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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้างและมี 3 สาขา และ 2 ส านักงานโครงการในต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนคือเลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและการน าเสนองบการเงินรวม 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับน้ีเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดท าขึ้น
เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบัน 
 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 

ฉบับท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ฉบับท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับท่ี 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล 
 
มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาตรงกันกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินน้ี  
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มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชีในครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินน้ีในปีที่น ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
มาตรฐานฉบับน้ีปรับปรุงโดยก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้
รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได้  
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานฉบับน้ีมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” เป็น “งบการเงิน
เฉพาะกิจการ” และให้ข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการ
ร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
 
มาตรฐานฉบับน้ีมีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า” และระบุวิธีการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและวางข้อก าหนดในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ
ส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้แทนเน้ือหา
เก่ียวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคุม
หรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับน้ีผู้ลงทุนจะถือว่าควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหนึ่งก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัท และบริษัทย่อยมี
อ านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่พิจารณาว่าบริษัทใดจะต้องจัดท างบการเงินรวม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
 
มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดค านิยามของสัญญาการร่วมการงานว่าเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะ
ควบคุมร่วมในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เก่ียวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วม
อย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของค านิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ใน
รูปแบบของการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุนตก
ลงกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่มีความเก่ียวข้อง หากในข้อก าหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิใน
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด าเนินงานร่วมกันน้ันผู้ร่วมทุนจะมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับการร่วมงานน้ัน ผู้ร่วมงานต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สิน และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ที่เก่ียวกับส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกัน และการ
ร่วมค้าบันทึกส่วนได้เสียในการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 
มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว
ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เก่ียวข้องอื่น 
กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ี และใช้วิธี เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานน้ี 

  
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
เงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  
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2.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าโดยรวมงบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย 
และกิจการร่วมค้า (ใช้วิธีรวมตามสัดส่วน) ซ่ึงบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมดังต่อไปนี้: - 

 
 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 

ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษัท 
  2557 2556 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ    
บริษัท เมียนม่า ไอทีดี จ ากัด พม่า 99.99 99.99 
PT. Thailindo Bara Pratama อินโดนีเซีย 99.99 99.99 
ITD Cementation India Limited  อินเดีย 51.63 69.57 
ITD - Madagascar S.A. มาดากัสการ์ 99.98 99.98 
Italian Thai International SDN. BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99 
ITD Construction SDN.BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99 
First Dhaka Elevated Expresessway 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 สาธารณรัฐโม

ซัมบิค 
99.00 - 

Thai Mozambique Logistics SA สาธารณรัฐโม
ซัมบิค 

60.00 - 

Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd พม่า 99.99 - 
    
บริษัทย่อยในประเทศ    
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จ ากัด ไทย 99.80 99.80 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากัด ไทย 92.59 92.59 
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด ไทย 90.94 90.94 
บริษัท เอเซ่ียนสติล โปรดักส์ จ ากัด ไทย 69.90 69.90 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด ไทย 50.96 50.96 
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท คุณค่าพลังไทย จ ากัด ไทย - 98.05 
บริษัท ผลิตพลังงาน จ ากัด ไทย 74.93 74.93 
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากัด  ไทย 99.94 99.94 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จ ากัด ไทย 99.93 99.93 



15 

 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษัท 

  2557 2556 
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จ ากัด ไทย 99.95 99.95 
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด ไทย 99.97 99.97 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด ไทย 60.00 60.00 
    
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในต่างประเทศ    
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (บีวีไอ) จ ากัด หมู่เกาะบริติช

เวอร์จิน 
99.99 99.99 

บริษัท อิยวดี มัลติเทรด จ ากัด พม่า 99.99 99.99 
ITD Cementation Projects India Limited อินเดีย 99.99 99.99 
บริษัท เกาะกงพาวเวอร์ไลท์ จ ากัด กัมพูชา 93.00 93.00 
ITD Vertex Consortium SDN. BHD มาเลเซีย 70.00 70.00 
Dawei Development Company Limited (BVI) หมู่เกาะบริติช

เวอร์จิน 
75.00 75.00 

Dawei Development Company Limited (Myanmar) พม่า 75.00 75.00 
Future Prosperity Investment Company Limited มอริเชียส 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 Integrated Steel Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Thai Refinery Development Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Thai Petrochemical 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 
Dawei Green Power Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Dawei Electricity Distribution Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 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 Intregrated Steel Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Dawei Refinery Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Dawei Petrochemical  Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
Dawei International Industrial Estate Holding Company Limited ฮ่องกง 99.99 99.99 
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 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษัท 

  2557 2556 
APPC Hong Kong Company Limited  ฮ่องกง 100.00 100.00 
Italian-Thai Development Company Limited  ฮ่องกง 100.00 100.00 
THAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT 

PRIVATE COMPANY LIMITED 
สิงคโปร์ 100.00 - 

THAI POWER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 - 
THAI WATER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 - 
THAI TELECOM DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 - 
DAWEI TELECOM HOLDING PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 - 
    

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในประเทศ    
บริษัท อาควาไทย จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สรีธร จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เซาเทิร์น อินดัสตรีส์ (1996) จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เอเซีย แปซิฟิก โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ไทย 90.00 90.00 
บริษัท ลาซาล จ ากัด ไทย 99.30 99.30 
บริษัท ตองกราย จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ตยาคี จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ดิถี จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ปนุท จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท พัณณิน จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ถกลเกียรติ จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ไตรดายุค จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท บัณฑุวงศ์ จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ณ หทัย จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท กณิการ์ จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท สินแร่เมืองไทย จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไวดีเมียร์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด ไทย 40.00 40.00 
    

กิจการร่วมค้าในต่างประเทศ (รวมตามสัดส่วน)    
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอ็นซีซี (เอ็นที – 2) ลาว 60.00 60.00 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี ไต้หวัน 55.00 55.00 
กิจการร่วมค้าเอเวอร์กรีน – อิตาเลียนไทย – พีอีดับบลิวซี ไต้หวัน 25.00 25.00 
กิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) และ ITD Cementation India Limited 

อินเดีย 20.00 20.00 

ITD – Nawarat (L.L.C) สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

60.00 60.00 

ITD – ITDCEM JV อินเดีย 51.00 51.00 
ITD – ITDCEM JV (Consortium) อินเดีย 60.00 60.00 
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 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษัท 

  2557 2556 
    
กิจการร่วมค้าในประเทศ (รวมตามสัดส่วน)    
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ ไทย 65.00 65.00 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น ไทย 51.00 51.00 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ ไทย 40.00 40.00 
กิจการร่วมค้า ไอโอที ไทย 40.00 40.00 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว  ไทย 50.00 50.00 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค ไทย 60.00 60.00 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี  ไทย 50.00 50.00 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม ไทย 55.25 55.25 
กิจการรว่มค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี ไทย 40.00 40.00 
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี ไทย 24.00 24.00 

 

2.4 ในระหว่างปี 2557 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. จ านวน 88.74 ล้านตากาบังคลาเทศ 
 

- บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ITD Mozambique Limitada จ านวน 22.09 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน
ร้อยละ 99.00 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ในสาธารณรัฐโมซัมบิค 

 

- บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Thai Mozambique Logistics SA จ านวน 4.96 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน
อัตราส่วนร้อยละ 60.00 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจสัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือและทางรถไฟ             ใน
สาธารณรัฐโมซัมบิค 
 

- บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. จ านวน 0.81 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.90 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า  

 

- บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการ บริษัท คุณค่าพลังไทย จ ากัด 
 

- บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงลงทุนในกลุ่มบริษัท 5 แห่ง ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ โดยถือหุ้นใน
อัตราส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

 

2.5 ในระหว่างปี 2556 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. จ านวน 32.55 ล้านตากาบังคลาเทศ 
 

- บริษัทและบริษัท ซัมซุง ซี & ที คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามจัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อ “กิจการร่วมค้า ซัมซุง-  
ไอทีดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมาก่อสร้างโครงการขยายคลังก๊าซแอลพีจี และมีสัดส่วนการร่วมทุนของ
บริษัทในกิจการร่วมค้าคือ ร้อยละ 24 
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- บริษัท บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์เปอเรชั่น ออฟ ไชน่า บริษัท ไชน่า เก๋อโจวบ๋า กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไช
น่า อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ แอนด์ อิเล็กทริก คอร์เปอเรชั่น และบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้ลง
นามจัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อ “ITD-POWERCHINA JV” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมาก่อสร้างโครงการ
บริหารจัดการน้ าและอุทกภัย 

 
- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ITD-Madagascar S.A. จ านวน 4.20 ล้านบาท ซ่ึงส่งผลให้อัตราส่วนการ

ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.70 เป็นร้อยละ 99.98 
 

- บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นจ านวน 3,796 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 99.99 โดยท าการแลกหุ้นทั้งหมดในบริษัท สินแร่เมืองไทย จ ากัด และ บริษัท ไวดีเมียร์ จ ากัด มูลค่า 
3,796 ล้านบาท บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 1,518 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 40  ให้กับ APPC Hong Kong Company Limited ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

 
- บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการ Italian-Thai Development Pte Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ 
 

2.6 บริษัทไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด บริษัทดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะเพื่อด าเนิน
กิจการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าร่วมกับผู้ร่วมลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46.69 และบริษัทย่อย
ของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.30 (รวมเป็นร้อยละ 50.99) ตามล าดับ เน่ืองจาก บริษัทไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าว
และไม่ถือบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย การที่บริษัทไม่ได้รวมบริษัทดังกล่าวไว้ในงบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม 

