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บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมแบบยอ่ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
(เปรียบเทียบขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว)) 
 
1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นบริษัท และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการการขุด-ขนดิน 
ขุดและขัดแยก และขนถ่านหิน 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินรวม 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อจัดท าขึ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยไม่ได้รวมข้อมูล
ทั้งหมดในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 
งบการเงินระหว่างกาลฉบับน้ีจัดท าขึ้นเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับน้ีเป็นภาษาอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบ
การเงินฉบับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

 
2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่ียวกับกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดปัจจุบัน ดังน้ี 
 
- บริษัทได้อยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสาขาแห่งหน่ึงในประเทศบังคลาเทศ 
 
- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่มเติม จ านวน 170.92 ล้าน     

ตากาบังคลาเทศ 
 

- บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้าสองแห่งในประเทศและในต่างประเทศ 
  

- บริษัทและ Sinohydro Corporation Limited ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SINOHYDRO ซ่ึงจัดตั้งตาม
กฎหมายประเทศบังคลาเทศ เพื่อรับจ้างด าเนินการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 
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2.3 งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 610.57 ล้าน
บาท และส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน จ านวน 0.80 ล้านบาท และส่วน
แบ่งก าไรตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน จ านวน 3.08 ล้านบาท งบการเงินดังกล่าวจัดท า
ขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซ่ึงยังไม่ได้มีการสอบทานจากผู้สอบบัญชี 
เน่ืองจากบริษัทร่วมไมอ่ยู่ในอ านาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะ
ไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญหากงบการเงนิของบริษทัร่วมดังกล่าวได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ร่วมแล้ว 

 
2.4 ข้อมูลของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ได้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนของบริษัทในการด าเนินงานร่วมกันดังกล่าว ดังน้ี 

  
  (หน่วย : พันบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,150,589 1,096,079 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,138,155 1,247,764 
หนี้สินหมุนเวียน 2,499,500 2,533,621 
หนี้สินไมห่มุนเวียน 328,639 381,750 

 
    (หน่วย : พันบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุวันที่              

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่             

30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
     
รายได ้ 218,713 251,234 465,019 608,618 
ค่าใช้จา่ย 257,567 484,264 515,321 1,057,083 

 
3. นโยบายการบญัชีทีส่ าคัญ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ส าหรับการจัดท างบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้มีการน ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฎิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซ่ึงการน ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดอย่างเป็นสาระส าคัญ 
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4. การประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเก่ียวกับการรับรู้ และการ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ 
และข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร  
 
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน ที่น ามาใช้ในงบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแหล่งข้อมูลส าคัญ
ของการประมาณการ ถือตามเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดท างบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
5. ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ลูกหน้ีการค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระมีดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

อายุลูกหนี้ 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
น้อยกว่า 3 เดือน 6,320,868 5,217,266 5,499,983 4,521,537 
3 – 6 เดือน 419,829 117,340 221,023 20,697 
6 – 12 เดือน 345,923 513,656 17,800 295,639 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,856,284 1,720,004 415,006 341,256 
รวม 8,942,904 7,568,266 6,153,812 5,179,129 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (1,021,420) (940,163) (339,432) (297,501) 
สุทธ ิ 7,921,484 6,628,103 5,814,380 4,881,628 
 
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจ านวนของยอดคงค้างของลูกหน้ีรายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างช าระเกิน                   
12 เดือน และร้อยละ 50 ของยอดลูกหน้ีภาคเอกชนในส่วนที่ค้างช าระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างน้ี 

 
ลูกหน้ีการค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 จ านวนรวม 607.75 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559  : 606.94 ล้านบาท) เป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปลี่ยนแปลง
เน้ืองานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงิน
ตามกรณีดังกล่าว ถือเป็นปกติธุรกิจ และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยได้ประเมินถึง
โอกาสที่จะได้รับช าระเงินคืนโดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง  การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
ค าสั่งของศาลสูงและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระแล้ว เห็นว่ายังไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
เรื่องดังกล่าวไว้ในบัญชี 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลูกหน้ีการค้าของบรษิัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมจ านวน 322.73 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : จ านวน 339.97 ล้านบาท) อยู่ระหว่างการเจรจากบัลูกหนีเ้ก่ียวกับเงื่อนไขและแผนการจ่าย
การช าระหนี้ ทั้งน้ี ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าจะได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวเต็มจ านวน จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญไว้ในบัญชี 
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6. ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือดังน้ี 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
บริษัทย่อย          -           - 1,580,236 1,152,443 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 1,120,209 1,156,844 1,063,767 1,104,973 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,475,471 1,477,357 1,357,538 1,351,155 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 35,724 33,053 35,724 33,053 
รวม 2,631,404 2,667,254 4,037,265 3,641,624 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (616,709)      (615,627)     (683,832)     (676,591) 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธิ 2,014,695 2,051,627 3,353,433 2,965,033 

 
ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ีที่ค้าง
ช าระมีดังน้ี 

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

ระยะเวลาค้างช าระ 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     

น้อยกว่า 3 เดือน 407,624 284,214 1,339,602 636,063 
3 – 6 เดือน 57,910 182,580 220,002 306,837 
6 – 12 เดือน 113,403 68,305 189,938 179,609 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,052,467 2,132,155 2,287,723 2,519,115 

