLR-1.5 ต่อ ปี เงิน กู้ ยืม ดัง กล่าว ค้ำ ประกัน โดย โอน สิทธิ ค่า งาน ตาม สัญญา ก่อสร้าง และ มี กำหนด ชำระ ภายใน 31 สิงหาคม 2561 16 พฤษภาคม 2562 
30 พฤศจิกายน 2562 และ 2 กรกฎาคม 2563 หรือ เมื่อ สิ้น สุด โครงการ แล้ว แต่ เหตุการณ์ ใด จะ เกิด ขึ้น ก่อน

เงิน กู้ ยืม ของ บริษัท ย่อย มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ MLR ต่อ ปี

กจิการ ที ่ดำเนนิ งาน รว่ม กนั แหง่ หนึง่ ได ้ทำ สญัญา เงนิ กู ้ยมื กบั สถาบนั การ เงนิ แหง่ หนึง่ โดย ม ีวงเงนิ สนิ เชือ่ จำนวน 8,330 ลา้น บาท โดย เปน็ สว่น ของ บรษิทั จำนวน 
4,165 ล้าน บาท วงเงิน สิน เชื่อ มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ MLR – 0.75 และ MOR – 1 ต่อ ปี

บริษัท ย่อย แห่ง หน่ึง ได้ ทำ สัญญา กู้ ยืม กับ ธนาคาร ใน ประเทศ แห่ง หน่ึง โดย มี วงเงิน สิน เช่ือ จำนวน 1,371 ล้าน บาท ซึ่ง มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ MLR ต่อ ปี เงิน กู้ ยืม 
ดัง กล่าว มี ข้อ จำกัด ต่างๆ เป็นการ ทั่วไป ซึ่ง รวม ถึง ข้อ จำกัด ใน การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน การ ก่อ ภาระ หนี้ สิน ของ บริษัท และ อื่นๆ เงิน กู้ ยืม ค้ำ ประกัน โดย 
บริษัท และ การ จดจำ นอง เครื่องจักร อุปกรณ์ รวม ถึง การ โอน สิทธิ สัญญา Engineering Procurement Contractor ใน โครงการ ก่อสร้าง ของ บริษัท ย่อย

บริษัท ย่อย แห่ง หน่ึง มี เงิน กู้ ยืม จาก ธนาคาร ใน ประเทศ ภายใน วงเงิน 12,650 ล้าน บาท เงิน กู้ ยืม ดัง กล่าว ค้ำ ประกัน โดย บริษัท และ จำนอง เครือ่งจกัร และ อปุกรณ์ ทัง้หมด 
ที่ ใช้ ใน โครงการ 

เงิน กู้ ยืม ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ กำหนด อัตรา ดอกเบ้ีย ร้อย ละ 10.00 – 13.50 ต่อ ปี พร้อม เง่ือนไข การ ชำระ เป็น ไป ตาม ท่ี ระบุ ใน สัญญา เงิน กู้ ยืม ดัง กล่าว 
 ค้ำ ประกัน โดย ส่ิง ปลูก สร้าง และ อุปกรณ์

บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หน่ึง ได้ ทำ สัญญา กู้ ยืม เงิน กับ สถาบัน การ เงิน แห่ง หน่ึง โดย มี วงเงิน สิน เช่ือ จำนวน 4,000 ล้าน ตา กา บัง คลา เทศ โดย มี อัตรา ดอกเบ้ีย 
แบบ ลอยตัว อ้างอิง ธนาคาร แห่ง ชาติ บัง คลา เทศ บวก ร้อย ละ 6 ต่อ ปี และ มี กำหนด จ่าย ชำ ระ ทุกๆ 6 เดือน ภายใน 3 ปี นับ ต้ังแต่ เบิก เงิน กู้ คร้ัง แรก เงิน กู้ ยืม ดัง กล่าว 
 ค้ำ ประกัน โดย บริษัท 

หุ้น กู้ – สุทธิ28. 

หุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
กำหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของกิจการ

2559 2558(หน่วย : พันบาท)

1 5 ปี 8 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2559 6.72 - 3,497,909
2 5 ปี 26 มิถุนายน 2557 26 มิถุนายน 2562 6.15 5,980,348 5,972,409
3 2 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2558 27 กุมภาพันธ์ 2560 4.50 199,962 199,716
4 5 ปี 1 วัน 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2563 4.95 3,490,237 3,487,610
5 2 ปี 2 วัน 27 พฤศจิกายน 2558 29 พฤศจิกายน 2560 4.10 299,637 299,236
6 5 ปี 8 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2564 4.40 3,493,015 -
7 3 ปี 2 วัน 15 กันยายน 2559 17 กันยายน 2562 4.00 199,604 -

รวม 13,662,803 13,456,880
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (499,598) (3,497,909)
หุ้นกู้ – สุทธิ 13,163,205 9,958,971
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รายการ เคลื่อนไหว ของ หุ้น กู้ ใน ระหว่าง ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 13,456,880 12,951,466
ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3,700,000 4,000,000
ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (3,500,000) (3,500,000)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (8,317) (14,416)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย 14,240 19,830

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,662,803 13,456,880
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (499,598) (3,497,909)

สุทธิ 13,163,205 9,958,971

ใน วัน ที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัท ออก หุ้น กู้ ประเภท ระบุ ชื่อ ผู้ ถือ ไม่มี หลัก ประกัน ไม่ ด้อย สิทธิ มี ผู้ แทน ผู้ ถือ หุ้น กู้ มูลค่า รวม 3,500 ล้าน บาท อายุ 5 ปี โดย 
มี มูลค่า ตรา ไว้ 1,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 4.40 ต่อ ปี กำหนด จ่าย ดอก เบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ซึ่ง จะ ครบ กำหนด ไถ่ถอน วัน ที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัท ได้ 
นำ เงิน ที่ ได้ จาก การ ออก หุ้น กู้ ครั้ง นี้ ไป ใช้ ใน การ ชำระ หนี้ เดิม และ/หรือ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน

ใน วัน ที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท ออก หุ้น กู้ ประเภท ระบุ ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ไม่มี หลัก ประกัน ไม่ ด้อย สิทธิ มี ผู้ แทน ผู้ ถือ หุ้น กู้ มูลค่า รวม 200 ล้าน บาท อายุ 3 ปี 2 วัน  
โดย มี มูลค่า ตรา ไว้ 1,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 4.00 ต่อ ปี กำหนด จ่าย ดอก เบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ซึ่ง จะ ครบ กำหนด ไถ่ถอน 17 กันยายน 2562 บริษัท ได้ 
นำ เงิน ที่ ได้ จาก การ ออก หุ้น กู้ ครั้ง นี้ ไป ใช้ ใน การ ชำระ หนี้ เดิม และ/หรือ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน

ใน วัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ออก หุ้น กู้ ประเภท ระบุ ชื่อ ผู้ ถือ ไม่มี หลัก ประกัน ไม่ ด้อย สิทธิ ไม่มี ผู้ แทน ผู้ ถือ หุ้น กู้ มูลค่า รวม 200 ล้าน บาท อายุ 2 ปี โดย 
มี มูลค่า ตรา ไว้ 1,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 4.50 ต่อ ปี กำหนด จ่าย ดอก เบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ซึ่ง จะ ครบ กำหนด ไถ่ถอน วัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท 
ได้ นำ เงิน ที่ ได้ จาก การ ออก หุ้น กู้ ครั้ง นี้ ไป ใช้ ใน การ ชำระ หนี้ เดิม และ/หรือ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ใน การ ขยาย กิจการ