 

2.7 งบการเงินของส านักงานโครงการ สาขา บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนส าหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็นรายการ “ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
2.8 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ ได้หักกลบลบ

กันในงบการเงินรวมแล้ว ยกเว้นก าไรที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่มีผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินรวม 

 
2.9 ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม แสดงด้วยจ านวนก าไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในส่วนที่

ไม่ได้ถือโดยบริษัท 
 

2.10 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีวันที่ท ารายงานวันเดียวกันคือ วันที่ 31 ธันวาคม และได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการ
บัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกัน 

 
2.11 ก าไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็นส่วนเกิน 

ทุน (ส่วนต่ ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน
รวม 
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2.12 งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษัทได้รวมงบการเงินของส านักงานโครงการ
ต่างประเทศสองแห่ง ส านักงานสาขาต่างประเทศสามแห่ง บริษัทย่อยต่างประเทศเจ็ดแห่ง และกิจการร่วมค้าหก
แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมียอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวมที่อยู่ในงบการเงินรวม
เทียบเท่าเงินบาทม ีดังน้ี 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 
 2557 2556 
 สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม 

     
KOLDAM Project Office 1,264 151 1,292 227 
West Bengal Project Office 84 1 118 37 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – 

Philippines Branch 69 6 86 21 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – 

Taiwan Branch 39 14 55 15 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – 

India Branch 149 3 176 18 
ITD Cementation India Limited 11,069 9,245 10,033 8,560 
PT. Thailindo Bara Pratama 664 76 942 90 
ITD Madagascar S.A. 146 7 167 7 
ITD Construction SDN. BHD - - - - 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 333 - 238 - 
ITD Bangladesh Company Limited                 2 - 2 - 
Italian-Thai Development Vietnam Co., Ltd. 4 - 5 - 
ITD-Cemindia JV 90 5 94 4 
ITD-ITDCEM JV 2,058 1,828 1,767 1,531 
ITD-ITDCEM JV (Consortium) 128 67 317 441 
ITD-EGC JV 172 20 220 32 
EIP JV 1 - 3 - 
ITD–Nawarat (L.L.C.) 2 4 - 20 
    รวม 16,274 11,427 15,515 11,003 

 
2.13 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 627.51 ล้าน

บาท และส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จ านวน 8.32 ล้านบาท         
งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซ่ึงยังไม่ได้มีการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชี เน่ืองจากบริษัทร่วมไม่อยู่ในอ านาจการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส าคัญหากงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแล้ว  
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2.14 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน 
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้าโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนตามรายละเอียดดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 
   

สินทรัพย์หมุนเวียน 7,226,251 6,507,444 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,850,266 3,192,338 
หนี้สินหมุนเวียน 6,662,123 4,822,216 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 480,114 1,462,782 
   
  (หน่วย : พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2557 2556 
   
รายได้ 7,117,571 7,054,366 
ค่าใช้จ่าย 6,832,378 6,193,725 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

3.1 การรับรู้รายได้ 
 
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง รับรู้เมื่อได้มีการให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างซ่ึงค านวณ
โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญา โดยบริษัทจะตั้งส ารองเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่า
โครงการก่อสร้างน้ันจะประสบผลขาดทุน 
 
รายได้จากการขายสินค้า 
รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว รายได้จากการขาย แสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับ
สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 
 
รายได้จากการให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 
 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา (รายได้จากสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญา) 
 
 



21 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลที่ประกาศจ่าย 
 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 
3.3 ลูกหน้ีการค้าและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 
ลูกหน้ีการค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นรายๆ 
ไป 
 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงด้วยยอดคงค้างตามสัญญาภายหลังจากหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้และค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแล้ว 

 
3.4 รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระและเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 

 
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เงินค่างวดที่เรียกช าระตามสัญญาแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าส่วน
ที่เกินงานระหว่างท า” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
3.5 สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า 

 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า แสดงตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ ากว่า สินค้าคงเหลือจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ทั้งน้ีผู้บริหารพิจารณาบันทึก
เผ่ือขาดทุนส าหรับสินค้าเสื่อมสภาพเป็นครั้งคราว  
 

3.6 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการ
พัฒนาโครงการ ซ่ึงรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้อง โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของ
แต่ละโครงการ 
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3.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของแต่ละโครงการ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะ
มีการด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 

3.8 เงินลงทุน 
 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ก าไร /ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าถือเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุน” จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า

เผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
  

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของปีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 
  
บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและ
เงินลงทุนทั่วไปไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

3.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท  นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อมติของบริษัท ซ่ึงมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัท หรือผู้บริหารคนส าคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอ านาจใน
การวางแผนและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
 
บริษัทย่อย 
บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง 
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บริษัทร่วม 
บริษัทร่วม เป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ โดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของบริษัท ได้
รวมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญจนถึง
วันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทร่วมมีขาดทุนเกินเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนในเงินลงทุนไม่เกินจ านวนที่ลงทุนไว้ และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะช าระภาระผูกพันของบริษัทร่วม 
 
กิจการร่วมค้า 
กิจการร่วมค้า เป็นกิจการที่บริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา งบการเงิน
รวมของบริษัทได้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการร่วมค้า โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน และน า
เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัด นับแต่วันที่มีการร่วมควบคุม
จนถึงวันที่การร่วมควบคุมสิ้นสุดลง 

 
3.10 ที่ดินรอการพัฒนา 

 
ที่ดินรอการพัฒนา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  

 
3.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากน้ัน บริษัทและ
บริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
ในวันที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจาก
การจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนออกจากบัญชี 
 

3.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงค านวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจ านวน
เทียบเท่าเงินสด ในการท าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
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บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละ
ส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วน ประกอบน้ันมีสาระส าคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังน้ี 

 

อาคาร  20  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  3 – 25  ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน  3 – 7  ปี 
ยานพาหนะ  5 – 12  ปี 
ส านักงานและบ้านพักคนงานชั่วคราว  5 – 12  ปี 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า
บ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 

 
3.13 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซ่ึงเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่
ซ้ือโดยบริษัท ค่าความนิยม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุก
ปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

 
3.14 สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 

 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตชเกิดจากส่วนของต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อย ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าต้นทุนการได้มาซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิน้ีเป็นส่วนที่สะท้อนถึง
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองแร่โปแตช มูลค่าสิทธิในเหมืองแร่โปแตชที่มีอยู่น้ี เมื่อ
บริษัทเริ่มด าเนินการผลิตจะมีการตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีจ านวนปริมาณแร่โปแตชที่ผลิตได้เทียบกับประมาณการ
สินแร่โปแตช 
 

3.15 ต้นทุนในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 
 
ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการท าเหมืองแร่ บันทึกบัญชี
เป็นต้นทุนในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว 
เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่าน้ีจะมีการตัดจ าหน่ายตามจ านวนหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้เทียบกับปริมาณแร่
ทั้งหมดที่คาดว่าจะผลิตได้ ในกรณีที่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าโครงการน้ีไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และต้องเลิกล้มไป
หรือไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต้นทุนเหล่าน้ีจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
 

3.16 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างจะหักจากค่างานตามผลงานแต่ละงวดจนครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุ
ในสัญญาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จัดประเภทเป็นหน้ีสินไม่
หมุนเวียน 
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3.17 หุ้นกู้ 
  

หุ้นกู้บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุ้นกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยจะ
บันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน จะ
บันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ก าไร/ขาดทุนจากการไถ่ถอน
ก่อนก าหนดรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการไถ่ถอน 

 
3.18 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นผู้เช่า 

 
การเช่าอุปกรณ์ ซ่ึงพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดได้โอนให้บริษัท บริษัท
ย่อย และกิจการร่วมค้าแล้วเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะบันทึกมูลค่าของ
สินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงที่ ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหัก
กับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
ของการใช้งานของสินทรัพย์น้ัน   
 
การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น 
เบ้ียปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 
 

3.19 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “อาคารและอุปกรณ์” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ค านวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า บันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
 
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทจะบันทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินด้วยจ านวนเงินลงทุนสุทธิ รายได้จากสัญญาเช่าการเงินจะรับรู้ด้วย
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 
 

3.20 เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 
 
เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซ้ือ เจ้าหน้ีเช่าซ้ือมีระยะเวลาผ่อนช าระ 24 - 60 เดือน 
สินทรัพย์ซ่ึงบริษัทได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทในราคาเงินสดและจะโอนเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เมื่อช าระเงินครบตามจ านวน ดอกเบี้ยจากการเช่าซ้ือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
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3.21 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามี
การด้อยค่า บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าปรับปรุงลดมูลค่าของ
สินทรัพย์น้ันลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
น้ันแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 

3.22 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือจะได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่
ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากก าไรขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินกับจ านวนเก่ียวข้องที่ใช้ส าหรับการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณโดยใช้อัตราภาษีที่
คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่ อบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงิน
ได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกันน้ันบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 
3.23 เงินตราต่างประเทศ 

 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกรวมไว้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.24 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง 

 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
     
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการค านวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการและผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

3.25 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล 
 

3.26 การจ่ายเงินปันผล  
 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล 
 

3.27 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปี 
โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
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3.28 ตราสารอนุพันธ์ 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน 
ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน ก าไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนผลต่างที่
ได้รับหรือจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บันทึกปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของภาระหน้ีสินทางการเงินที่
ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