รวม 2,631,404 2,667,254 4,037,265 3,641,624 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (616,709) (615,627) (683,832) (676,591) 

สุทธ ิ 2,014,695 2,051,627 3,353,433 2,965,033 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน จ านวนรวม 184.40 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2559 : จ านวน 
176.65 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ) ลูกหน้ีดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ
เจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมด าเนินธุรกิจในอนาคต การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีดังกล่าวขึ้นอยู่ กับความเป็นไปได้ของ
โครงการ ทั้งน้ี ผู้บริหารพิจารณาว่าจะไดร้ับช าระเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวเต็มจ านวน บริษัทจึงยังไม่ไดพ้ิจารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน – สุทธ ิ
 

  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
บริษัทยอ่ย           -         - 2,845,431 2,797,404 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 252,103 249,876 196,626 199,190 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 17,499 16,151         -         - 
รวม 269,602 266,027 3,042,057 2,996,594 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,651) (10,374) (1,904,597) (1,786,199) 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่     
   บริษัทยอ่ยและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน – สุทธิ 258,951 255,653 1,137,460 1,210,395 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังน้ี  

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 มิถุนายน 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 249,876 2,227 - 252,103 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 16,151 1,348           - 17,499 
รวม 266,027 3,575           - 269,602 

 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 มิถุนายน 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทยอ่ย 2,797,404 48,027          - 2,845,431 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 199,190          - 2,564 196,626 
รวม 2,996,594 48,027 2,564 3,042,057 
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8.  เงินลงทุน 
 
8.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 
    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   การถือหุ้น ราคาทุน 
 

ลักษณะของธุรกิจ 
ทุนช าระ  
แล้ว 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย       
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (400,000) (400,000) 

สุทธ ิ         -      - 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,075 99.99 99.99 5,075 5,075 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 99.99 99.99 1,585,000 1,585,000 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายหินก่อสร้าง 31,000 99.99 99.99 30,999 30,999 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (10,999) (10,999) 

สุทธ ิ     20,000 20,000 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

    และอิฐ 
126,000 99.80 99.80 124,296 124,296 

บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากัด สร้างเรือและจ าหน่ายอุปกรณ์การเดินเรือ 810,000 92.59 92.59 430,000 430,000 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า       (430,000)    (430,000) 

สุทธ ิ            -         - 
บริษัท อิตัลไทย เทรว่ี จ ากดั บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 90.94 90.94 84,189 84,189 
บริษัท เอเซ่ียนสติล โปรดักส์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่ 20,000 69.90 69.90 7,004 7,004 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด ให้เช่าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช ้ 20,000 50.96 50.96 10,196 10,196 
    ในการกอ่สร้างฐานราก      

บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากดั ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 10,000 99.99 99.99 50 50 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (50) (50) 

สุทธ ิ            -         - 
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.94 99.94 650 650 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (650) (650) 

สุทธ ิ            -         - 
บริษัท ผลิตพลังงาน จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 74.93 74.93 50 50 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (50) (50) 

สุทธ ิ            -         - 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ า 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (100,000) (100,000) 

สุทธ ิ            -         - 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ผลิต จ าหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่น 

   คอนกรีตส าเร็จรูป                      
250 99.93 99.93 250 250 

บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดเีวล๊อปเม้นท์ จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93 999 999 
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท               

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93          999 999 

บริษัท เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 250 99.95 99.95 250 250 
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากดั ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 99.97 99.97 250 250 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 3,795,987 60.00 60.00 2,277,592 2,277,592 
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    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   การถือหุ้น ราคาทุน 
 

ลักษณะของธุรกิจ 
ทุนช าระ  
แล้ว 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษัทย่อยในต่างประเทศ        
Myanmar ITD Co., Ltd. ตัวแทนด าเนินธุรกิจในประเทศพม่า 1,483 99.99 99.99 1,483 1,483 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (1,483) (1,483) 

สุทธ ิ            -         - 
PT. Thailindo Bara Pratama ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 25,250 99.99 99.99 108,071 108,071 
 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย     
ITD Cementation India Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 155 51.63 51.63 2,143,951 2,143,951 
 ล้านรูปีอินเดีย     
ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 20 99.98 99.98 99,527 99,527 
 ล้านอเรียร่ีมาดากัสการ์     
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (99,173) (99,173) 
      สุทธ ิ    354 354 
ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75 99.99 99.99 7,312 7,312 
 ล้านริงกิตมาเลเซีย     
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (7,312) (7,312) 
      สทุธ ิ            -         - 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับใน 

   ประเทศบังคลาเทศ 
705 

ล้านตากาบังคลาเทศ      
99.99 99.99 297,414 221,117 

 (31 ธันวาคม 2559 : 534 ล้านตากาบังคลาเทศ)     
ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ  4 99.99 99.99 1,546 1,546 
    บังคลาเทศ ล้านตากาบังคลาเทศ          
Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000 80.00 80.00 9,160 9,160 
  ล้านเวียดนามดองก์     
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (9,160) (9,160) 
      สุทธ ิ            -         - 
ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 1,141,815 99.00 99.00 38,447 38,447 
    สาธารณรัฐโมซัมบิค เหรียญดอลลาร์สหรัฐ     
Thai Mozambique Logistica SA สัมปทานโครงการก่อสร้าง 250,000  60.00 60.00 4,955 4,955 
    ท่าเรือและทางรถไฟใน 