ใน วัน ที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท ออก หุ้น กู้ ประเภท ระบุ ชื่อ ผู้ ถือ ไม่มี หลัก ประกัน ไม่ ด้อย สิทธิ มี ผู้ แทน ผู้ ถือ หุ้น กู้ มูลค่า รวม 3,500 ล้าน บาท อายุ 5 ปี 1 
วัน โดย มี มูลค่า ตรา ไว้ 1,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 4.95 ต่อ ปี กำหนด จ่าย ดอก เบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ซึ่ง จะ ครบ กำหนด ไถ่ถอน วัน ที่ 22 กันยายน 2563 
บริษัท ได้ นำ เงิน ที่ ได้ จาก การ ออก หุ้น กู้ ครั้ง นี้ ไป ใช้ ใน การ ชำระ หุ้น กู้ ที่ ครบ กำหนด และ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อ การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท

ใน วัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ออก หุ้น กู้ ประเภท ระบุ ชื่อ ผู้ ถือ ไม่มี หลัก ประกัน ไม่ ด้อย สิทธิ ไม่มี ผู้ แทน ผู้ ถือ หุ้น กู้ มูลค่า รวม 300 ล้าน บาท อายุ 2 ปี 2 วัน  
โดย มี มูลค่า ตรา ไว้ 1,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 4.10 ต่อ ปี กำหนด จ่าย ดอก เบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ซึ่ง จะ ครบ กำหนด ไถ่ถอน วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
บริษัท ได้ นำ เงิน ที่ ได้ จาก การ ออก หุ้น กู้ ครั้ง นี้ ไป ใช้ ใน การ ชำระ หนี้ เดิม และ/หรือ ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ใน การ ขยาย กิจการ

หุ้น กู้ ดัง กล่าว มี ข้อ จำกัด ต่างๆ เป็นการ ทั่วไป ซึ่ง รวม ถึง การ ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน ข้อ จำกัด ใน การ ลด ทุน ควบ รวม กิจการ จ่าย เงินปันผล และ ใน การ ก่อ 
ภาระ หนี้ สิน ของ บริษัท

ภาระ ผูกพัน ผล ประโยชน์ พนักงาน29. 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,100,406 1,021,629 800,856 764,259
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (85,115) (74,187) - -
ภาระผูกพันสุทธิ 1,015,291 947,442 800,856 764,259

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,021,629 788,220 764,259 578,869
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 85,441 61,472 49,798 38,689
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 28,936 37,241 20,880 24,653
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 31,790 178,926 23,391 155,057
ผลประโยชน์จ่าย (69,154) (50,032) (56,963) (32,827)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,764 5,802 (509) (182)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,100,406 1,021,629 800,856 764,259

สินทรัพย์โครงการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 74,187 70,534 - -
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 6,619 6,386 - -
เงินสมทบ 13,068 10,682 - -
ผลประโยชน์จ่าย (9,029) (14,824) - -
กำไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2,513 (2,282) - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,243) 3,691 - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 85,115 74,187 - -
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สินทรัพย์ โครงการ นำ ไป ลงทุน ในบริษัท ประกัน ภัย 2 แห่ง ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 85.12 ล้าน บาท และ 74.19 ล้าน บาท ตาม ลำดับ  
ผู้ บริหาร เช่ือ ว่า สินทรัพย์ ท่ี อยู่ ใน กลุ่ม สินทรัพย์ ท่ี ลงทุน มี การก ระ จาย ความ เส่ียง อย่าง ดี และ ผล ตอบแทน ระยะ ยาว คาด ว่า สูง กว่า ผล ตอบแทน จาก พันธบัตร รัฐบาล

ผล ตอบแทน ที ่คาด ไว ้จาก สนิทรพัย ์โครงการ กำหนด ขึน้ ตาม การ คาด การณ์ ของ ตลาด ณ วนั ดงั กลา่ว ซึง่ เปน็ ผล ตอบแทน ตลอด ระยะ เวลา ทัง้หมด ของ ภาระ ผกูพนั 
ที่ เกี่ยวข้อง

จำนวน เงนิ ของ ภาระ ผกูพนั ตาม ผล ประโยชน ์ของ พนกังาน สนิทรพัย ์โครงการ สว่น ขาด ของ โครงการ และ การ ปรบัปรงุ ตาม ประสบการณ ์ของ สนิทรพัย ์โครงการ 
และ หนี้ สิน โครงการ ของ หน่วย งาน ต่าง ประเทศ สำหรับ งวด ปัจจุบัน และ สำหรับ 3 ปี ก่อน มี ดังนี้

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2557 2556

ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 172,205 145,870 111,637 93,205
สินทรัพย์โครงการ 85,115 74,187 70,534 64,826
ส่วนขาดของโครงการ (87,090) (71,683) (41,103) (28,379)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ (2,513) 2,282 (2,556) 4,323
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (14,707) (20,695) (7,746) 9,800

บริษัท และ บริษัท ย่อย รับ รู้ หนี้ สิน ผล ประโยชน์ พนักงาน คำนวณ โดย ผู้ เชี่ยวชาญ ทาง คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย ด้วย เทคนิค การ ประมาณ การ ตาม หลัก คณิตศาสตร์ 
ประกัน ภัย (Actuarial Technique) ซึ่ง ประมาณ การ จาก มูลค่า ปัจจุบัน ของ กระแส เงินสด ที่ คาด ว่า จะ ต้อง จ่าย ใน อนาคต คิด ลด ด้วย อัตรา ดอกเบี้ย ของ พันธบัตร 
รฐับาล ที ่ครบ กำหนด ใน เวลา ใกล ้เคยีง กบั กำหนด ชำระ ของ หนี ้สนิ ดงั กลา่ว กระแส เงนิสด ที ่คาด วา่ จะ ตอ้ง จา่ย ใน อนาคต ประมาณ การ จาก เงนิ เดอืน พนกังาน อตัรา 
การ ลา ออก อตัรา การ ตาย อาย ุงาน และ ปจัจัย อืน่ ทัง้นี้ คา่ ใช้ จา่ย ที ่เกีย่วขอ้ง กบั ผล ประโยชน์ พนกังาน จะ รบั รู ้ใน งบ กำไร ขาดทนุ เพือ่ กระจาย ตน้ทนุ ดงั กลา่ว ตลอด 
ระยะ เวลา ของ การ จ้าง งาน ซึ่ง มี ประมาณ การ ทาง คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย ภาย ใต้ ข้อ สมมติฐาน ที่ สำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2559 2558 2559 2558

สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด ร้อยละ 2.62 – 7.00 ต่อปี ร้อยละ1.74 – 8.00 ต่อปี ร้อยละ 2.69 ต่อปี ร้อยละ 2.56 – 2.59 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉลี่ย 
  ในอนาคต ร้อยละ 0 – 6.61 ต่อปี รัอยละ 0 - 7.39 ต่อปี ร้อยละ 1.30 – 6.16 ต่อปี ร้อยละ1.76 – 7.18 ต่อปี

สมมติฐานทางประชากรศาสตร์
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะ ปี 2551 อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะ ปี 2551
ช่วงเกษียณอายุ 50 – 60 ปี 50 – 60 ปี 60 ปี 60 ปี
ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระ 
  ผลประโยชน์พนักงาน (ปี) 3 – 28 ปี 6.9 – 20 ปี 8 ปี 8.3 ปี

ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ ภาระ ผูกพัน ผล ประโยชน์ พนักงาน -

ผล กำไร หรือ ขาดทุน ที่ เกี่ยวข้อง กับ ภาระ ผูกพัน ผล ประโยชน์ พนักงาน มี ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ต้นทุนการบริการปีปัจจุบัน 72,373 50,790 49,798 38,689
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 22,317 30,855 20,880 24,653
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 94,690 81,645 70,678 63,342

ต้นทุน การ ให้ บริการ ใน ปัจจุบัน จะ รวม อยู่ ใน ค่า ใช้ จ่าย ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน และ ดอกเบี้ย จ่าย สุทธิ จะ รวม อยู่ ใน ต้นทุน ทางการ เงิน