สัญญาใช้สิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  
สัญญาใช้สิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เป็นการตกลงระหว่างคู่สัญญา โดยผู้ขายจะให้สิทธิแก่ผู้ซ้ือในการซ้ือ 
(สิทธิเลือกซ้ือ) หรือขาย (สิทธิเลือกขาย) เงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในสัญญา บริษัทตก
ลงท าสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดจ านวนเงินที่บริษัท
ท าสัญญาใช้สิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในตลาด ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ณ วันท าสัญญา แต่ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจะได้รับหรือจ่ายจากการท า
สัญญาดังกล่าวจะทยอยตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญานั้น 

 

3.29 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเก่ียวกับการรับรู้ และการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณ
การ และข้อสมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
 

3.30 ประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า บันทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัท บริษัท
ย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเน่ืองจาก
เหตุการณ์ในอดีต และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
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4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 
1. การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง 
 

ระดับความส าเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยผู้บริหารซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 
ณ วันที่รายงาน โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ งานที่ท าแล้ว และประมาณการต้นทุนที่
จะต้องใช้ในการท างานให้เสร็จ ทั้งน้ีข้อสมมติฐานที่ส าคัญต้องใช้การประมาณการส าหรับต้นทุนทั้งหมดและ
ส่วนที่จะได้รับชดเชยจากค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการค านวณอัตราส่วน
งานที่ท าเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และก าไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจ านวนเงินที่ได้บันทึกสะสม
ไว้ 
 

2. รายได้จากสิทธิเรียกร้อง 
 

รายได้จากสิทธิเรียกร้อง เป็นจ านวนที่ บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือ
คู่สัญญาให้ชดใช้หรือจ่ายเงินชดเชยส าหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รายได้
จากสิทธิเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาดใน
รายละเอียดที่ระบุหรือออกแบบ และการโต้แย้งขอเปลี่ยนแปลงแบบจากงานตามสัญญา การประมาณค่าของ
รายได้จากสิทธิเรียกร้อง เกิดขึ้นเมื่อสิทธิเรียกร้องน้ันเกิดขึ้นมากกว่าระดับของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น 
และขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาต่อรอง ดังน้ันบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะรับรู้สิทธิเรียกร้องเป็น
รายได้ตามสัญญาเมื่อ 

 
(ก)  การเจรจาต่อรองได้ข้อตกลงถึงขั้นที่ลูกค้าจะยอมให้รวมอยู่ในสัญญา และ 
 
(ข) จ านวนที่จะยอมตกลงให้รวมอยู่ในสัญญาสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 

3. ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 
 

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนส าหรับ
โครงการก่อสร้างหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึ้น และรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
 

4. การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 
 

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า
อันเกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันเป็นการประเมินบนพื้นฐาน
เก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ใน         
รายงาน 
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5. ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ 
 
บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้
สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการน้ันจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

6. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา 
 
บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอ
การพัฒนา เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่า
ของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน 
อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส าคัญ และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

7. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคัญและระยะเวลาน้ันขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 
8. การด้อยค่าของค่าความนิยม 

 
ในแต่ละปี บริษัททดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ จ านวน
เงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการค านวณมูลค่าการใช้ ซ่ึงเกิด
จากการประมาณการของฝ่ายบริหาร 
 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าโดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและ
มูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าว
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 
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11. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อ
พบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซ่ึงการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
 

12. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึง
ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
อัตรามรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร ์ในการก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผย
ทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงน้ันอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว ้
 

13.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไรทางภาษี
ในอนาคตของบริษัทที่น ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ัน ผู้บริหารต้องใช้ดุลย
พินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษี 

 

14. สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
 

15. คดีฟ้องร้อง 
 

บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว
และตั้งค่าเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในบัญชีในจ านวนที่สมเหตุสมผล ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม  
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว ้

 

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารทุนน้ัน เพื่อด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้
ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามข้อก าหนด
ของสัญญาเงินกู้ยืม 
 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัท และบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่
หรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อช าระหน้ีเดิม หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหน้ี 
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5. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค  าประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จ านวนรวม
ประมาณ 65.09 ล้านบาท (2556 : 59.65 ล้านบาท) ติดภาระค้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เงินฝากออมทรัพย์จ านวน 1.04 ล้านบาท 
(2556 : 19.91 ล้านบาท) ติดภาระค้ าประกันกับธนาคาร และเงินฝากประจ าจ านวน 0.67 ล้านบาท (2556 : 0.69 ล้าน
บาท) ติดภาระค้ าประกันเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วม
ค้า และสาขาของบริษัทในต่างประเทศ เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้น้ี ส่วนใหญ่มีการหมุนเวียนภายในหน่ึงปี  จึงจัดเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
6. ลูกหนี การค้า – กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ลูกหน้ีการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระมีดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

อายุลูกหนี้ 2557 2556 2557 2556 
     
น้อยกว่า 3 เดือน 5,983,880 4,476,223 4,660,761 3,525,868 
3 – 6 เดือน 188,999 532,419 31,597 195,829 
6 – 12 เดือน 489,389 426,619 283,629 58,975 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,316,391 2,535,808 590,495 668,743 
รวม 8,978,659 7,971,069 5,566,482 4,449,415 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,027,683) (964,547) (539,804) (510,252) 
สุทธ ิ 7,950,976 7,006,522 5,026,678 3,939,163 

 
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจ านวนของยอดคงค้างของลูกหน้ีรายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างช าระเกิน                   
12 เดือน และร้อยละ 50 ของยอดลูกหน้ีภาคเอกชนในส่วนที่ค้างช าระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างน้ี 

 
ลูกหน้ีการค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวนรวม 721.18 ล้านบาท และ 1,468.25 ล้านบาท ตามล าดับ (2556 : 587.03 ล้านบาท และ
1,349.07 ล้านบาท ตามล าดับ) เป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปลี่ยนแปลงเน้ืองานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ 
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินตามกรณีดังกล่าว ถือเป็นปกติธุรกิจ และ
ขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับช าระเงินคืน
โดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ ค าสั่งของศาลสูง และความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และบริษัทย่อยไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเรื่องดังกล่าวไว้ในบัญชี  นอกจากน้ี 
ลูกหน้ีการค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยต่างประเทศแห่งหน่ึงที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2557 จ านวน 119.22 ล้านบาท และ 81.72 ล้านบาท ตามล าดับ อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า และผู้บริหาร
พิจารณาว่าจะได้รับช าระเงินเต็มจ านวน  
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รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 จ านวน 463.22 ล้านบาท เป็นรายได้ส าหรับงานที่กิจการร่วมค้าได้ท าแล้วและส่งมอบงานให้กับรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศแห่งหนึ่ง แต่ยังไม่มีการตรวจรับรองโดยลูกค้า ซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาปกติของการตรวจรับรอง ในระหว่างปี 2557 
กิจการร่วมค้าได้รับเงินคืนทั้งหมดแล้ว  

 

7. ลูกหนี การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ - - 203 11,565 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - - 731,725 710,188 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ - เอ็มวีเอ็ม - - 57,377 100,854 
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท                      
   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - - 121,980 121,980 
บริษัท เอเซ่ียนสติลโปรดักส์ จ ากัด - - 437 338 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด - - 1,968 10,830 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ - - 98,278 136,711 
PT. Thailindo Bara Pratama - - - 9,833 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น - - 5,054 5,046 
บริษัท อิตัลไทยมารีน จ ากัด - - 11,728 11,344 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด - - 11,134 4,726 
ITD – Nawarat (L.L.C) - - 74,249 74,249 
บริษัท อาควาไทย จ ากัด - - 16,438 11,458 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด - - 35,078 32,416 
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด - - 178,530 70,632 
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากัด - - 21,686 8,205 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด - - 27,498 78,408 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด - - 7,915 16,954 
ITD Cementation India Limited - - 19,918 29,409 
ITD Construction SDN. BHD. - - 2,753 2,753 
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - - 38,902 32,109 
ITD Madagascar S.A. - - 104,465 98,621 
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด - - 47,465 73,189 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. - - 138,241 79,991 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค - - 46,898 48,146 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี - - 22,841 29,099 
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   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
กิจการร่วมค้า เทรวี่ – ไอทีที - - - 11,716 
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด - - 33,781 31,534 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - 17,372 80,145 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จ ากัด - - 11,681 1,587 
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี - - 247,747 106,842 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด - - 12,921 29,946 
อื่นๆ - - 540 627 
รวม - - 2,146,803 2,071,451 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (346,250) (240,668) 
สุทธ ิ - - 1,800,553 1,830,783 
     
บริษัทร่วม     
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น
ฟิลิปปินส์  

676,601 687,707 624,730 635,836 

Sino Lao Aluminum Corporation Limited 142,442 140,866 142,442 140,866 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด 16,459 591 16,459 591 
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด 23,506 18,113 23,506 18,113 
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทริ์นเอ้าท์ส จ ากัด 53,751 161,724 53,751 161,528 
รวม 912,759 1,009,001 860,888 956,934 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (676,601) (687,707) (624,730) (635,836) 
สุทธ ิ 236,158 321,294 236,158 321,098 
     
กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
กิจการร่วมค้า เอ็นดับบลิวอาร์ – เอสบีซีซี 867,635 797,886 857,536 795,499 
บริษัท อิตัลไทย เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 38,190 74,787 38,154 74,194 
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จ ากัด (มหาชน) 7,432 13,059 5,310 13,059 
บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จ ากัด 746 373 746 373 
บริษัท อ่าวสยามมารีน จ ากัด - 6,605 - 6,605 
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จ ากัด 104,326 101,472 104,326 101,472 
บริษัท อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์ 
จ ากัด 201,936 - 201,936 - 

บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด - 56,108 - 56,108 
บริษัท สระบุรีถ่านหิน จ ากัด 1,866 41,806 1,866 41,806 
บริษัท สระบุรีถ่านหิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 12,626 12,626 12,626 12,626 
PAN AFRICAN MINING CORP. 95,110 90,046 95,110 90,046 
บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จ ากัด 32,450 29,631 5,079 2,865 
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   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
บริษัท อมารี เอ็ซเทท จ ากัด 5,777 34,771 5,777 34,771 
บริษัท อมารี หัวหิน จ ากัด 8,660 40,111 8,660 40,111 
บริษัท อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต จ ากัด 91,032 101,052 91,032 101,052 
PAM SAKOA COAL SA. 47,862 48,735 - - 
บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จ ากัด 22,506 22,490 - - 
บริษัท อุตสาหกรรมโลหะลาว จ ากัด 50,411 50,413 50,411 50,413 
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 798 13,279 798 13,279 

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน) 24,493 745 24,493 745 
อื่นๆ 41,349 17,054 30,459 16,334 
รวม 1,655,205 1,553,049 1,534,319 1,451,358 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,042) (109,744) (38,659) (101,372) 
สุทธ ิ 1,595,163 1,443,305 1,495,660 1,349,986 
     
ยอดคงค้างและส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 365,863 355,094 - - 
กิจการร่วมค้า เทรวี่ – ไอทีที - 11,131 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 25,676 45,132 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ 122 6,939 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 18,759 19,258 - - 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 11,421 14,550 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 10,423 48,088 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 34,397 47,849 - - 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น 2,477 2,473 - - 
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 188,288 81,200 - - 
รวม 657,426 631,714 - - 
     
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 2,488,747 2,396,313 3,532,371 3,501,867 
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ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระมีดังน้ี 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ระยะเวลาค้างช าระ 2557 2556 2557 2556 
     

น้อยกว่า 3 เดือน 528,488 794,925 931,740 1,176,455 
3 – 6 เดือน 288,478 106,440 357,229 274,284 
6 – 12 เดือน 266,415 145,280 387,016 262,140 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,142,547 2,147,119 2,866,025 2,766,864 
รวม 3,225,928 3,193,764 4,542,010 4,479,743 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (737,181) (797,451) (1,009,639) (977,876) 
สุทธ ิ 2,488,747 2,396,313 3,532,371 3,501,867 

 
8. ลูกหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน     
ไม่เกิน 1 ปี 33,801 11,267 67,603 22,534 
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 129,573 163,374 259,145 326,749 
รวม 163,374 174,641 326,748 349,283 
หัก : รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (41,153) (57,588) (82,305) (115,176) 
 122,221 117,053 244,443 234,107 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (19,650) (6,026) (39,300) (12,052) 
สุทธ ิ 102,571 111,027 205,143 222,055 

 
บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง มีระยะเวลา 9 ปี  
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9. ลูกหนี อื่น – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือดังน้ี 

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
กิจการร่วมค้า     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - - 346,833 383,553 
     
กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
กิจการร่วมค้า เอ็นดับบลิวอาร์ – เอสบีซีซี - 53,416 - 53,416 
     
ยอดคงค้างและส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 173,416 191,776 - - 
     
รวม 173,416 245,192 346,833 436,969 

 
บริษัทได้ขายอุปกรณ์บางส่วนให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกันและกิจการร่วมค้าแห่งหน่ึง โดยมีเงื่อนไขการช าระเงินเริ่มในปี 
2557 – 2562  
 

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ
 

  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
PT. Thailindo Bara Pratama - - 1,918,268 2,099,122 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากัด - - 232,685 232,685 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี - - 291,159 318,901 
ITD – Nawarat (L.L.C.) - - 195,034 187,141 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี - - 352,000 352,000 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - - 196,500 - 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด - - 259,309 259,309 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. - - 17,566 16,484 
ITD Cementation India Limited - - 12,364 12,676 
บริษัท อาควาไทย จ ากัด - - 65,200 7,200 
กิจการร่วมค้า ไอโอที - - 9,801 - 
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  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
ITD – POWERCHINA JV - - 214 214 
ITD – ITDCEM JV - - 4,672 4,672 
รวม - - 3,554,772 3,490,404 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (2,079,298) (1,770,017) 
สุทธ ิ - - 1,475,474 1,720,387 
     
บริษัทร่วม     
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 40,087 21,991 40,087 21,991 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด - 9,360 - - 
รวม 40,087 31,351 40,087 21,991 
     
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จ ากัด 12,500 12,500 - - 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
  จ ากัด (มหาชน) - 7,128 - - 
อื่นๆ 21,325 18,756 - - 
รวม 33,825 38,384 - - 
     

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่     
   กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธิ 73,912 69,735 1,515,561 1,742,378 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี  
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 
 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
PT. Thailindo Bara Pratama 2,099,122 44,778 225,632 1,918,268 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากัด 232,685 - - 232,685 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี 318,901 - 27,742 291,159 
ITD – Nawarat (L.L.C.) 187,141 7,893 - 195,034 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 352,000 - - 352,000 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - 196,500 - 196,500 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด 259,309 - - 259,309 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 16,484 1,082 - 17,566 
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  (หน่วย : พันบาท) 
 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 
 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557 
     
ITD Cementation India Limited 12,676 - 312 12,364 
บริษัท อาควาไทย จ ากัด 7,200 58,000 - 65,200 
กิจการร่วมค้า ไอโอที - 10,201 400 9,801 
ITD – POWERCHINA JV 214 - - 214 
ITD – ITDCEM JV 4,672 - - 4,672 
รวม 3,490,404 318,454 254,086 3,554,772 
     
บริษัทร่วม     
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 21,991 18,096 - 40,087 
     
รวม 3,512,395 336,550 254,086 3,594,859 

 
11. สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า – สุทธ ิ

 

     (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
งานระหว่างท า 346,179 234,884 - - 
วัสดุคงเหลือ 4,137,906 3,456,270 2,383,568 1,875,743 
รวม 4,484,085 3,691,154 2,383,568 1,875,743 
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (21,545) (15,424) - - 
สุทธ ิ 4,462,540 3,675,730 2,383,568 1,875,743 

 
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  2557 2556 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  15,424 21,078 
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่มระหว่างปี  7,216 12 
หัก : กลับรายการค่าเผ่ือ  (1,095) (5,666) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  21,545 15,424 
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12. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ – สุทธ ิ
 
  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  2557 2556 
    
ที่ดิน  687,026 666,903 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  1,385,677 1,192,357 
งานสาธารณูปโภค  103,907 60,312 
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน  42,927 32,069 
รวม  2,219,537 1,951,641 
หัก : จ านวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย     (1,901,037) (1,428,897) 
หัก : ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินทรัพย์  - (322) 
สุทธ ิ  318,500 522,422 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นติดจ านองเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชี 
เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุ 29 
 
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นจ านวน 10.86 ล้านบาท และ 15.81 ล้านบาท ตามล าดับ 
เข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตามที่กล่าวในหมายเหตุ 29 
 
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  2557 2556 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  522,422 460,614 
บวก : ต้นทุนก่อสร้าง  281,441 442,489 
หัก : ต้นทุนขาย  (485,363) (380,681) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  318,500 522,422 
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13. เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ
  

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า – สุทธ ิ
 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 มดีังต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 6,586,087 8,087,431 
บวก : เงินลงทุนเพิ่มระหว่างปี 65,269 2,294,643 
หัก : จ าหน่าย - (3,795,987) 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (109,160) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,542,196 6,586,087 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ทุนช าระ   การถือหุ้น ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ   
เงินลงทุนในบริษัทย่อย       
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (400,000) (400,000) 

สุทธ ิ     - - 
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,075 99.99 99.99 5,075 5,075 
บรษัิท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 99.99 99.99 1,585,000 1,585,000 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายหินก่อสร้าง 11,000 99.99 99.99 10,999 10,999 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (10,999) (10,999) 

สุทธ ิ     - - 
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 : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (430,000) (430,000) 

สุทธ ิ     - - 
บริษัท อิตัลไทย เทรว่ี จ ากัด บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 90.94 90.94 84,189 84,189 
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่ 20,000 69.90 69.90 7,004 7,004 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด ให้เช่าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 20,000 50.96 50.96 10,196 10,196 
    ในการก่อสร้างฐานราก      
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 10,000 99.99 99.99 50 50 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (50) (50) 

สุทธ ิ     - - 
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    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ทุนช าระ   การถือหุ้น ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ   
       
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.94 99.94 650 650 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (650) (650) 

สุทธ ิ     - - 
บริษัท คุณค่าพลังไทย จ ากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ - - 98.05 - 16,271 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า   - (16,271) 

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

สุทธ ิ     - - 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (100,000) - 

สุทธ ิ     - 100,000 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ผลิต จ าหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่น

คอนกรีตส าเร็จรูป 
250 99.93 99.93 250 

 
250 

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

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93          999 999 

บริษัท เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
จ ากัด 

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 250 99.95 99.95 250 250 

บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด 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 
      