   ประเทศสาธารณรัฐ 
   โมซัมบบิค 

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ     

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

รับเหมาก่อสร้างใน    
   สาธารณรัฐ 
   แห่งสหภาพพม่า 

25,000  
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

99.90 99.90 814 
 
 

814 
 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธ ิ    6,711,652 6,635,355 
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8.2   เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังต่อไปนี้ 

 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 658,947 697,963 
บวก : ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัรว่ม 23,537                            - 
หัก : เงินปันผลรับจากบรษิัทร่วม (2,064)                            - 
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
          งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (23,332) 

 
                           - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 657,088 697,963 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : พันบาท) 
    

อัตราส่วน 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ 

ของกิจการ 

   การถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 
 

ลักษณะของธุรกิจ 
ทุนช าระ
แล้ว 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม         
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 

จ ากัด 
ผลิตและจ าหน่ายประแจสับราง 
   รถไฟ 

5,000 48.99 48.99 43,996 23,540 2,450 2,450 

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,701 26,701 27,373 27,373 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็ก 313,000 19.98 19.98 99,621 96,774 71,603 71,603 
    แรงดึงสูง        
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์  

กรุงเทพ จ ากดั 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 15.00 15.00        -        - 75,000 75,000 

         
บริษัทในต่างประเทศ          
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น  รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 25 24.00 24.00 12,000 12,000 12,000 12,000 

คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์   ฟิลิปปินส์                       ล้านเปโซฟิลิปปินส์      
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (12,000) (12,000) (12,000) (12,000) 

สุทธ ิ           -       -       -       - 
บริษัท เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง  ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ 5 24.00 24.00 3,000 3,000 3,000 3,000 
   คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์   ฟิลิปปินส์                       ล้านเปโซฟิลิปปินส์      
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

สุทธ ิ           -       -       -       - 
Sino Lao Aluminum Corporation  ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด ์ 32 34.00 34.00 484,245 509,407 521,537 521,537 

Limited ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ประชาชนลาว                    

 
    

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     654,563 656,422 697,963 697,963 
         
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดย
บริษัทย่อย 

        

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 4.30 4.30 2,525 2,525       -       - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    2,525 2,525       -       - 
        
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ    657,088 658,947 697,963 697,963 
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8.3   เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 90,812                          - 
บวก : ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการรว่มค้า 22,527                          - 
หัก : ขาดทุนจากการปดิกิจการรว่มค้า (5,145)                          - 
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
          งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
9,112 

 
                         - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 117,306                          - 
 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุน
ดังต่อไปนี้ 

 
   (หน่วย : พันบาท) 
  อัตราส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  การถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

 
ลักษณะของธุรกิจ 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย.  
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

  ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า        
กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน –  
   อิตาเลียนไทย-พีอีดับบลิวซี 

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน       - 25.00       - 194       -       - 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 302,431 306,737 298,830 296,569 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (298,830) (296,569) (298,830) (296,569) 

สุทธ ิ    3,601 10,168       -       - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ รับเหมาก่อสร้าง 65.00 65.00 58,367 46,723       -       - 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น รับเหมาก่อสร้าง       - 51.00       - 108,337       - 103,192 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า          - (103,192)       - (103,192) 

สุทธ ิ          - 5,145       -       - 
กิจการร่วมค้า ไอโอท ี รับเหมาก่อสร้าง 40.00 40.00       -       -       -       - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ  
    - เอ็มวีเอ็ม 

รับเหมาก่อสร้าง 55.25 55.25 20,375 23,420       -       - 

CMC/ITD/SONG DA Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 30.00 30.00 34,488 5,162       -       - 
ITD SINOHYDRO Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 51.00       - 475       -       -       - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธ ิ    117,306 90,812       -       - 

                       

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า – สุทธิ   774,394 749,759 7,409,615 7,333,318 

 

บริษัทท าการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่บริษัทไปลงทุนอย่างสม่ าเสมอ และ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีขอ้บ่งชี้ที่ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการทีบ่ริษัทถือเงนิลงทนุมีมูลค่าลดลงค่อนข้างแน่นอน 
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9.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธ ิ
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 845,703 677,315 

บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุน                                                10,464 9,826 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 856,167 687,141 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : พันบาท) 

  อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 
ลักษณะของธุรกิจ 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

  ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน        
ก)  บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       
      บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.54 11.54 12 12 12 12 
      หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า              (12)           (12) (12) (12) 

สุทธ ิ            -         -         -         - 
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จ ากัด               

(มหาชน) 
ผลิตและจ าหน่ายเหล็กในงาน
ก่อสร้าง 

1.15 1.15 55,885 55,885 55,885 55,885 

      บริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออ๊พติคส์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยแก้ว
น าแสง 