ผล ประโยชน์ ใน กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น ที่ เกี่ยวข้อง กับ ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน มี ดังนี้ -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ
  เปลี่ยนแปลงสมมติฐานประสบการณ์ (25,908) (86,405) (25,082) (70,650)
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ
  เปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ (40,772) (36,776) (37,321) (32,204)
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก
  การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานทางการเงิน 37,400 (58,027) 39,012 (52,203)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,858 (97) - -

รวมรายการที่รับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (27,422) (181,305) (23,391) (155,057)

ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ข้าง ต้น จะ ถูก รวม อยู่ ใน รายการ ที่ ไม่ ต้อง จัด ประเภท ใหม่ เข้าไป ไว้ ใน งบ กำไร หรือ ขาดทุน ใน ภาย หลัง
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การ วิเคราะห์ ความ อ่อน ไหว -

การ เปลีย่นแปลง ใน แตล่ะ ขอ้ สมมตฐิาน ที ่เกีย่วขอ้ง ใน การ ประมาณ การ ตาม หลกั คณติศาสตร ์ประกนั ภยั ที ่อาจ เปน็ ไป ได ้อยา่ง สม เหต ุสม ผล ณ วนั ที ่รายงาน 
โดย ถือว่า ข้อ สมมติ ฐาน อื่นๆ คงที่ จะ มี ผลก ระ ทบ ต่อ ภาระ ผูกพัน ผล ประโยชน์ ที่ กำหนด ไว้ เป็น จำนวน เงิน ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2559 2558 2559 2558

(หน่วย : พันบาท)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
0.5

ลดลง
ร้อยละ 
0.5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5

ลดลง
ร้อยละ 0.5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
0.5

ลดลง
ร้อยละ 
0.5

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
0.5

ลดลง
ร้อยละ 0.5

อัตราคิด 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน 46,029 96,671 36,356 104,619 (20,441) 19,856 (20,732) 19,220

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน 95,213 47,146 104,713 36,731 19,245 (20,071) 18,402 (20,174)

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ผล ประโยชน์ พนักงาน ที่ คาด ว่า จะ จ่าย โดย ไม่ ได้ คิด ลด มี ดังนี้ -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ภายใน 1 ปี 378,414 350,591 351,925 322,006
ระหว่าง 2 – 5 ปี 274,773 339,904 238,671 231,753
ระหว่าง 6 – 10 ปี 367,945 342,404 302,358  284,963
ระหว่าง 11 – 15 ปี 334,848 306,089 254,598  244,239

ภาษี เงิน ได้30. 

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี สามารถ วิเคราะห์ ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 557,397 543,032 - 2,024
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (990,566) (980,380)  (183,195) (204,989)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (433,169) (437,348) (183,195) (202,965)

การ เปลี่ยนแปลง ใน สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี มี ราย ละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(หน่วย : พันบาท)
1 มกราคม 

2559
งบกำไร
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 73,195 36,709 - 109,904
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 366 585 - 951
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 969 (969) - -
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 336,436 (9,755) - 326,681
จากผลขาดทุนสะสมยกมา 7,491 21 - 7,512
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 66,833 24,745 583 92,161
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 6,066 7,292 - 13,358
จากประมาณการหนี้สิน 18,971 (18,971) - -
จากค่าเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง 18,924 (10,086) - 8,838
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 13,781 (6,916) (8,873) (2,008)
รวม 543,032 22,655 (8,290) 557,397
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งบการเงินรวม

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(หน่วย : พันบาท)
1 มกราคม 

2559
งบกำไร
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 
2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 79,192 - (29,897) 49,295
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - -
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 74,533 22,815 - 97,348
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 298,319 (6,327) - 291,992
จากหุ้นกู้ 8,623 (1,184) - 7,439
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 61,014 9,218 - 70,232
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ - 15,561 - 15,561
รวม 980,380 40,083 (29,897) 990,566

งบการเงินรวม

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(หน่วย : พันบาท)
1 มกราคม 

2558
งบกำไร
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 53,252 19,943 - 73,195
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 813 (447) - 366
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 969 - - 969
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 139,200 197,236 - 336,436
จากผลขาดทุนสะสมยกมา 5,471 2,020 - 7,491
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 54,963 11,082 788 66,833
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,936 4,130 - 6,066
จากประมาณการหนี้สิน 18,414 557 - 18,971
จากค่าเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง - 18,924 - 18,924
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 2,683 2,333 8,765 13,781
รวม 277,701 255,778 9,553 543,032

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 134,608 - (55,416) 79,192
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 29,085 (29,085) - -
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 50,479 24,054 - 74,533
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 192,026 106,293 - 298,319
จากหุ้นกู้ 9,706 (1,083) - 8,623
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 59,888 1,126 - 61,014
รวม 934,491 101,305 (55,416) 980,380

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(หน่วย : พันบาท)
1 มกราคม 

2559
งบกำไร
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 2,024 (2,034) 10 -
รวม 2,024 (2,034) 10 -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 77,701 - (31,203) 46,498
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 71,184 10,989 - 82,173
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 34,335 (2,242) - 32,093
จากหุ้นกู้ 8,624  (1,185) - 7,439
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,145 1,847 - 14,992
รวม 204,989 9,409 (31,203) 183,195
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งบการเงินเฉพาะของกิจการ

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(หน่วย : พันบาท)
1 มกราคม 

2558
งบกำไร
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 452 1,572 - 2,024
รวม 452 1,572 - 2,024

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 131,556 - (53,855) 77,701
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 29,085 (29,085) - -
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 50,479 20,705 - 71,184
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 31,347 2,988 - 34,335
จากหุ้นกู้ 9,706 (1,082) - 8,624
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,090 55 - 13,145
รวม 265,263 (6,419) (53,855) 204,989

ค่า ใช้ จ่าย ภาษี เงิน ได้ มี ราย ละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ในประเทศ 
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 39,198 94,472 66 42,883

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 38,930 49,309 - -

78,128 143,781 66 42,883

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 17,428 (154,473) 11,443 (7,991)

รวม 95,556 (10,692) 11,509 34,892

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 29,897 55,416 31,203 53,855
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 583 788 - -
อื่นๆ (8,873) 8,765 10 -

รวม 21,607 64,969 31,213 53,855

การก ระ ทบ ยอด เพื่อ หา อัตรา ภาษี ที่แท้ จริง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 149,306 (497,259) 122,407 308,418
อัตราภาษีของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ) 20 20 20 20

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 29,861 (99,452) 24,481 61,684

ปรับปรุงความแตกต่างของอัตราภาษีต่างประเทศ (37,126) (39,061) - -
ปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน 26,241 70,774 (61,323) (74,319)

จำนวนภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (323,016) (524,247) (202,661) (325,711)
จำนวนภาษีของรายการที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 385,435 280,980 187,221 172,516
จำนวนภาษีจากการใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (302,230) (16,788) (45,808) -
จำนวนภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 316,391 317,102 109,599 200,722

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 95,556 (10,692) 11,509 34,892
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สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี ที่ เกิด จาก ผล แตก ต่าง ชั่วคราว และ ยอด ขาดทุน ยก ไป ที่ มิได้ รับ รู้ ใน งบ การ เงิน มี ราย ละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ผลแตกต่างชั่วคราว 1,452,904 1,452,862 1,427,422 1,425,644
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 498,267 260,837 243,202 -
รวม 1,951,171 1,713,699 1,670,624 1,425,644

ขาดทุน ทาง ภาษี จะ สิ้น อายุ ใน ปี 2559 ถึง 2563 ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ที่ ใช้ หัก ภาษี ที่ ยัง ไม่ สิ้น อายุ ตาม กฎหมาย เกี่ยว กับ ภาษี เงิน ได้ ปัจจุบัน นั้น บริษัท และ บริษัท 
ย่อย ยัง มิได้ รับ รู้ รายการ ดัง กล่าว เป็น สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี เนื่องจาก ยัง ไม่ม ีความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่ ว่า บริษัท และ บริษัท ย่อย จะ มี กำไร ทาง ภาษี 
เพียง พอที่ จะ ใช้ ประโยชน์ ทาง ภาษี ดัง กล่าว 

ทุน เรือน หุ้น และ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ31. 