บริษัทย่อยในต่างประเทศ       
Myanmar ITD Co., Ltd. ตัวแทนด าเนินธุรกิจในประเทศพม่า 1,483 99.99 99.99 1,483 1,483 
  พันบาท     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (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 69.57 2,143,951 2,143,951 
 ล้านรูปีอินเดีย     
ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 20 99.98 99.98 4,553 4,553 
 ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์     
Italian-Thai International SDN. BHD. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1 99.99 99.99 10,169 10,169 
 ล้านริงกิตมาเลเซีย     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า    (10,169) (10,169) 
      สุทธ ิ    - - 
ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75 99.99 99.99 7,312 7,312 
 ล้านริงกิตมาเลเซีย     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (7,312) (7,312) 
      สุทธ ิ     - - 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับ

ในประเทศบังคลาเทศ 
397 

ล้านตากาบังคลาเทศ      
99.99 99.99 160,110 122,706 

  (2556 : 308 ล้านตากาบังคลาเทศ)     
       
ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ  4 99.99 99.99 1,546 1,546 
 บังคลาเทศ ล้านตากาบังคลาเทศ          
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    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ทุนช าระ   การถือหุ้น ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ   
       
Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000 80.00 80.00 9,160 9,160 
  ล้านเวียดนามดองก์     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (9,160) - 
      สุทธ ิ     - 9,160 
ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 682,815 เหรียญ 99.00 - 22,096 - 
 สาธารณรัฐโมซัมบิค ดอลล่าร์สหรัฐ     
Thai Mozambique Logistics SA สัมปทานโครงการก่อสร้าง 250,000 เหรียญ 60.00 - 4,955 - 
 ท่าเรือและทางรถไฟใน 

ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิค 
ดอลล่าร์สหรัฐ     

Italian – Thai Development (Myanmar)              
Co., Ltd 

รับเหมาก่อสร้างใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

25,000 เหรียญ 
ดอลล่าร์สหรัฐ 

99.90 - 814 - 

       
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธ ิ    6,542,196 6,586,087 
      
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า       
ITD - Nawarat (L.L.C.) รับเหมาก่อสร้างในสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ 
300,000 
ดีแรห์ม 

60.00 60.00 977 977 

หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (977) (977) 
สุทธ ิ     - - 

       
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า     - - 
       
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า    6,542,196 6,586,087 

 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  680,813 633,543 697,963 697,963 
บวก : ส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วม 26,143 22,348 - - 
หัก : เงินปันผล (14,489) - - - 
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
       งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (69) 24,922 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  692,398 680,813 697,963 697,963 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  ทุนช าระ การถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม         
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 

จ ากัด 
ผลิตและจ าหน่ายประแจสับราง 
   รถไฟ 

5,000 49.00 49.00 62,366 54,344 2,450 2,450 

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,877 26,971 27,373 27,373 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็ก 313,000 19.98 19.98 98,992 82,283 71,603 71,603 
    แรงดึงสูง        
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด พัฒนาศูนย์การค้า 1,000,000 20.00 20.00 200,000 200,000 200,000 200,000 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า     (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) 

สุทธิ     - - - - 
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์  

กรุงเทพ จ ากัด 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 15.00 15.00 - 10,209 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) 

  สุทธิ     - - - - 
         
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) 

สุทธิ     - - - - 

Sino Lao Aluminum Corporation  ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์ 32 34.00 34.00 501,638 504,481 521,537 521,537 
   Limited ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

    

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     689,873 678,288 697,963 697,963 

         
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดย
บริษัทย่อย 

        

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

  รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    2,525 2,525 - - 

         
รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ     692,398 680,813 697,963 697,963 

         
  รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ    692,398 680,813 7,240,159 7,284,050 

 
ส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยในบริษัทร่วมข้างต้น ส่วนใหญ่ค านวณจากงบการเงินที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทร่วมและยังไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่า
จะไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินรวม 
 
บริษัทท าการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่บริษัทไปลงทุนอย่างสม่ าเสมอ และ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการที่บริษัทถือเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงค่อนข้าง
แน่นอน 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทร่วม สรุปได้ดังน้ี  
 

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
         

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จ ากัด 337 580 210 469 530 486 36 53 

บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด 1,023 929 533 517 1,253 1,257 107 167 

บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ บางกอก 
จ ากัด 3,479 3,075 3,582 3,007 243 268 (142) (195) 

Sino Lao Aluminum Corporation Limited 1,198 403 213 65 - - (8) - 

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด 64 64 6 6 - - - - 

รวม 6,101 5,051 4,544 4,064 2,026 2,011 (7) 25 

 
13.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธ ิ

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,430,428 1,386,569 1,264,776 1,348,968 
หัก :   จ าหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี (1,250) - - - 
บวก (หัก) : กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ)  

การด้อยค่าเงินลงทุน (12,751) 161,920 (12,751) 26,694 
หัก : ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน                                                (100,488) (118,061) (105,750) (110,886) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,315,939 1,430,428 1,146,275 1,264,776 
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : พันบาท) 

  อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ลักษณะของธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

สุทธิ    - - - - 
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จ ากัด               

(มหาชน) 
ผลิตและจ าหน่ายเหล็กในงาน
ก่อสร้าง 

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

      บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยแก้วน า
แสง 

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

      บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟค 
          เจอเรอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ ์ - 6.95 - 50,069 - 50,069 

      หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    - (50,069) - (50,069) 

สุทธิ    - - - - 
      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) 

สุทธิ    1,015 1,015 1,015 1,015 
บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี ด าเนินกิจการ 4.93 19.72 175,000 175,000 175,000 175,000 
 แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์            

แมเนจเม้นท์เซอร์วิสและ
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

      

      หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (149,331) (139,975) (149,331) (139,975) 

สุทธิ    25,669 35,025 25,669 35,025 
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จ ากัด  ให้เช่าเคร่ืองจักรส าหรับใช้ใน

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

     บริษัท อุตสาหกรรมโลหะลาว จ ากัด ผลิตเหล็กเส้น 10.00 10.00 10,000 10,000 10,000 10,000 
     หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (10,000) (6,605) (10,000) (6,605) 

             สุทธิ    - 3,395 - 3,395 

      รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่ได้       
          จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สุทธิ    161,382 174,133 161,382 174,133 

       
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 

   
245,618 160,928 245,618 160,928 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด - สุทธิ    554,333 469,643 554,333 469,643 
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 3.29 3.29 18,400 18,400 18,400 18,400 

     บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
412,160 602,600 412,160 602,600 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด - สุทธิ    430,560 621,000 430,560 621,000 

     รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สุทธิ            

  
   984,893 1,090,643 984,893 1,090,643 

        
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ    1,146,275 1,264,776 1,146,275 1,264,776 
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     (หน่วย : พันบาท) 

  อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ลักษณะของธุรกิจ 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

  ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
ก) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       
    บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จ ากัด ให้บริการด้านการจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ 
- 10.00 - 1,250 - - 

    บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.55 6.55 135,226 135,226 - - 
       
ข) หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายลวดและสาย
เคเบิ้ล 

0.80 0.80 19,178 19,178 - - 

บวก  : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
15,260 9,998 - - 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด - สทุธิ    34,438 29,176 - - 

รวม    169,664 165,652 - - 

        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ    1,315,939 1,430,428 1,146,275 1,264,776 

 
14. สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
สิทธิการเช่าที่ดิน 30,198 30,198 - - 

โครงการระหว่างการพัฒนา 6,000,523 6,000,822 3,734,887 3,731,608 
รวม 6,030,721 6,031,020 3,734,887 3,731,608 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท ได้ลงนามสัญญา Framework Agreement กับ Myanma Port Authority (MPA), 
Ministry of Transport ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึกที่
เมืองทวาย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 
ต่อมาภาครัฐได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง และได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ชื่อบริษัท Dawei SEZ Development 
Co., Ltd. หรือเรียกว่า “SPV” (Special Purpose Vehicle) เพื่อวางแผนบริหารจัดการการพัฒนาโครงการ โดยภาครัฐ
เมียนมาร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานในพื้นที่โครงการ (Dawei SEZ Management Committee: DSEZMC) เพื่อ
รองรับแผนการพัฒนาโครงการของ SPV  
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 SPV, DSEZMC และบริษัท ได้ลงนามกรอบแผนการพัฒนาโครงการ ในสัญญา 3 ฉบับ 
ดังน้ี  
 

1. สัญญายกเลิกสิทธิสัมปทานโครงการ ของบริษัท ที่ลงนามไว้กับ Myanma Port Authority (MPA) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2553 

 

2. New Framework Agreement ระหว่าง DSEZMC และ SPV โดยให้สิทธิ SPV เป็นผู้ประสานงานหลักและมีสิทธิ
ในการเชิญชวนและคัดเลือกกลุ่มลงทุนในแต่ละโครงการ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย 

 

3. Tripartite Memorandum ระหว่าง บริษัท DSEZMC และ SPV โดยเน้ือหาส าคัญ ได้แก่ 
 

3.1 การลงทุนไปก่อนหน้าน้ี บริษัทจะได้รับการช าระคืนจาก SPV ทั้งน้ี SPV จะท าการเรียกเก็บเงินดังกล่าว
จากบริษัทที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการ ต่อไป โดยมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อมาศึกษาในรายละเอียด 
(Due Diligence) เพื่อสรุปจ านวนเงินที่จะต้องช าระคืนให้กับทางบริษัทอย่างเป็นธรรม 

 

3.2 บริษัทจะยังคงมีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (Maintenance Work) ที่ได้มีการ
ก่อสร้างไปแล้ว โดยจะมีการระบุงบประมาณและกรอบงานบ ารุงรักษาดังกล่าวกับ DSEZMC ต่อไป 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท มีสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
เป็นเงิน 6,031 ล้านบาท โครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐบาลไทยและพม่า ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานและ
ผู้สนับสนุนโครงการทวายรายใหม่ ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ยังอยู่
ในระหว่างการเจรจาตกลงจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปการประเมินสินทรัพย์ (Due Diligence) ของที่
ปรึกษาวิเคราะห์การลงทุนของทั้งสองรัฐบาลแล้ว  
 
ในระหว่างปี นิติบุคคลเฉพาะกิจได้คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์การลงทุนรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคและ
กฎหมาย ซ่ึงได้เริ่มด าเนินการในเดือนเมษายน 2557 และอยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปมูลค่าการลงทุนของบริษัท เพื่อ
ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับทางบริษัทต่อไป  
 
นิติบุคคลเฉพาะกิจและคณะกรรมการบริหารงานในพื้นที่โครงการได้วางเงื่อนไขการประมูล TOR ส าหรับการพัฒนาโครงการ
ทวายในระยะแรก (Dawei SEZ Initial Phase Development) เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน โดยจะมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคหลักที่ครอบคลุมโครงการนิคมอุตสาหกรรมในระยะแรก บริษัทได้น าส่งเอกสารการประมูล
ให้กับทางรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาสัมปทาน 

 

15. สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 
 

บริษัทมีเงินลงทุนโดยรวมเท่ากับร้อยละ 90 ในโครงการเหมืองแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
กระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
ประทานบัตรการท าเหมืองแร่โปแตซจากรัฐบาล  
 

ในระหว่างปี คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โปแตซของ
บริษัท  
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงการและจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของผู้มีส่วนได้เสีย   และกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงการได้เลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อด าเนินโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่โปแตช บริษัท
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษาและเสนอรายงานให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นชอบแล้ว   
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการน้ีจะเกิดขึ้นได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก และโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อ
ว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า 
 

16. รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั งพัก 
 

รายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการท าเหมืองแร่ บันทึกบัญชีเป็น
รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมี
การผลิต รายจ่ายเหล่าน้ีจะมีการตัดจ าหน่ายตามจ านวนหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้เทียบกับปริมาณแร่ทั้งหมดที่คาดว่าจะ
ผลิตได้ ในกรณีที่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าโครงการน้ีไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และต้องเลิกล้มไปหรือไม่มีผลตอบแทนที่
คุ้มค่า รายจ่ายเหล่าน้ีจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 
รายจ่ายในการส ารวจ   
ยอดคงเหลือต้นปี 566,570 566,570 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี - - 
ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570 
   

รายจ่ายในการขอประทานบัตร   
ยอดคงเหลือต้นปี 363,782 355,642 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 20,378 8,140 
ยอดคงเหลือสิ้นปี 384,160 363,782 
   

รวมรายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 950,730 930,352 
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17. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือ ดังน้ี  
 
  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอ็นซีซี (เอ็นที – 2) -              - 1,841,612 1,841,612 
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด -              - 3,767,454 3,682,463 
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากัด -              - 555,178 556,095 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ -              - 105,680 528,400 
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากัด -              - 456,970 456,770 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด -              - 486,139 453,041 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด -              - 300,303 300,303 
ITD Construction SDN. BHD. - - 295,738 295,738 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น -              - 119,602 119,340 
บริษัท ผลิตพลังงาน จ ากัด -              - 94,966 94,842 
ITD Mozambique Limitada - - 24,382 - 
Thai Mozambique Logistics SA - - 168,665 - 
ITD Madagascar S.A. -              - 85,356 72,367 
Italian – Thai Development Vietnam Co., Ltd. - - 38,078 33,889 
Italian – Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. - - 1,293 - 
Myanmar ITD Co., Ltd. - - 12,506 12,035 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด - - 249,081 162,197 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค - - 3,500 - 
รวม -              - 8,606,503 8,609,092 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -              - (3,678,895) (3,634,414) 
สุทธ ิ -              - 4,927,608 4,974,678 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 
 
    (หน่วย : พันบาท) 
 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 
 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอ็นซีซี (เอ็นที – 2) 1,841,612 - - 1,841,612 
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 3,682,463 96,531 11,540 3,767,454 
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากัด 556,095 83 1,000 555,178 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ 528,400 - 422,720 105,680 
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากัด 456,770 200 - 456,970 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด 453,041 33,098 - 486,139 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด 300,303 - - 300,303 
ITD Construction SDN. BHD. 295,738 - - 295,738 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น 119,340 262 - 119,602 
บริษัท ผลิตพลังงาน จ ากัด 94,842 124 - 94,966 
ITD Mozambique Limitada - 27,665 3,283 24,382 
Thai Mozambique Logistics SA  - 170,431 1,766 168,665 
ITD Madagascar S.A. 72,367 12,989 - 85,356 
Italian – Thai Development Vietnam Co., Ltd. 33,889 4,189 - 38,078 
Italian – Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. - 1,293 - 1,293 
Myanmar ITD Co., Ltd. 12,035 471 - 12,506 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด 162,197 86,884 - 249,081 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี ยูนิค - 3,500 - 3,500 
รวม 8,609,092 437,720 440,309 8,606,503 

 
18. เงินให้กูย้ืมและเงินทดรองแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกันจ านวนประมาณ 88.61 ล้านบาท 
เพื่อลงทุนในกิจการต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจา ปัจจุบันยังไม่ได้มีการด าเนินการต่อแต่อย่างใด 
เน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างสรุปแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า  ซ่ึงเงินกู้ยืมแก่บุคคลที่ไม่
เก่ียวข้องกันดังกล่าวจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิสัมปทานโรงไฟฟ้าถ่านหินจากรัฐบาลกัมพูชาเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด
ก าลังการผลิต 3,600 เมกะวัตต์ที่เกาะกง เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายดังกล่าวน้ี จะได้รับคืนหากโครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เกิดขึ้น บริษัทได้ฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจ านวน 
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19. ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธ ิ
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2557 2556 2557 2556 
     

ที่ดินรอการพัฒนา 783,541 783,541 474,846 474,846 
หัก : จ าหน่ายระหว่างปี (13,074) - - - 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (624) (624) - - 
ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 769,843 782,917 474,846 474,846 

 
ที่ดินรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ านวน 282.32 ล้านบาท เป็นที่ดินในจังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ใน
โครงการเหมืองแร่โปแตช 

 
20. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย 

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   
ที่ดิน 1,390,430 723,130 
อาคาร 19,870 19,870 

รวม 1,410,300 743,000 

 
ในระหว่างปี บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ด้วยวิธี เปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach)  

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้  
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   
มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,363,733 740,614 
จ าหน่ายระหว่างปี (90,571) (90,571) 
ก าไรจากการปรับมูลค่า 137,138 92,957 
มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,410,300 743,000 
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21. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ
 

         (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
   เครื่องจักรและ    
   อุปกรณ์ ส านักงานและ เครื่องจักร  
  อาคาร เครื่องตกแต่ง บ้านพักคนงาน และอุปกรณ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน และยานพาหนะ ชั่วคราว ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 1,328,461 5,803,389 23,254,280 1,085,572 546,645 32,018,347 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 226 139,413 2,687,182 138,309 4,144,311 7,109,441 
จ าหน่าย / โอนออก - (5,793) (1,289,503) (47,919) (704,753) (2,047,968) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (20) (2,019) (119,888) (1,104) (4,335) (127,366) 
31 ธันวาคม 2557 1,328,667 5,934,990 24,532,071 1,174,858 3,981,868 36,952,454 

  
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 - 3,519,348 14,763,319 564,459 - 18,847,126 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 260,171 1,661,366 100,054 - 2,021,591 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (5,793) (690,855) (47,919) - (744,567) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (541) (83,976) (1,104) - (85,621) 
31 ธันวาคม 2557 - 3,773,185 15,649,854 615,490 - 20,038,529 
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยค่า       
      31 ธันวาคม 2556 2,219 1,818 68,385 - - 72,422 
      31 ธันวาคม 2557 2,219 1,818 68,423 - - 72,460 
       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2556 1,326,242 2,282,223 8,422,576 521,113 546,645 13,098,799 

31 ธันวาคม 2557 1,326,448 2,159,987 8,813,794 559,368 3,981,868 16,841,465 

       
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2556    1,971,616 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2557    2,021,591 
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   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   เครื่องจักรและ    
   อุปกรณ์ ส านักงานและ เครื่องจักร  
  อาคาร เครื่องตกแต่ง บ้านพักคนงาน และอุปกรณ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน และยานพาหนะ ชั่วคราว ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 1,124,175 4,228,171 11,750,331 938,221 129,697 18,170,595 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า - 135,964 1,146,375 36,254 421,583 1,740,176 
จ าหน่าย / โอนออก - - (318,293) (32,977) (381,906) (733,176) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (23,509) (1,104) - (24,613) 
31 ธันวาคม 2557 1,124,175 4,364,135 12,554,904 940,394 169,374 19,152,982 
       
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 - 2,839,591 8,582,481 475,832 - 11,897,904 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 183,079 618,100 84,137 - 885,316 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (295,132) (32,977) - (328,109) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (22,338) (1,104) - (23,442) 
31 ธันวาคม 2557 - 3,022,670 8,883,111 525,888 - 12,431,669 
       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2556 1,124,175 1,388,580 3,167,850 462,389 129,697 6,272,691 