10.00 10.00 24,000 24,000 24,000 24,000 

      บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.29 2.29 47,313 47,313 47,313 47,313 
      บริษัท บางกอกคลับ จ ากัด ด าเนินธุรกิจสันทนาการ 0.44 0.44 3,000 3,000 3,000 3,000 
      หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (1,985) (1,985) (1,985) (1,985) 

สุทธ ิ    1,015 1,015 1,015 1,015 
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จ ากัด  ให้เช่าเคร่ืองจักรส าหรับใช้ใน

งานก่อสร้าง 
15.00 15.00 7,500 7,500 7,500 7,500 

     บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด พัฒนาศูนย์การค้า 6.32 6.32 200,000 200,000 200,000 200,000 
      หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) 
              สุทธ ิ            -         -         -         - 
      รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่ได้       
          จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธ ิ    135,713 135,713 135,713 135,713 
       
ข)  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายลวดและสาย

เคเบิ้ล 
12.90 12.90 308,715 308,715 308,715 308,715 

     บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
235,353 225,087 235,353 225,087 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    544,068 533,802 544,068 533,802 
บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 0.07 400 400 400 400 

     บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
6,960 7,400 6,960 7,400 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    7,360 7,800 7,360 7,800 
     รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ            
  

   551,428 541,602 551,428 541,602 

        
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สทุธ ิ    687,141 677,315 687,141 677,315 
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     (หน่วย : พันบาท) 

  อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 
ลักษณะของธุรกิจ 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

  ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
ก) บริษัทที่ไม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       
     บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.55 6.55 135,226 135,226       -       - 
       
ข) หลกัทรัพย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายลวดและสาย
เคเบิ้ล 

0.80 0.80 19,178 19,178       -       - 

บวก  : ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
14,622 13,984 

 
      - 

 
      - 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    33,800 33,162       -       - 
รวม    169,026 168,388       -       - 
        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธ ิ    856,167 845,703 687,141 677,315 

 
10. สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
สิทธิการเชา่ทีด่ิน 30,198 30,198          -          - 

โครงการระหว่างการพัฒนา 7,575,984 7,528,794 5,079,799 5,025,204 
รวม 7,606,182 7,558,992 5,079,799 5,025,204 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นเงิน 7,606.18 ล้านบาท และ 7,558.99 ล้านบาท ตามล าดับ โครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานและผู้สนับสนุนโครงการทวายรายใหม่ 
ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงจากนิติ
บุคคลเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปการประเมินสินทรัพย์ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาวิเคราะห์การลงทุนของทั้ง
สองรัฐบาลแล้ว 

 

คณะกรรมการบริหารงานในพื้นที่โครงการ (Dawei SEZ Management Committee : DSEZ MC) และนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(Special Purpose Vehicle : SPV) ได้ลงนามสัญญา Supplementary Memorandum of Understanding ก าหนดกรอบ 
DSEZ MC และก าหนดให้ SPV เป็นผู้ด าเนินการจัดการให้ผู้พัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย (Dawei Special Economic Zone: Dawei SEZ) รายใหม่เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัท หรือ ก าหนดกรอบเงื่อนไข
ให้สิทธิสัมปทานในที่ดินใน DSEZ ให้แก่บริษัทเพื่อทดแทนเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไว้แล้วก่อนหน้า 
 

นอกจากน้ี บริษัทและผู้ร่วมทุน ได้ลงนามสัญญาสัมปทานพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายในระยะเริ่มแรกส าหรับ
พื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร และสัมปทานโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อนิคมอตุสาหกรรม (DSEZ Initial Phase) ซ่ึงผูร้่วมทุน
แต่ละโครงการกับบริษัทจะร่วมรับผิดชอบเงินลงทุนที่เก่ียวกับโครงการน้ันๆ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าโดยผ่าน
กระบวนการ Due Diligence 
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาและรัฐบาลไทย 
เพื่อการพัฒนา DSEZ และพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง (Myanmar - Thailand Joint Coordination Committee for the 
comprehensive development in the Dawei SEZ and its related project areas : JCC) ได้มีการประชุม และมีมติให้มี
การจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) ส าหรับการพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่
ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะท างานเฉพาะกิจส าหรับการพัฒนา DSEZ Initial Phase เพื่อจัดท า
แผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการด าเนินงานให้มีการพัฒนาโครงการต่อไป  
 

11. สิทธใินเหมืองแรโ่ปแตช 
 

บริษัทมีเงินลงทุนโดยรวมเท่ากับร้อยละ 90 ในโครงการเหมืองแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
กระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
ประทานบัตรการท าเหมืองแร่โปแตซจากรัฐบาล  

 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ข้อกฎหมาย เก่ียวกับสัญญาได้สิทธิส ารวจ
และผลิตแร่โปแตชมายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงได้ยืนยันให้ราชการปฎิบัติตามสัญญาสัมปทานใน
เรื่องให้ค่าตอบแทนต่อรัฐที่ได้ท าไว้เมื่อปี 2527  
 