 ทุน เรือน หุ้น31.1

ตาม มติ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น เมื่อ วัน ที่ 8 เมษายน 2558 ผู้ ถือ หุ้น ได้ อนุมัติ ใน เรื่อง ดัง ต่อ ไป นี้

 อนุมัติ ลด ทุน จด ทะเบียน ของ บริษัท จาก จำนวน 5,871,149,452 บาท เป็น 5,279,840,828 บาท โดย การ ตัด หุ้น ที่ ยัง ไม่ ได้ ออก จำหน่าย จำนวน 31.1.1
591,308,624 บาท (591,308,624 หุ้น มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท) 

 อนุมัติ เพิ่ม ทุน จด ทะเบียน ของ บริษัท จาก จำนวน 5,279,840,828 บาท (5,279,840,828 หุ้น มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท) เป็น 6,335,808,993 บาท 31.1.2
(6,335,808,993 หุ้น มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท) เพื่อ รองรับ การ ใช้ สิทธิ ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 1,055,968,165 บาท 

บริษัท ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง ดัง กล่าว กับ กรม พัฒนา ธุรกิจ การ ค้า แล้ว เมื่อ วัน ที่ 23 เมษายน 2558

ใน ระหวา่ง ป ี2559 ม ีผู ้ถอื ใบ สำคญั แสดง สทิธ ิจำนวน 20 หนว่ย ได ้ใช ้สทิธ ิซือ้ หุน้ สามญั จำนวน 20 หุน้ และ ทำให ้ทนุ ที ่ออก จำหนา่ย และ ชำระ แลว้ เพิม่ ขึน้ 
 เป็น จำนวน 5,279,840,848 บาท

บริษัท ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง ดัง กล่าว กับ กรม พัฒนา ธุรกิจ การ ค้า แล้ว เมื่อ วัน ที่ 11 ตุลาคม 2559

 ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ31.2

ใน การ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น เมื่อ วัน ที่ 8 เมษายน 2558 ผู้ ถือ หุ้น ได้ อนุมัติ การ ออก และ จัดสรร ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของ บริษัท 
ครั้ง ที่ 1 (ITD-W1) เพื่อ จัดสรร ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม 5 หุ้น สามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ จำนวน รวม 1,055,968,165 หน่วย บริษัท ได้  
จด ทะเบียน ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ กับ บริษัท ศูนย์ รับ ฝาก หลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,055,934,113 หน่วย

ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ 1 หน่วย สามารถ ใช้ สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ได้ 1 หุ้น ใน ราคา หุ้น ละ 14 บาท โดย มีอายุ 4 ปี ตั้งแต่ วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึง 
วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดย เริ่ม ใช้ สิทธิ ครั้ง แรก ได้ ใน วัน ที่ 30 มิถุนายน 2558 และ สามารถ ใช้ สิทธิ ได้ ใน วัน ทำการ สุดท้าย ของ ทุกๆ ไตรมาส และ 
บริษัท ได้ กำหนดการ ใช้ สิทธิ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ครั้ง ที่ 6 ใน วัน ที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ง มี ผู้ ถือ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ จำนวน 20 หน่วย ได้ ใช้ สิทธิ ซื้อ หุ้น 
สามัญ จำนวน 20 หุ้น

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มี ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ท่ี ยัง ไม่ ได้ มี การ ใช้ สิทธิ คง เหลือ จำนวน 1,055,934,093 หน่วย 

กำไร ต่อ หุ้น32. 

เนื่องจาก ราคา หุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย ใน ระหว่าง งวด ต่ำ กว่า ราคา ใช้ สิทธิ ของ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ บริษัท จึง ไม่ ได้ คำนวณ การ ปรับ ลด ใน กำไร ต่อ หุ้น ที่ 
อาจ เกิด จาก การ ใช้ สิทธิ ของ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ

รายการ ธุรกิจ กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน33. 

ใน ระหว่าง ปี บริษัท และ บริษัท ย่อย มี รายการ ธุรกิจ ที่ สำคัญ กับ บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน รายการ ธุรกิจ ดัง กล่าว เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ทางการ ค้า และ เกณฑ์ 
ตาม ที่ ตกลง กัน ระหว่าง บริษัท และ บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน เหล่า นั้น ซึ่ง เป็น ไป ตาม ปกติ ธุรกิจ โดย สามารถ สรุป ได้ ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์ เรสซิเด็นซ์ จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
PAN AFRICAN MINING CORP. แคนาดา กรรมการร่วมกัน



รายงานประจำปี 2559 167

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
PAM SAKOA COAL SA มาดากัสการ์ กรรมการร่วมกัน
LNG Plus International (Hong Kong) LTD ฮ่องกง กรรมการร่วมกัน
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ไทย กรรมการร่วมกัน
กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล(ประเทศไทย) ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท อินทรินสิค รีซอร์สเซส จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด ไทย กรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ นโยบายการกำหนดราคา

รายได้ค่าก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าที่ดิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์ ราคาทุน หรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซื้อบริการก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อบริการก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุน
ซื้อเงินลงทุน ใกล้เคียงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ซื้อสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการ ที่ สำคัญ ระหว่าง บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ระหว่าง ปี สรุป ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น - - 679 363
ขายอุปกรณ์ - - 4 49
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย - - 1,398 1,037
ซื้ออุปกรณ์ - - - 1

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 195 231 194 231
ขายอุปกรณ์ 8 - 8 -
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 250 405 223 354

รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 852 890 676 808
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 2,062 1,999 1,450 1,593
ซื้ออุปกรณ์  909  93  907  39

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 133 112 106 90
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11 6 2 1

นอกจาก นี้ บริษัท มี รายการ ที่ สำคัญ กับ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน ดัง กล่าว ซึ่ง เกี่ยว เนื่อง กับ เงิน กู้ ยืม และ เงิน ทดรอง จ่าย ยอด คง ค้าง ของ รายการ ดัง กล่าว ได้ แสดง แยก 
เป็น รายการ ต่าง หาก ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน

ค่า เช่า ค้าง จ่าย

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ย่อย มี ค่า เช่า ค้าง จ่าย เป็น จำนวน 70.31 ล้าน บาท (2558 : 62.42 ล้าน บาท)
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สำรอง ค่า เผื่อ ขาดทุน ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น จาก การ ก่อสร้าง34. 

รายการ เปลี่ยนแปลง ของ สำรอง เผื่อ ขาดทุน ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น จาก การ ก่อสร้าง สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุป ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 265,468 159,401 265,468 157,173
สำรอง (กลับรายการ) ขาดทุนโครงการก่อสร้าง 26,119 106,067 (44,368) 108,295
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 291,587 265,468 221,100 265,468

กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ35. 