31 ธันวาคม 2557 1,124,175 1,341,465 3,671,793 414,506 169,374 6,721,313 

     
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2556    820,502 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2557    885,316 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า มีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึง

ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน 9,421.26 
ล้านบาท และ 10,525.94 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 8,233.45 ล้านบาท และ 6,427.97 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าซ่ึงมี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 1,868.88 ล้านบาท และ 2,062.59 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
/ สัญญาเช่าซื้อ 
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22. ค่าความนิยม 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 
   
ค่าความนิยม 958,785 958,785 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673) 
สุทธ ิ 942,112 942,112 

 
23. ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี 
 

ในปี 2554 บริษัทได้ลงนามสัญญา  Concession Agreement กับ Bangladesh Bridge Authority  ของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการ Dhaka Elevated Expressway ในการด าเนินการโครงการ Dhaka 
Elevated Expresswayน้ัน บริษัทจะต้องจัดตั้งและจดทะเบียน Project Company เพื่อเป็นบริษัทตัวแทนผู้รับสัมปทาน 

(Concessionaire) ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง EPC 
Contractor เพื่อท าการก่อสร้างโครงการ Dhaka Elevated Expressway ต่อไป สัมปทานมีระยะเวลา 25 ปี โดยมีมูลค่า
โครงการประมาณ 38,044.98 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างรอส่งมอบพืน้ที่จากหน่วยงานราชการ และคาดว่าจะเข้า
พื้นทีไ่ด้ภายในปี 2558  

 
24. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีดังน้ี  

    
  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,664,644 3,366,427 - 7,432 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,005,036 4,991,134 3,252,842 3,864,501 

รวม 7,669,680 8,357,561 3,252,842 3,871,933 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังน้ี 

 
(หน่วย : ล้าน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
บาท 3,668 4,536 3,253 3,865 
รูปีอินเดีย 653 861 - - 
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 อัตราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาทจะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศ และอัตราส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินรูปีอินเดีย 
จะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศอินเดีย 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินกู้ยืมบางส่วนจ านวน 978.84 ล้านบาท และ 1,846.50 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เพื่อ
สนับสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจง (Project Finance) ธนาคารผู้ให้กู้ได้ก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทน า
เงินค่างานของโครงการน้ันๆ ผ่านเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ านวน 7,425.27 ล้านบาท และ 6,376.50 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
25. เจ้าหนี การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือ ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม - - 222,430 429,706 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จ ากัด - - 295,073 162,688 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด - - 109,547 123,872 
บริษัท เอเซ่ียนสติล โปรดักส์ จ ากัด - - 14,189 33,706 
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด - - 416,488 252,380 
กิจการร่วมค้า เทรวี ่– ไอทีที - - - 18,675 
ITD Cementation India Limited - - 12,481 12,803 
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด - - 44,926 43,192 
บริษัท อาควาไทย จ ากัด - - 2,579 1,367 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากัด - - 9,894 37 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ - - 107,687 96,478 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด - - 14,210 4,148 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น - - 1,669 1,669 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ - - 117 232 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด - - 30,989 34,033 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - - - 769 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด - - - 49,972 
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี - - 6,460 19,324 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - 805 1,980 
อื่นๆ - - 6,817 7,968 
รวม - - 1,296,361 1,294,999 
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  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

บริษัทร่วม     
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น,     
ฟิลิปปินส์ 152,601 150,047 152,601 150,047 

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากัด 19,512 45,114 19,512 45,114 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด 163,737 111,276 144,227 85,175 
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส จ ากัด 132,101 89,441 132,101 89,441 
รวม 467,951 395,878 448,441 369,777 
     
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด 185,594 138,699 - - 
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จ ากัด (มหาชน) 43,467 31,971 43,467 31,971 
Takenaka Corporation - 54,885 - - 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 267,653 95,914 267,450 95,886 
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 108,623 109,174 78,458 62,154 
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จ ากัด   82,666 78,001 78,414 74,193 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน) 87,731 44,758 70,968 39,687 
Obayashi Corporation - 14,409 - - 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 83,976 34,811 - - 

บริษัท สุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 27,230 33,297 - - 
บริษัท อีทีเอฟ-ยูโรเวีย ทราโวซ์ เฟอร์โรวิแอร์ส  12,558 21,523 - - 
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง  
แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - 1,850 - 1,850 

LNG PLUS International 36,644 36,644 36,644 36,644 
บริษัท เหมืองแร่เอเชียไทย จ ากัด 108,973 - - - 
บริษัท ซัมซุง ซีแอนด์ที คอร์ปอเรชั่น 26,378 18,420 - - 
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จ ากัด 62,367 - 62,367 - 
อื่นๆ 5,771 4,613 5,586 3,078 
รวม 1,139,631 718,969 643,354 345,463 
     
ยอดคงค้างและส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 99,537 192,294 - - 
กิจการร่วมค้า เทรวี่ – ไอทีที - 17,741 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 37,690 33,767 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีโอ 70 139 - - 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น 818 818 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - 384 - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 483 1,188 - - 
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  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

     
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 4,910 14,686 - - 
อื่นๆ 790 2,049 - - 
รวม 144,298 263,066 - - 
     
รวม 1,751,880 1,377,913 2,388,156 2,010,239 

 
26. เงินกู้ยืมระยะสั นและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือ ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

บริษัทย่อย     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด - - - 65,175 

รวม - - - 65,175 
     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท สุมิโตโม มิตซยุ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 72,419 55,860 - - 
ซัมซุง ซีแอนด์ที คอร์ปอเรชั่น 1,576 1,576 - - 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 5,153 - - - 
      รวม 79,148 57,436 - - 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 79,148 57,436 - 65,175 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี  
  (หน่วย : พันบาท) 
 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 
 2557 เพิ่มขึ้น ลดลง 2557 
บริษัทย่อย     
(ได้หักกลบกันในงบการเงินรวมแล้ว)     
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด 65,175 70,000 135,175 - 

รวม 65,175 70,000 135,175 - 
 
27. เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

     

ไม่เกิน 1 ปี 77,376 100,345 - - 
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 329,691 334,275 - - 
ที่เกินกว่า 5 ปี - 71,672 - - 
รวม 407,067 506,292 - - 
หัก : ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (91,488) (125,639) - - 
 315,579 380,653 - - 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (45,717) (66,194) - - 
สุทธ ิ 269,862 314,459 - - 

  
สัญญาเช่าการเงินดังกล่าวเป็นการเช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ของกิจการร่วมค้าซ่ึงมีระยะเวลาผ่อนช าระ 9 ปี  
 

28. เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน – กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557  2556 2557 2556 

     

ไม่เกิน 1 ปี 515,828 501,859 489,179 456,460 
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 829,728 1,040,946 793,943 1,007,139 
รวม 1,345,556 1,542,805 1,283,122 1,463,599 
หัก : ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (147,295) (150,062) (140,349) (141,477) 
 1,198,261 1,392,743 1,142,773 1,322,122 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (467,726) (433,614) (445,019) (392,866) 
สุทธ ิ 730,535 959,129 697,754 929,256 

 
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งมีระยะเวลาผ่อนช าระ 2 – 5 ปี 
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29. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธ ิ
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 

     

ยอดคงเหลือ 7,989,342 5,533,899 5,083,572 3,372,397 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (3,800,181) (2,049,163) (2,326,161) (1,313,901) 
สุทธ ิ 4,189,161 3,484,736 2,757,411 2,058,496 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี  
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2557 2556 2557 2556 
     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 5,533,899 5,341,172 3,372,397 2,570,678 
บวก : กู้เพิ่มเติม  4,940,799 1,999,343 3,045,055 1,396,974 
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (2,448,894) (1,769,935) (1,313,901) (622,177) 
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 
               ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (36,462) (36,681) (19,979) 26,922 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,989,342 5,533,899 5,083,572 3,372,397 

 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 2,170 ล้านบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ MLR ต่อปี นอกจากน้ี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล
และในการก่อภาระหน้ีสินของบริษัท 
 
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อป ี
 
กิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 8,330 ล้านบาท โดย
เป็นส่วนของบริษัทจ านวน 4,165 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.75 และ MOR – 1 ต่อป ี
 
กิจการร่วมค้าแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 5,365 ล้านบาท โดย
เป็นส่วนของบริษัทจ านวน 2,683 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 1.50 และ MOR ต่อป ี
 
ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญา refinance กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีวงเงินสินเชื่อจ านวน 1,471 
ล้านบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อป ี
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เงินกู้ยืมของกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย มีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการด ารงอัตราส่วนทาง
การเงิน การก่อภาระหน้ีสินของบริษัท และอื่นๆ เงินกู้ยืมค้ าประกันโดยการจดจ านองเครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะ 
โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย และค้ าประกันโดยบริษัทและผู้ร่วมค้า 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศภายในวงเงิน 12,650 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัท
และจ านองเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ  
 
บริษัทย่อยได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์วงเงินจ านวน 120 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.75 
ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นใน
อนาคต และการค้ าประกันโดยบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 โดยบริษัท
ย่อยต้องทยอยลดวงเงินตามการปลอดจ านองเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 70 - 80 ของราคาขายของ
อสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยจะต้องช าระคืนเงินกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 36 - 42 เดือนนับจากวันที่ใน
สญัญา  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้จดจ านองอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี  
จ านวน 161.40 ล้านบาท (2556 : 296.53 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม 
 