ผลดังกล่าวเป็นเหตใุห้บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด และมีผลให้ขั้นตอนในการขอรับประทานบัตรจะ
สามารถด าเนินการได้ต่อไป โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองเอกสาร
ประกอบค าขอของบริษัทต่อกระทรวงอุตสาหกรรมในการให้ประทานบัตร 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าโครงการน้ีจะเกิดขึ้นได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก และโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อ
ว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า 

 
12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บรษิัทยอ่ย – สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ ดังน้ี  
 
  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
บริษัทยอ่ย           -           - 6,993,120 6,939,870 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู         -         - (1,341,672) (1,327,992) 
สุทธ ิ         -         - 5,651,448 5,611,878 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทยอ่ยส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
มีดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 1 มกราคม ในระหว่างงวด 30 มิถุนายน 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทยอ่ย 6,939,870 53,250          - 6,993,120 

 
13. อสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 

  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อสงัหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมลูค่ายุติธรรม ประกอบด้วย 

  
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   
ที่ดิน 1,602,420 717,100 
อาคาร 350,994 350,994 

รวม 1,953,414 1,068,094 

 
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มดีังต่อไปนี้  

 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   

มูลค่าสทุธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,925,363 1,040,043 
เพิ่มในระหว่างงวด 34,777 34,777 
จ าหน่ายในระหว่างงวด (6,726) (6,726) 
มูลค่าสทุธิ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 1,953,414 1,068,094 

 
ในระหว่างงวด บริษัทรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เพื่อช าระหน้ีตามสัญญาก่อสร้างจ านวน 
34.78 ล้านบาท 
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์– สุทธิ 
  

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายการเปลี่ยนแปลงอย่างย่อส าหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้  
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   

มูลค่าสทุธ ิณ วันที ่1 มกราคม 2560 18,895,094 8,815,217 
ซ้ือ / รับโอนเข้า  1,337,155 728,357 
จ าหน่าย / โอนออก (501,489) (365,102) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (1,238,283) (583,779) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยท์ี่จ าหน่าย 355,452 256,997 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย ์ (23,597) (23,597) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น    
   เงินต่างประเทศ 

 
(10,191) 

 
(694) 

มูลค่าสทุธ ิณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 18,814,141 8,827,399 

 
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน มีดังน้ี  

      
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,417,300 753,657          -          - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,006,558 7,536,884 4,093,038 5,110,778 

รวม 7,423,858 8,290,541 4,093,038 5,110,778 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังน้ี 

 
  (หน่วย : ล้าน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

     
บาท 4,613 5,577 4,093 5,111 
รูปีอินเดีย 2,646 3,727          -          - 
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 อัตราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาทจะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศ และอัตราส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินรูปีอินเดีย 
จะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศอินเดีย 

 

บริษัทย่อยได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์วงเงินจ านวน 265.64 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 
0.75 ต่อป ีเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต 
และการค้ าประกันโดยบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยต้องทยอยลดวงเงินตามการปลอดจ านองเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ใน
อัตราร้อยละ 70 – 80 ของราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยจะต้องช าระคืนเงินกู้ยืมให้เสร็จสิ้น
ภายใน 36 – 42 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา  
 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมบางส่วนจ านวน 2,411.09 ล้านบาท และ 1,606.97                   
ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) งานก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงที่
ธนาคารผู้ให้กู้ได้ก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทน าเงินค่างานของโครงการน้ันๆ ผ่านเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญา
เงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน 6,776.79 ล้านบาท และ 4,332.72 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

16. เจ้าหน้ีการคา้ – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     
บริษัทยอ่ย          -          - 839,836 823,453 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 396,299 445,255 378,729 431,419 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 974,989 785,333 901,597 758,662 
รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,371,288 1,230,588 2,120,162 2,013,534 

 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังน้ี 
  

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
     

ยอดคงเหลอื 14,724,759 10,994,098 9,416,742 6,138,104 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (7,071,760) (3,623,801) (5,965,254) (2,903,816) 
สุทธ ิ 7,652,999 7,370,297 3,451,488 3,234,288 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 10,994,098 6,138,104 
บวก : กู้เพิ่มเติม  5,026,554 4,027,800 
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (1,170,392) (749,162) 
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
          งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (125,501) 

 
                         - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 14,724,759 9,416,742 

 
ในระหว่างงวด บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินสองแห่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อ จ านวน 2,759 ล้านบาท ซ่ึงมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 และ MLR - 1.5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยโอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง
และมีก าหนดช าระภายในปี 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 
ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 120 
ล้านบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี และมีก าหนดช าระภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่เบิกเงินกู้ครั้งแรก                 
เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัทและเครื่องจักรของบริษัทย่อย 
 
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวนรวม 10,146 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ถึง MLR - 1.5 
ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีการโอนสิทธิรับเงินหรือมอบอ านาจการรับเงินค่างานตามสัญญาก่อสร้างเพื่อเป็นหลักประกัน และ
มีก าหนดช าระภายในปี 2561 - 2563 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสองแห่งมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อป ี
 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกันแห่งหน่ึงมสีัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 2,100 ล้านบาท 
โดยเป็นส่วนของบริษัทจ านวน 1,050 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.75 และ MOR - 1 ต่อป ี
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญากู้ยืมกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 951 ล้านบาท ซ่ึงมีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อป ีเงินกู้ยืมดังกล่าว มีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการด ารงอัตราส่วนทาง
การเงิน การก่อภาระหน้ีสินของบริษัท และอื่นๆ เงินกู้ยืมค้ าประกันโดยบริษัทและการจดจ านองที่ดินและเครื่องจักรของ
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศภายในวงเงิน 12,650 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัท
และการจ านองเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ  
 

เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 - 13.50 ต่อปี พร้อมเงื่อนไขการช าระเป็นไปตามที่ระบุ      
ในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ ์
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บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงมีสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง วงเงินสินเชื่อจ านวน 4,000 ล้านตากา      
บังคลาเทศ โดยมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวอ้างอิงธนาคารแห่งชาติบังคลาเทศบวกร้อยละ 6 ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระ
ทุกๆ 6 เดือน ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่เบิกเงินกู้ครั้งแรก เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัท 
 

18. หุ้นกู้ – สุทธ ิ
 

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 13,662,803 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม ่ 6,250,000 
ไถ่ถอนหุ้นกู้เดมิ (6,200,000) 
ค่าใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ (14,988) 
ค่าใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้ตัดจ าหน่าย 22,165 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 13,719,980 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (299,835) 
สุทธ ิ 13,420,145 

 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่ารวม 250 ล้านบาท อายุ 2 ปี 1 เดือน 29 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี 
ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้
ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุด ITD196A จ านวน 6,000 ล้านบาท ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ในวันเดียวกัน บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อย
สิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในจ านวนเดียวกัน โดยมีอายุ 5 ปี 3 วัน มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อ
ปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออก
หุ้นกู้ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงการด ารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจ ากัดในการลดทุน ควบรวม
กิจการ จ่ายเงินปันผลและในการก่อภาระหน้ีสินของบริษัท 
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19.  ทุนเรือนหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
 

19.1  ทุนเรือนหุ้น 
 
ในมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
จ านวน 6,335,808,993 บาท (6,335,808,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 6,337,920,861 บาท 
(6,337,920,861 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 
 

19.2  ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
 
ในทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิส าหรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) จากเดิม ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท โดยปรับเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.002 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
13.971 บาท 
 

20.  เงินปันผลจ่าย 
 
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ
ของปี 2559 ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 5,279.84 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01026 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.17 ล้านบาท 
โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แล้ว 

 
21.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึ ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

ลักษณะรายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้ค่าก่อสรา้งซ่ึงรวมการจัดหาวัสด ุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าก่อสรา้งทีไ่มร่วมการจดัหาวัสด ุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าเชา่ทีด่ิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ขายอุปกรณ ์ ราคาทุน หรือ ราคาตามที่ตกลงรว่มกัน 
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด 
ซ้ือวัสดุกอ่สรา้ง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ซ้ือบริการก่อสรา้งซ่ึงรวมการจดัหาวัสดุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือบริการก่อสรา้งที่ไมร่วมการจัดหาวัสด ุ ราคาทุน 
ซ้ือเงินลงทุน ใกล้เคียงมลูค่าสทุธิตามบญัช ี
ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 
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รายการที่ส าคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างงวด สรุปไดด้งัน้ี 
 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น          -          - 154 273 
ขายสินทรพัย ์          -          - 37 - 

 ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ          -          - 418 323 
     

รายการธรุกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 55 54 53 53 
   ขายอุปกรณ ์ 25          - 24          - 
   ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ 87 73 46 67 
     

รายการธรุกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 130 145 111 123 
 ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ 720 481 583 341 
 ซ้ืออุปกรณ ์ 8 83 8 82 
     

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 33 35 24 28 
  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 2 1 1 

 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น          -          - 290 536 
ขายอุปกรณ ์          -          - 37 - 

 ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ          -          - 955 652 
     

รายการธรุกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 90 100 83 99 
   ขายอุปกรณ ์ 25          - 24          - 
   ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ 172 158 117 143 
     

รายการธรุกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
 รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 212 414 173 352 
 ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการ 1,341 1,048 1,162 696 
 ซ้ือสินทรัพย์และอุปกรณ ์ 130 295 130 293 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 64 63 49 50 
  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5 4 1 1 

 
นอกจากน้ี บริษัทมีรายการที่ส าคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังกล่าวซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่าย ยอดคง
ค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 ค่าเช่าค้างจ่าย 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายเป็นจ านวน 75.44 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 70.31 ล้านบาท) 
 
22.  การค้ าประกัน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมหีนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ 77,941.84 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 
บริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ าประกันดังกล่าว 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินจ านวนประมาณ 6,384.82      
ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินมีกับบริษัทย่อย และการร่วมค้า โดยบริษัทได้ออกหนังสือค้ า           
ประกันตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรว่ี จ ากัด บริษัท อิตัลไทยมารีน จ ากัด บริษัท อาควาไทย จ ากัด 
บริษัท สรีธร จ ากัด บริษัท เอเซ่ียนสติล โปรดักส์ จ ากัด และ ITD Cementation India Limited ซ่ึงบริษัทออกหนังสือค้ า
ประกันเต็มวงเงิน) 
 