บริษัท และ พนักงาน บริษัท และ บริษัท ย่อย ได้ ร่วม กัน จัด ตั้ง กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ ขึ้น ตามพ ระ ราช บัญญัติ กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ พ.ศ. 2530 โดย บริษัท และ 
 บริษัท ย่อย และ พนักงาน จะ จ่าย สมทบ เข้า กองทุน เป็น ราย เดือน ใน อัตรา ร้อย ละ 2.00 – 15.00 ของ เงิน เดือน กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ นี้ บริหาร โดย บริษัท 
 หลกั ทรพัย ์จดัการ กองทนุ ซี ไอ เอม็บ-ีพรนิ ซ ิเพลิ จำกดั ทัง้นี ้พนกังาน ที ่เปน็ สมาชกิ ของ กอง ทนุฯ จะ ได ้รบั คนื เงนิ ที ่จา่ย สมทบ และ สว่น ของ บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย 
เมื่อ พนักงาน ลา ออก จาก งาน ตาม ระเบียบ ว่า ด้วย กองทุน ใน ระหว่าง ปี 2559 และ 2558 บริษัท และ บริษัท ย่อย ได้ จ่าย เงิน สมทบ กองทุน เป็น จำนวน เงิน 113.03 
ล้าน บาท และ 138.69 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท : 52.21 ล้าน บาท และ 49.13 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ต้นทุน งาน ก่อสร้าง36. 

ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทั ม ีตน้ทนุ การ กอ่สรา้ง ที ่เกดิ ขึน้ ปรบัปรงุ ดว้ย กำไร หรอื ขาดทนุ ที ่รบั รู ้ตัง้แต ่ตน้ โครงการ จนถงึ ปจัจบุนั สำหรบั โครงการ 
ก่อสร้าง ที่ ยัง ดำเนิน การ อยู่ จำนวน รวม 84,715 ล้าน บาท และ 78,738 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

สำรอง ตาม กฎหมาย37. 

เพื่อ ให้ เป็น ไป ตาม มาตรา 116 แห่ง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท ต้อง จัดสรร กำไร สุทธิ ประจำ ปี ส่วน หนึ่ง ไว้ เป็น ทุนสำรอง ไม่ น้อย กว่า 
ร้อย ละ 5 ของ กำไร สุทธิ ประจำ ปี หัก ด้วย ยอด ขาดทุน สะสม ยก มา (ถ้า มี) จนกว่า ทุนสำรอง นี้ จะ มี จำนวน ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 10 ของ ทุน จด ทะเบียน สำรอง ตาม 
กฎหมาย ดัง กล่าว ไม่ สามารถ นำ ไป จ่าย เงินปันผล ได้

ราย ได้ อื่น38. 

รายการ ราย ได้ อื่น ที่ สำคัญ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พัน บาท) 2559 2558 2559 2558

รายได้ค่าเช่า 47,687 63,457 37,456 56,997
เงินชดเชยประกันภัย 1,823 9,373 - -
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 4,558 60,091 573 10,319
หนี้สูญได้รับคืน 47,637 10,365 7,432 192
รายได้จากการขายเศษซาก 94,811 59,241 92,974 42,854
อื่นๆ 157,507 118,664 58,213 31,093
รวม 354,023 321,191 196,648 141,455

ค่า ใช้ จ่าย ตาม ลักษณะ39. 

รายการ ค่า ใช้ จ่าย ตาม ลักษณะ ที่ สำคัญ ได้แก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 9,439,224  9,641,129 6,923,597  7,456,259 
ค่าเสื่อมราคา 2,331,546  2,193,419 1,256,801  1,296,527 
ค่าตัดจำหน่าย 32,904  6,251 6,089  5,585 
ค่าเช่าจ่าย 1,349,770  1,524,950 876,549  1,143,809 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 14,865,602  16,973,520 8,704,552  10,176,930 
ค่าจ้างผู้รับเหมา 12,997,905  13,331,348 5,405,589  5,887,117 
ค่าสาธารณูปโภค 786,626  785,278 293,270  315,435 
ค่าขนส่ง 506,052  548,789 255,145  296,042 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2559 2558 2559 2558
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 842,011  611,403 356,097  438,030 
ค่าใช้จ่ายในการประมูล 68,543  70,618 58,485  55,925 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 431,080  3,303,871 113,501  108,557 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,401,990  1,366,335 879,874  961,923 

การค้ำประกัน40. 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และ บริษัท ย่อย มี หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย สถาบัน การ เงิน ใน นาม บริษัท และ บริษัท ย่อย เหลือ อยู่ เป็น จำนวน ประมาณ 
48,391.86 ล้าน บาท ซึ่ง เกี่ยว เนื่อง กับ ภาระ ผูกพัน ทาง ปฏิบัติ บาง ประการ ตาม ปกติ ธุรกิจ บริษัท ไม่ คาด ว่า จะ มี ผล เสีย หาย จาก ภาระ ค้ำ ประกัน ดัง กล่าว

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มี หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ บริษัท ออก ให้ กับ สถาบัน การ เงิน จำนวน ประมาณ 6,952.22 ล้าน บาท เพื่อ ค้ำ ประกัน วงเงิน กู้ ยืม ที่ 
สถาบัน การ เงิน มี กับ บริษัท ย่อย และ การ ร่วม ค้า โดย บริษัท ได้ ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน ตาม ส่วน ที่ บริษัท ถือ อยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัล ไทย เท รวี่ จำกัด บริษัท  
อิตัล ไทย มา รีน จำกัด บริษัท อา ค วา ไทย จำกัด บริษัท ส รี ธร จำกัด บริษัท เอ เซี่ยน สติ ล โป รดักส์ จำกัด และ ITD Cementation India Limited ซึ่ง บริษัท 
ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน เต็ม วงเงิน)

ภาระ ผูกพัน41. 

 วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท บริษัท ย่อย และ การ ร่วม ค้า มี ภาระ ผูกพัน เกี่ยว เนื่อง กับ การ จ้าง ผู้รับ เหมา ช่วง ราย ใหญ่ แยก ตาม สกุล เงิน ต่างๆ ดังนี้41.1

จำนวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้าน บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

สกุลเงิน
บาท 4,241.06 4,076.83
รูปีอินเดีย 2,896.86 103.28
ตากาบังกลาเทศ 697.92 -

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน เกี่ยว เนื่อง กับ การ ซื้อ วัตถุดิบ เครื่องจักร โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ บริการ ที่ เกี่ยวข้อง 41.2
และ สัญญา บริการ เป็น จำนวน เงิน ตาม สัดส่วน ของ บริษัท แยก ตาม สกุล เงิน ต่างๆ ดังนี้

จำนวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้าน บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

สกุลเงิน
บาท 471.09 380.52
เหรียญสหรัฐฯ 1,383.14 65.53
รูปีอินเดีย 96.98 -
ยูโร 519.26 19.53
ดอลลาร์ไต้หวัน 0.64 0.64

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มี ภาระ ผูกพัน เกี่ยว กับ ส่วน ของ เงิน ลงทุน ที่ ยัง ไม่ เรียก ชำระ ใน บริษัท ร่วม แห่ง หนึ่ง เป็น จำนวน 8.35 ล้าน ดอลลาร์ 41.3
สหรัฐอเมริกา และ บริษัท ย่อย เก้า แห่ง เป็น จำนวน เงิน 2.25 ล้าน บาท 1.65 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 26,880.82 ล้าน ตา กา บัง คลา เทศ และ 344.17 
ล้าน จ๊าด พม่า

 บรษิทั ยอ่ย แหง่ หนึง่ ม ีขอ้ ผกูพนั ที ่จะ ตอ้ง ขอ และ ได ้ประทาน บตัร จาก รฐับาล ไทย กอ่น ที ่จะ เริม่ ดำเนนิ การ ผลติ แร ่โป แตช โดย บรษิทั จะ ตอ้ง จา่ย คา่ ธรรมเนยีม 41.4
เป็น จำนวน เงิน 5 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐฯ ให้ กระทรวง อุตสาหกรรม เมื่อ ได้ รับ ประทาน บัตร และ จ่าย เงิน ช่วย เหลือ เข้า กองทุน การ ศึกษา เป็น จำนวน เงินปี 
ละ 0.20 ลา้น ดอลลาร ์สหรฐัฯ ให้ กรม อุตสาหกรรม พื้น ฐาน และ การ เหมือง แร ่ซึง่ เปน็ ไป ตาม สัญญา ระหวา่ง กระทรวง อุตสาหกรรม และ กรม อุตสาหกรรม  
พื้น ฐาน และ การ เหมือง แร่ กับ บริษัท

 บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ได้ ลง นาม ใน สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ที่ดิน ซึ่ง เป็น ที่ดิน ที่ ตั้ง อยู่ ใน บริเวณ โครงการ เหมือง แร่ ใต้ดิน จังหวัด อุดรธานี จำนวน เนื้อที่ ดิน รวม  41.5
ที่ จะ ซื้อ ทั้งหมด ประมาณ 1,239 ไร่ มี จำนวน เงิน รวม โดย ประมาณ 279 ล้าน บาท บริษัท ย่อย ได้ วาง เงิน ค่า มัดจำ ใน การ จะ จัด ซื้อ ที่ดิน เป็น จำนวน รวม  
2 ล้าน บาท ส่วน การ ชำระ ค่าที่ ดิน ส่วน ที่ เหลือ จะ เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ของ สัญญา

 บริษัท ย่อย ทาง อ้อม หลาย แห่ง ได้ ลง นาม ใน สัญญา ว่า จ้าง ที่ ปรึกษา โครงการ โดย มี ภาระ ผูกพัน ตาม อัตรา ค่า บริการ ที่ ตกลง ใน สัญญา41.6
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หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น42. 

ก) ในปี 2540 บริษัท ได้ ถูก ยื่น ฟ้อง ร้อง เป็น จำเลย ร่วม กับ ผู้ อื่น อีก 7 ราย โดย ถูก เรียก ร้อง ค่า เสีย หาย รวม เป็น จำนวน เงิน ประมาณ 654.89 ล้าน บาท ต่อ มา 
เมื่อ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2548 ศาล ชั้น ต้น ได้ พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน ค่า เสีย หาย เป็น จำนวน เงิน ประมาณ 440.03 ล้าน บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อย ละ 
7.50 ต่อ ปี นับ จาก วัน ที่ 11 มิถุนายน 2535 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ เมื่อ วัน ที่ 17 มีนาคม 2549 บริษัท ได้ ยื่น อุทธรณ์ และ คำร้อง ขอ ทุเลา การ บังคับ คดี 
ต่อ ศาล จังหวัด ชลบุรี โต้ แย้ง ว่า โจทก์ ไม่ ได้ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาล ล้ม ละลาย ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด ต่อ มา ศาล อุทธรณ์ ได้ พิพากษา ให้ บริษัท (จำเลย ร่วม) 
ไม่ ต้อง รับ ผิด ชอบ ต่อ โจทก์ ซึ่ง ขณะ นี้ คดี ดัง กล่าว อยู่ ใน ระหว่าง ขั้น ตอน พิจารณา ยื่น ฎีกา จาก โจทก์ บริษัท เชื่อ ว่า จะ ไม่มี ความ เสีย หาย จาก คดี ความ ดัง กล่าว 
จึง ไม่ ได้ ตั้ง สำรอง เผื่อ ความ เสีย หาย ไว้ ใน บัญชี ทั้งนี้ ไม่มี ความ คืบ หน้า ใน เรื่อง นี้ ใน ระหว่าง ปี

ข) บริษัท และ บริษัท ย่อย และ การ ร่วม ค้า ได้ ถูก บริษัท ลูกค้า หลาย ราย ฟ้อง ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ การ ละเมิด และ ผิด สัญญา โดย เรียก ค่า เสีย หาย จาก บริษัท ดังนี้

ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อย 899.89
บริษัทร่วม 5.45
การร่วมค้า 16.78
รวม 922.12

ใน ขณะ นี้ คดี ยัง อยู่ ใน ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาล แพ่ง คดี ดัง กล่าว เป็น ปกติ ของ การ ดำเนิน ธุรกิจ และ บาง คดี เป็นการ ฟ้อง โดย ไม่ม ีมูล ฝ่าย บริหาร ของ 
บริษัท เชื่อ ว่า จะ ไม่มี หนี้ สิน ที่ เป็น สาระ สำคัญ ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก ผล ของ คดี ดัง กล่าว จึง ไม่มี การ ตั้ง สำรอง สำหรับ หนี้ สิน ไว้ ใน บัญชี อย่างไร ก็ตาม บริษัท ย่อย 
ทาง อ้อม แห่ง หนึ่ง ได้ ถูก เจ้า หนี้ ฟ้อง ใน เรื่อง ผิด สัญญา มูลค่า 4.03 ล้าน บาท ซึ่ง คดี อยู่ ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาล ล้ม ละลาย กลาง

ค) สำนักงาน สาขา แห่ง หนึ่ง ใน ต่าง ประเทศ ได้ ถูก ประเมิน ภาษี สำหรับ ปี 2551 โดย หน่วย งาน ภาษี ของ สำนักงาน สาขา เป็น จำนวน เงิน 128.41 ล้าน บาท 
ฝ่าย บริหาร ของ บริษัท เชื่อ ว่า จะ ไม่มี หนี้ สิน ที่ เป็น สาระ สำคัญ ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก การ ถูก ประเมิน ภาษี ดัง กล่าว จึง ไม่มี การ ตั้ง สำรอง สำหรับ หนี้ สิน ไว้ ใน บัญชี

ง) บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ได้ ถูก แจ้ง ประเมิน ภาษี เรียก เก็บ อากร ขา เข้า เพิ่ม เติม จาก นำ เข้า เครื่องจักร โดย กรม ศุลกากร เป็น จำนวน เงิน 52.31 ล้าน บาท 
บริษัท ได้ ยื่น อุทธรณ์ คัดค้าน การ ประเมิน ดัง กล่าว ฝ่าย บริหาร ของ บริษัท ย่อย ยืนยัน ว่า บริษัท ได้ ชำระ ภาษี ถูก ต้อง และ ครบ ถ้วน แล้ว ใน ระหว่าง ปี 2559  
คณะ กรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ กรม ศุลกากร ได้ มี คำ วินิจฉัย อุทธรณ์ โดย ให้ เพิก ถอน การ ประเมิน ของ พนักงาน เจ้า หน้าที่ มี ผล ให้ บริษัท ย่อย ไม่ ต้อง ชำระ 
ภาษี จำนวน ดงั กล่าว และ ให้ บริษัท ยอ่ย จำแนก สว่น ประกอบ ของ เครือ่งจักร แตล่ะ ประเภท ตาม รายการ ที่ ระบุ ใน คำ วนิิจฉยั อุทธรณ์ เพื่อ ประเมิน และ ชำระ 
อากร ตาม พิกัด ที่ คณะ กรรมการ วินิจฉัย อุทธรณ์ กำหนด ฝ่าย บริหาร ของ บริษัท เชื่อ มั่น ว่า จะ ไม่มี ความ เสีย หาย จาก การ ประเมิน ภาษี ดัง กล่าว จึง ไม่ ได้ ตั้ง 
สำรอง ค่า เผื่อ ความ เสีย หาย ไว้ ใน บัญชี

ส่วน งาน ดำเนิน งาน43. 