23.  ภาระผูกพัน 
 
23.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงราย

ใหญ่แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังน้ี  
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
สกุลเงิน   
บาท 6,409.76 6,265.26 
รูปีอินเดีย 1,733.91 113.29 
ตากาบงักลาเทศ 650.21                           - 
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23.2   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และ

บริการที่เก่ียวข้องและสัญญาบริการ เป็นจ านวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังน้ี 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
สกุลเงิน   
บาท 619.56 534.09 
เหรียญสหรัฐฯ 1,339.67 227.84 
รูปีอินเดีย 129.43                           - 
ยูโร 739.20 5.84 
เวียดนามดอง 6.30 6.30 

 
23.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช าระในบริษัทร่วมแห่งหน่ึง

เป็นจ านวน 8.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และบริษัทย่อยเก้าแห่งเป็นจ านวนเงิน 2.25 ล้านบาท 1.65 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26,709.90 ล้านตากาบังคลาเทศ และ 344.17 ล้านจ๊าดพม่า 
 

23.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีข้อผูกพันที่จะต้องได้รับประทานบัตรจากรัฐบาลไทยก่อนที่จะเริ่มด าเนินการผลิตแร่โปแตช โดย
บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อได้รับประทาน
บัตร และจ่ายเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนการศึกษาเป็นจ านวนเงินปีละ 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่กับบริษัท 

 
23.5 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินซ่ึงเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการเหมืองแร่ใต้ดิน

จังหวัดอุดรธานี จ านวนเน้ือที่ดินรวมที่จะซ้ือทั้งหมดประมาณ 1,239 ไร่ มีจ านวนเงินรวมโดยประมาณ 279 ล้าน
บาท บริษัทย่อยได้วางเงินค่ามัดจ าในการจะจัดซ้ือที่ดินเป็นจ านวนรวม 1.58 ล้านบาท ส่วนการช าระค่าที่ดินส่วนที่
เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

 
23.6 บริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าบริการที่

ตกลงในสัญญา 
 

23.7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างของกิจการร่วมค้าใน
ต่างประเทศภายในปี 2561 เป็นจ านวน 540.29 ล้านบาท (1,026 ล้านรูปีอินเดีย) 
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24.  หน้ีสินทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
 

บริษัทมีคดีความทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าคดีความดังกล่าวยังไม่มี
ข้อสรุป จึงยังไม่มีการบันทึกส ารองหนี้สินไว้ในงบการเงนิ ในขณะนี้บริษัทไม่มคีดีความที่มสีาระส าคัญทีเ่ปลี่ยนแปลงจากงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้น บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกเจ้าหน้ีฟ องต่อศาลล้มละลาย
กลางในเรื่องผิดสัญญามูลค่า 4.03 ล้านบาท ในระหว่างงวด บริษัทย่อยทางอ้อมได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้ยกค าร้องของบริษัทย่อยดังกล่าว 

 
ในระหว่างงวด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจ านวน 83.85 ล้านบาทกับธนาคารแห่ง
หน่ึง จากการออกหนังสือค้ าประกันให้บริษัทย่อยทางอ้อม ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ าประกันวงเงินสินเชื่อและ
หนังสือค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง ปัจจุบัน บริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเจรจา
กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทจึงน าเงินฝากจ านวน 83.85 ล้านบาท ไปวางไว้กับธนาคารดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกัน 
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25.  ส่วนงานด าเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการก่อสร้าง และการขายและบริการเป็นส่วนใหญ่ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ดังน้ี 
 
 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง             
รายได้จากบุคคลภายนอก 8,344 6,002 3,122 4,707 701 510 12,167 11,219      -      - 12,167 11,219 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 307 306 9 3      -      - 316 309 (316) (309)      -      - 
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม 8,651 6,308 3,131 4,710 701 510 12,483 11,528 (316) (309) 12,167 11,219 

             
รายได้จากการขายและให้บริการ             

รายได้จากบุคคลภายนอก 397 533      -      -      -      - 397 533      -      - 397 533 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 255 151      -      -      -      - 255 151 (255) (151)      -      - 
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม 652 684      -      -      -      - 652 684 (255) (151) 397 533 

             
ก าไรขั้นต้น 877 540 589 402 119 129 1,585 1,071 (15) (1) 1,570 1,070 
             
รายได้อื่น           87 56 
ดอกเบี้ยรับ           46 37 
ดอกเบี้ยจ่าย           (635) (604) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย           (643) (613) 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ           (58) (67) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน            (40) (14) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
   การร่วมค้า 

           
15 

 
(4) 

ผลประโยชน์ทางภาษี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)           (72) 37 
             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด           137 (154) 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง             
รายได้จากบุคคลภายนอก 16,964 12,668 6,251 10,284 1,292 839 24,507 23,791      -      - 24,507 23,791 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 764 609 22 5      -      - 786 614 (786) (614)      -      - 
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม 17,728 13,277 6,273 10,289 1,292 839 25,293 24,405 (786) (614) 24,507 23,791 

             
รายได้จากการขายและให้บริการ             

รายได้จากบุคคลภายนอก 923 1,084      -      - 1 1 924 1,085      -      - 924 1,085 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 459 300      -      -      -      - 459 300 (459) (300)      -      - 
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม 1,382 1,384      -      - 1 1 1,383 1,385 (459) (300) 924 1,085 

             
ก าไรขั้นต้น 1,885 1,580 1,069 765 279 119 3,233 2,464 (17) (2) 3,216 2,462 
             
รายได้อื่น           191 117 
ดอกเบี้ยรับ           92 58 
ดอกเบี้ยจ่าย           (1,226) (1,225) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย           (1,261) (1,201) 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ           (73) (65) 
ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                - 37 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน            (151) (24) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
   การร่วมค้า 

           
46 

 
(10) 

ผลประโยชน์ทางภาษี (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)           (187) 9 
             
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด           235 (15) 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 
 30 มิ.ย. 