งบ การ เงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ รวม ข้อมูล ของ ส่วน งาน ทาง ภูมิศาสตร์ 
ดังนี้ 

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 26,976 28,679 22,441 21,152
ประเทศอินเดีย 16,846 18,154 2,056 1,997
อื่นๆ 1,368 2,387 10,762 10,261
รวม 45,190 49,220 35,259 33,410

*ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม

ราย ได้ จาก ลูกค้า ภายนอก ใน กลุ่ม โดย มี ประเทศไทย และ ประเทศ อินเดีย เป็น ตลาด หลัก ใน กลุ่ม ราย ได้ จะ ถูก ระบุ ตาม หลัก ภูมิศาสตร์ ของ ลูกค้า สินทรัพย์ ไม่ 
หมุนเวียน จะ ถูก ปัน ส่วน ตาม ที่ ตั้ง ทาง กายภาพ
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บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย ดำเนนิ กจิการ ใน สว่น งาน หลกั ทาง ธรุกจิ เกีย่ว กบั ธรุกจิ การ กอ่สรา้ง เปน็ สว่น ใหญ ่และ ดำเนนิ ธรุกจิ ใน สว่น งาน ทาง ภมูศิาสตร์ สำหรบั ป ีสิน้ สดุ 
 วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ :-

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 26,976 28,679 16,846 18,154 1,368 2,387 45,190 49,220 - - 45,190 49,220
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 1,013 430 43 14 426 190 1,482 634 (1,482) (634) - -
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 27,989 29,109 16,889 18,168 1,794 2,577 46,672 49,854 (1,482) (634) 45,190 49,220

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 2,176 2,071 - - 3 7 2,179 2,078 - - 2,179 2,078
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 573 741 - - - - 573 741 (573) (741) - -
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 2,749 2,812 - - 3 7 2,752 2,819 (573) (741) 2,179 2,078

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 2,760 2,793 1,515 1,713 423 (80) 4,698 4,426 (30) (17) 4,668  4,409

รายได้อื่น 217 106 149 210 7 41 373 357 (19) (36) 354 321
ดอกเบี้ยรับ 88 91 105 37 11 1 204 129 (40) (46) 164 83
ดอกเบี้ยจ่าย (1,523) (1,503) (716) (914) (211) (218) (2,450) (2,635) 40 46 (2,410) (2,589)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (1,701) (1,633) (337) (277) (404) (302) (2,442) (2,212) 13 12 (2,429) (2,200)
กลับรายการ (ค่าเผื่อ) 
หนี้สงสัยจะสูญ (99) 218 (107) (793) 1 - (205) (575) 44 (25) (161) (600)
กำไร (ขาดทุน) จาก
  อัตราแลกเปลี่ยน 2 23 4 15 (36) (50) (30) (12) - - (30) (12)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)  
  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  และการร่วมค้า (28) 10
ภาษีเงินได้ (96) 11
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 54 (487)

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ 11,325 10,339 1,798 1,737 5,440 5,663 18,563 17,739 (52) (64) 18,511 17,675
สินทรัพย์อื่น 56,727 55,594 12,466 15,309 7,652 6,128 76,845 77,031 (17,236) (16,611) 59,609 60,420
สินทรัพย์รวม 68,052 65,933 14,264 17,046 13,092 11,791 95,408 94,770 (17,288) (16,675) 78,120 78,095

หนี้สินรวม 45,821 43,732 15,145 17,765 15,059 13,719 76,025 75,216 (12,239) (11,697) 63,786 63,519

ลูกค้า ราย ใหญ่

สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และ บริษัท ยอ่ย มี ราย ได้ จาก ลูกค้า หลัก ซึง่ เป็น หน่วย งาน ของ ภาค รัฐ เป็น จำนวน เงนิ 24,767.75 ล้าน บาท (2558 :  
27,582.91 ล้าน บาท)

เครื่อง มือ ทางการ เงิน44. 

การ บริหาร ความ เสี่ยง
บริษัท และ บริษัท ย่อย มี เครื่อง มือ ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ที่ แสดง ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน ประกอบ ด้วย เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด เงิน ฝาก ธนาคาร ที่ มี 
ภาระ ค้ำ ประกัน ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม เงิน ลงทุน เงิน เบิก เกิน บัญชี และ เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น จาก สถาบัน การ เงิน เงิน กู้ ยืม เจ้า หนี้ สัญญา เช่า การ เงิน หุ้น กู้ และ 
เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว บริษัท มี ความ เสี่ยง ที่ เกี่ยวข้อง กับ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ดัง กล่าว และ มีน โย บาย ใน การ บริหาร ความ เสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย ม ีความ เสีย่ง ดา้น การ ให ้สนิ เชือ่ ที ่เกีย่ว เนือ่ง กบั ลกู หนี ้การ คา้ เงนิ ให ้กู ้ยมื และ ลกู หนี ้อืน่ ฝา่ย บรหิาร ควบคมุ ความ เสีย่ง นี ้โดย การ กำหนด ให ้มนี 
โย บาย และ วธิ ีการ ใน การ ควบคมุ สนิ เชือ่ ที ่เหมาะ สม ดงั นัน้ บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย จงึ ไม ่คาด วา่ จะ ได ้รบั ความ เสยี หาย ที ่เปน็ สาระ สำคญั จาก การ ให ้สนิ เชือ่ เนือ่งจาก 
การ ให ้สนิ เชือ่ ม ีการ ทำ สญัญา เปน็การ ลว่ง หนา้ และ ม ีการ คำ้ ประกนั จำนวน เงนิ สงูสดุ ที ่บรษิทั อาจ ตอ้ง สญู เสยี จาก การ ให ้สนิ เชือ่ คอื มลูคา่ ตาม บญัช ีของ ลกู หนี ้เงนิ 
ให้ กู้ ยืม และ ลูก หนี้ อื่น ที่ แสดง อยู่ ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บรษิทั และ บรษิทั ยอ่ย ม ีความ เสีย่ง จาก อตัรา ดอกเบีย้ ที ่สำคญั อนั เกีย่ว เนือ่ง กบั เงนิ ฝาก สถาบนั การ เงนิ เงนิ เบกิ เกนิ บญัช ีและ เงนิ กู ้ยมื ระยะ สัน้ จาก สถาบนั การ เงนิ 
เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น เจ้า หนี้ สัญญา เช่า การ เงิน หุ้น กู้ และ เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว ที่ มีด อก เบี้ย อย่างไร ก็ตาม เนื่องจาก สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ส่วน ใหญ่ มี อัตรา 
ดอกเบี้ย ที่ ปรับ ขึ้น ลง ตาม อัตรา ตลาด หรือ มี อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ ซึ่ง ใกล้ เคียง กับ อัตรา ตลาด ใน ปัจจุบัน ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย ของ บริษัท จึง อยู่ ใน ระดับ ต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน ที่ สำคัญ อัน เกี่ยว เนื่องจาก การ ซื้อ หรือ ขาย สินค้า และ การ กู้ ยืม หรือ ให้ กู้ ยืม เงิน เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ 
บริษัท และ บริษัท ย่อย ได้ ตกลง ทำ สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ล่วง หน้า ซึ่ง ส่วน ใหญ่ มีอายุ สัญญา ไม่ เกิน หนึ่ง ปี เพื่อ ใช้ เป็น เครื่อง มือ ใน การ บริหาร ความ 
เสี่ยง

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอด คง เหลือ ที่ มี สาระ สำคัญ ของ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ เป็น สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ สรุป ได้ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

สินทรัพย์
ทางการเงิน

(ล้าน)

หนี้สิน
ทางการเงิน

(ล้าน)

สินทรัพย์
ทางการเงิน

(ล้าน)

หนี้สิน
ทางการเงิน

(ล้าน)

เหรียญสหรัฐฯ 24 24 29 1 35.8307
ยูโร - 35 - - 38.1362
กีบ - 80 - - 0.0044
ดอลลาร์ฮ่องกง 4 - 4 - 4.5796

สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ล่วง หน้าที่ มี ยอด คง เหลือ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 มี ดังนี้

สกุลเงิน ยอดคงเหลือ (ล้าน)
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เหรียญสหรัฐฯ (ขาย) 22 32.8000
ยูโร (ซื้อ) 35 43.7500
เหรียญสหรัฐฯ (ซื้อ) 24 33.2800
หยวน (ซื้อ) 9 5.1200 – 5.3940