2560 
31 ธ.ค.
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค.
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค.
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค.
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค.
2559 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค.
2559 

             
ที่ดิน อาคาร และ  

อุปกรณ์ - สุทธ ิ 11,377 11,325 2,246 2,182 5,221 5,440 18,844 18,947 (30) (52) 18,814 18,895 
สินทรัพย์อื่น 59,922 56,727 12,433 12,082 10,707 7,652 83,062 76,461 (18,365) (17,236) 64,697 59,225 
สินทรัพย์รวม 71,299 68,052 14,679 14,264 15,928 13,092 101,906 95,408 (18,395) (17,288) 83,511 78,120 

             
หน้ีสินรวม 51,460 45,821 15,512 15,145 15,555 15,059 82,527 76,025 (13,492) (12,239) 69,035 63,786 

 
26. เครื่องมือทางการเงิน 

 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
สรุปได้ ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ  
 สินทรัพย ์ หนี้สิน สินทรัพย ์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

      
เหรียญสหรัฐฯ 24 26 29 3 33.9814 
ยูโร - 35 - - 39.2127 
กีบ - 100 - - 0.0041 
ดอลลาร์ฮ่องกง 6 - 6 - 4.3167 

 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดังน้ี 

 
 

สกุลเงิน 
  

ยอดคงเหลอื (ล้าน) 
 อัตราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซื้อขาย         

เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 
     

เหรียญสหรัฐฯ (ขาย)  13  32.8000 
ยูโร (ซ้ือ)  20  43.7500 

เหรียญสหรัฐฯ (ซ้ือ)  30  33.2800 - 34.1951 
หยวน (ซ้ือ)  7  4.9570 - 5.0990 
เยน (ซ้ือ)  1,287  0.3035 - 0.3076 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สินทรัพย์และหน้ีสินที่มีสาระส าคัญของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงไม่ได้มีการท าสัญญาป องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังน้ี  
 
 งบการเงินรวม (สุทธ)ิ 

 ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน ล้านดอลลาร ์
 สหรัฐอเมริกา ยูโร กีบ ฮ่องกง 

     

ลูกหน้ีการค้าและเงินประกันผลงาน 9 - - 6 
ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมบริษทัที่เก่ียวข้อง 15 - - - 
เจ้าหน้ีการค้า 10 14 100 - 
     
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ (สุทธิ) 
 ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน ล้านดอลลาร ์
 สหรัฐอเมริกา ยูโร กีบ ฮ่องกง 
     
ลูกหน้ีการค้าและเงินประกันผลงาน - - - 6 
ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมบริษทัที่เก่ียวข้อง 29 - - - 
เจ้าหน้ีการค้า 3 - - - 

  
นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเน่ืองจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซ่ึงไม่ได้ป องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญา cross currency swap กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง เพื่อ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน 2,702.39 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา
ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 
 

27.  ก าไรต่อหุ้น 
 
เน่ืองจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต่ ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจึงไม่ได้
ค านวณการปรับลดในก าไรต่อหุ้นที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
 

28.  การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี 
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์  

  หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียง 

  ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน 
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซ่ึงน ามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน 

 

สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ข้อมูล 
ระดับ 1  

ข้อมูล 
ระดับ 2  

ข้อมูล 
ระดับ 3 

  
รวม 

สินทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงิน        

เงินลงทุนชั่วคราว           -  46            -  46 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 585,227            -            -  585,227 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           -  1,953,414            -  1,953,414 

รวม 585,227  1,953,460            -  2,538,687 

        
หนี้สินทางการเงิน        
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ           -  88,052            -  88,052 

รวม           -  88,052            -  88,052 

        
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 
ข้อมูล 
ระดับ 1  

ข้อมูล 
ระดับ 2  

ข้อมูล 
ระดับ 3 

  
รวม 

สินทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงิน        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 551,427            -            -  551,427 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           -  1,068,094            -  1,068,094 

รวม 551,427  1,068,094            -  1,619,521 

        
หนี้สินทางการเงิน        
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ           -  1,474            -  1,474 

รวม           -  1,474            -  1,474 
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29.  การจัดประเภทรายการใหม ่
 
กลุ่มบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภท
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตามทีจ่ัดประเภทใหม ่ ตามที่เคยรายงานไว ้
   
สินค้าคงเหลอืและงานระหว่างท า - สุทธิ 2,955,159 3,339,485 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 18,895,094 18,510,768 

 