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ที่ มี สาระ สำคัญ ของ บริษัท บริษัท ย่อย และ การ ร่วม ค้า ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ซึ่ง ไม่ ได้ มี การ ทำ สัญญา 
ป้องกัน ความ เสี่ยง ด้าน อัตรา แลก เปลี่ยน สรุป ได้ ดังนี้ 

งบการเงินรวม (สุทธิ)

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้าน
ยูโร

ล้าน
กีบ

ล้านดอลลาร์
ฮ่องกง

ลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน 10 - - 4
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 14 - - -
เจ้าหนี้การค้า - - 80 -

งบการเงินเฉพาะของกิจการ (สุทธิ)

ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ล้าน
ยูโร

ล้าน
กีบ

ล้านดอลลาร์
ฮ่องกง

ลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน - - - 4
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 29 - - -
เจ้าหนี้การค้า 1 - - -

นอกจาก นี้ บริษัท และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ของ อัตรา แลก เปลี่ยน ที่ สืบ เนื่องจาก เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย การ ร่วม ค้า และ บริษัท ร่วม ใน 
 ต่าง ประเทศ ซึ่ง ไม่ ได้ ป้องกัน ความ เสี่ยง ดัง กล่าว

บริษัท ย่อย แห่ง หนึ่ง ได้ ทำ สัญญา cross currency swap กับ สถาบัน การ เงิน แห่ง หนึ่ง เพื่อ บริหาร ความ เสี่ยง ที่ เกิด จาก ความ ผันผวน ของ อัตรา แลก เปลี่ยน 
จำนวน 2,702.39 ล้าน บาท โดย มี ระยะ เวลา ของ สัญญา ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง วัน ที่ 30 ธันวาคม 2567
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การ วัด มูลค่า ยุติธรรม45. 

มูลค่า ยุติธรรม หมาย ถึง ราคา ที่ ได้ รับ จาก การ ขาย สินทรัพย์ หรือ จะ จ่าย เพื่อ โอน หนี้ สิน ใน รายการ ที่ เกิด ขึ้น ใน สถานการณ์ ปกติ ระหว่าง ผู้ ร่วม ตลาด ณ วัน ที่  
วัด มูลค่า

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน วัด มูลค่า ยุติธรรม ใน งบ แสดง ฐานะ การ เงิน โดย กำหนด ลำดับ ชั้น ของ มูลค่า ยุติธรรม เป็น 3 ระดับ ตาม ประเภท ของ ข้อมูล ที่ นำ มา 
ใช้ ใน การ ประเมิน มูลค่า ดังนี้

ข้อมูล ระดับ 1  เป็น ราคา เสนอ ซื้อ ขาย (ไม่ ต้อง ปรับปรุง) ใน ตลาด ที่ มี สภาพ คล่อง สำหรับ สินทรัพย์ หรือ หนี้ สิน อย่าง เดียวกัน• 

ข้อมูล ระดับ 2  เป็น ข้อมูล อัน นอก เหนือ จาก ราคา เสนอ ซื้อ ขาย ซึ่ง รวม อยู่ ใน ระดับ 1 ที่ สามารถ สังเกต ได้ โดยตรง หรือ โดย อ้อม สำหรับ สินทรัพย์ หรือ  • 
 หนี้ สิน นั้น

ข้อมูล ระดับ 3  เป็น ข้อมูล ที่ ไม่ สามารถ สังเกต ได้ ซึ่ง นำ มา ใช้ กับ สินทรัพย์ หรือ หนี้ สิน นั้น• 

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ วัด มูลค่า ด้วย มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบ ด้วย รายการ ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท) ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว - 46 - 46
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 574,764 - - 574,764
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,925,363 1,925,363
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - - 168,677 168,677

รวม 574,764 46 2,094,040 2,668,850

หนี้สินทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 125,315 - 125,315

รวม - 125,315 - 125,315

 งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 541,602 - - 541,602
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,040,043 1,040,043
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - - 168,677 168,677

รวม 541,602 - 1,208,720 1,750,322

หนี้สินทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 1,882 - 1,882

รวม - 1,882 - 1,882

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ วัด มูลค่า ด้วย มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบ ด้วย รายการ ดัง ต่อ ไป นี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท) ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 65 - 65

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว - 45 - 45
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 742,247 - - 742,247
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,591,469 1,591,469

รวม 742,247 110 1,591,469 2,333,826

หนี้สินทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 48,876 - 48,876

รวม - 48,876 - 48,876
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งบการเงินเฉพาะของกิจการ

(หน่วย : พันบาท) ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 65 - 65

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 715,621 - - 715,621
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 743,000 743,000

รวม 715,621 65 743,000 1,458,686

อสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ การ ลงทนุ ประเมนิ โดย ใช ้วธิ ีเปรยีบ เทยีบ ราคา ตลาด โดย เทยีบ เคยีง กบั ราคา ตลาด ของ สนิทรพัย์ ที ่ม ีลกัษณะ คลา้ย กนั และ ปรบัปรงุ ดว้ย ปจัจยั 
เฉพาะ ของ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน เช่น ผังเมือง ทำเล ที่ ตัง ภาระ ผูกพัน และ การ ใช้ งาน ปัจจุบัน

มลูคา่ ยตุธิรรม ของ สนิทรพัย ์ไม ่หมนุเวยีน ที ่ถอื ไว ้เพือ่ ขาย ประเมนิ ราคา ดว้ย วธิ ีวเิคราะห ์มลูคา่ จาก ตน้ทนุ ทดแทน โดย ประมาณ ราคา ตลาด ของ สนิทรพัย ์บวก ดว้ย 
ต้นทุน ทดแทน ใน ปัจจุบัน หัก ด้วย ค่า เผื่อ การ เสื่อม สภาพ ทาง กายภาพ และ ล้า สมัย

การ จัดการ ความ เสี่ยง ใน ส่วน ของ ทุน46. 

วัตถุประสงค์ ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย ใน การ บริหาร ทุน นั้น เพื่อ ดำรง ไว้ ซึ่ง ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน งาน อย่าง ต่อ เนื่อง ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย เพื่อ สร้าง 
ผล ตอบแทน ต่อ ผู้ ถือ หุ้น และ เป็น ประโยชน์ ต่อ ผู้ ที่ มี ส่วน ได้ เสีย อื่น และ เพื่อ ดำรง ไว้ ซึ่ง โครงสร้าง ของ ทุน ที่ เหมาะ สม เพื่อ ลด ต้นทุน ทางการ เงิน ของ ทุน และ เพื่อ 
รักษา อัตราส่วน หนี้ สิน ต่อ ทุน ตาม ข้อ กำหนด ของ สัญญา เงิน กู้ ยืม

ใน การ ดำรง ไว้ หรือ ปรับ โครงสร้าง ของ ทุน บริษัท และ บริษัท ย่อย อาจ ปรับ นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล การ ออก หุ้น ใหม่ หรือ ออก หุ้น กู้ ใหม่ เพื่อ ชำระ หนี้ เดิม หรือ 
การ ขาย สินทรัพย์ เพื่อ ลด ภาระ หนี้

เหตุการณ์ ภาย หลัง วัน ที่ งบ การ เงิน47. 

เมื่อ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ของ บริษัท ย่อย ใน ต่าง ประเทศ แห่ง หนึ่ง ได้ มี มติ เห็น ชอบ อนุมัติ จ่าย เงินปันผล ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น 0.30 
รูปี อินเดีย ต่อ หุ้น (เทียบ เท่า 0.15 บาท ต่อ หุ้น)

การ อนุมัติ งบ การ เงิน48. 

งบ การ เงิน นี้ ได้ รับ การ อนุมัติ จาก คณะ กรรมการ บริษัท เมื่อ วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำปี 2559

(จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
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