30. หุ้นกู้ – สุทธ ิ
 
 

      (หน่วย : พันบาท) 

 
   

วันที่ครบ 
 

อัตรา 
งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย 2557 2556 

    (ร้อยละต่อปี)   
1 5 ปี 26 มิถุนายน 2552 26 มิถุนายน 2557 6.50 - 4,992,532 
2 5 ปี 16 กันยายน 2553 16 กันยายน 2558 6.25 999,033 997,666 
3 5 ปี 8 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2559 6.72 3,493,111 3,488,311 
4 2 ปี 20 กันยายน 2556 20 กันยายน 2558 5.80 2,494,830 2,487,654 
5 5 ปี 26 มิถุนายน 2557 26 มิถุนายน 2562 6.15 5,964,492 - 

รวม     12,951,466 11,966,163 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (3,493,863) (4,992,532) 
หุ้นกู้ – สุทธ ิ   9,457,603 6,973,631 
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รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 
 2557 2556 

   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 11,966,163 11,953,037 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 6,000,000 2,500,000 
ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (5,000,000) (2,500,000) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (39,607) (14,371) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ าหน่าย 24,910 27,497 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  12,951,466 11,966,163 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,493,863) (4,992,532) 
สุทธิ  9,457,603 6,973,631 

 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า
รวม 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 
3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระ
หนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ 
 
นอกจากน้ี หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงข้อจ ากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จ่ายเงินปันผล
และในการก่อภาระหน้ีสินของบริษัท 
 

31. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  788,220 675,278 578,869 502,134 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (70,534) (64,826) - - 
หนี้สินสุทธ ิ 717,686 610,452 578,869 502,134 

     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  675,278 576,226 502,134 418,621 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 56,396 44,021 36,022 28,218 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 36,729 28,859 24,444 18,850 
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 56,160 68,949 40,439 67,269 
ผลประโยชน์จ่าย (32,425) (36,162) (23,202) (29,987) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,918) (6,615) (968) (837) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  788,220 675,278 578,869 502,134 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
 
สินทรัพย์โครงการ     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  64,826 68,106 - - 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ  5,830 5,713 - - 
เงินสมทบ 5,320 3,941 - - 
ผลประโยชน์จ่าย (6,176) (4,867) - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 2,556 (4,323) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,822) (3,744) - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  70,534 64,826 - - 

 
สินทรัพย์โครงการน าไปลงทุนใน บริษัทประกันภัย 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ านวน 70.53 ล้านบาท 
และ 64.83 ล้านบาท ตามล าดับ ผู้บริหารเข้าใจว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดี
และผลตอบแทนระยะยาวคาดว่าสูงกว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 
 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการก าหนดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ วันดังกล่าว ซ่ึงเป็นผลตอบแทน
ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เก่ียวข้อง 
 
จ านวนเงินของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน สินทรัพย์โครงการ ส่วนขาดของโครงการ และการปรับปรุงตาม
ประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการและหน้ีสินโครงการของหน่วยงานต่างประเทศ ส าหรับงวดปัจจุบันและส าหรับ 3 ปี
ก่อน มีดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 2557 2556 2555 2554 
     

ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 111,637 93,205 96,210 85,421 
สินทรัพย์โครงการ 70,534 64,826 68,106 62,663 
ส่วนขาดของโครงการ (41,103) (28,379) (28,104) (22,758) 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ (2,556) 4,323 (5,237) 7,027 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (7,746) 9,800 (6,842) (1,818) 

 
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซ่ึงประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดในเวลาใกล้เคียงกับก าหนดช าระ
ของหน้ีสินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก 
อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ซ่ึงมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญดังน้ี 
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 2557 2556 
   

ช่วงของอัตราคิดลด ร้อยละ 4.00 – 8.80 ต่อป ี ร้อยละ 4.30 – 9.25 ต่อป ี
ช่วงของอัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต ร้อยละ 3.21 – 6.65 ต่อป ี ร้อยละ 3.54 – 8.69 ต่อป ี
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะ ปี 2551 อัตรามรณะ ปี 2551 
ช่วงเกษียณอายุ 55 – 65 ปี 55 – 65 ปี 

 
32. ภาษีเงินได้ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 277,701 234,587 - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (934,491) (789,456) (265,263) (234,042) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (656,790) (554,869) (265,263) (234,042) 

 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 37,037 15,270 945 53,252 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 560 253 - 813 
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 444 412 113 969 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 100,074 35,585 3,541 139,200 
จากผลขาดทุนสะสมยกมา - 5,471 - 5,471 
จากหนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 42,586 10,053 2,324 54,963 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 31,994 (30,058) - 1,936 
จากประมาณการหนี้สิน 18,414 - - 18,414 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 3,478 (795) - 2,683 
    รวม 234,587 36,191 6,923 277,701 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

31 ธันวาคม 
2557 

 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 154,706 - (20,098) 134,608 
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 20,574 8,511 - 29,085 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 26,703 23,776 - 50,479 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 80,192 104,429 7,405 192,026 
จากหุ้นกู้  6,767 2,939 - 9,706 
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 41,815 18,073 - 59,888 
     รวม 789,456 157,728 (12,693) 934,491 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2556 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30,159 8,572 (1,694) 37,037 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 558 2 - 560 
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 444 - - 444 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 77,567 26,231 (3,724) 100,074 
จากส ารองค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการก่อสร้าง 873 (873) - - 
จากส ารองเผื่อขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 169 (169) - - 
จากหนี้สินตามภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 29,163 12,640 783 42,586 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 14,000 17,994 - 31,994 
จากประมาณการหนี้สิน 18,414 - - 18,414 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 16,977 (10,871) (2,628) 3,478 
    รวม 188,324 53,526 (7,263) 234,587 

     
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 178,318 - (23,612) 154,706 
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,792 18,782 - 20,574 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12,381 14,322 - 26,703 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 39,822 40,376 (6) 80,192 
จากหุ้นกู้  9,392 (2,625) - 6,767 
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 41,815 - - 41,815 
     รวม 742,219 70,855 (23,618) 789,456 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

31 ธันวาคม 
2557 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 152,706 - (21,150) 131,556 
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 20,574 8,511 - 29,085 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 13,090 - 13,090 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 26,703 23,776 - 50,479 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 27,292 4,055 - 31,347 
จากหุ้นกู้  6,767 2,939 - 9,706 

รวม 234,042 52,371 (21,150) 265,263 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2556 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

31 ธันวาคม 
2556 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 174,883 - (22,177) 152,706 
จากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,792 18,782 - 20,574 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12,381 14,322 - 26,703 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 21,453 5,839 - 27,292 
จากหุ้นกู้  9,392 (2,625) - 6,767 

รวม 219,901 36,318 (22,177) 234,042 
  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินได้ในประเทศ      
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 196,549 137,875 48,977 - 

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ     
   ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน (2,664) 180,891 - - 

 193,885 318,766 48,977 - 
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  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2557 2556 2557 2556 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     
   การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 121,537 17,329 52,371 36,318 

     

รวม 315,422 336,095 101,348 36,318 

     
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน 
ลงทุนลงลง 20,098 23,612 21,150 22,177 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัยลดลง 1,548 2,353 - - 

อื่นๆ (2,030) (9,610) - - 

รวม 19,616 16,355 21,150 22,177 

 
 ภาษีเงินได้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย  
  

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2557 2556 

 ไทย อินเดีย อื่น รวม ไทย อินเดีย อื่น รวม 
         

ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,304,394 (453,347) (156,546) 694,501 730,927 448,414 148,869 1,328,210 
บวก ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่าย 
      ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 613,291 444,404 (35,840) 1,021,855 342,249 481,888 (475,051) 349,086 
หัก  ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยและขาดทุน        

ทางภาษียกมา (934,845) - (152,787) (1,087,632) (859,031) (10,512) (27,578) (897,121) 

ก าไร (ขาดทุน) เพื่อค านวณภาษี 982,840 (8,943) (345,173) 628,724 214,145 919,790 (353,760) 780,175 

อัตราภาษี (ร้อยละ) 20 30 - - 20 30 - - 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 196,568 (2,683) - 193,885 42,829 275,937 - 318,766 

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2557 2556 

 ไทย อินเดีย อื่น รวม ไทย อินเดีย อื่น รวม 
         

ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 563,546 (108,163) (18,231) 437,152 504,170 (365,451) (14,647) 124,072 
บวก ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่าย 
      ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 92,658 14,996 6,188 113,842 597,094 - - 597,094 

หัก ขาดทุนทางภาษียกมา (306,109) - - (306,109) (1,027,082) - - (1,027,082) 

ก าไร (ขาดทุน) เพื่อค านวณภาษี 350,095 (93,167) (12,043) 244,885 74,182 (365,451) (14,647) (305,916) 
อัตราภาษี (ร้อยละ)    20    20 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    48,977    - 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557  2556  2557  2556 
        
ผลแตกต่างชั่วคราว 1,599,080  1,825,864  1,593,732  1,721,327 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 256,731  430,841  -  61,183 
รวม 1,855,811  2,256,705 1,593,732 1,782,510 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2557 ถึง 2561 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี
เงินได้ปัจจุบันน้ัน บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเน่ืองจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว   

 

33. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ในระหว่างปี บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน  รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน
เหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้ค่าก่อสร้างซ่ึงรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าเช่าที่ดิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ขายอุปกรณ์ ราคาทุน หรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด 
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ซ้ือบริการก่อสร้างซ่ึงรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือบริการก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุน 
ซ้ือเงินลงทุน ใกล้เคียงมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ซ้ือสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 
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รายการที่ส าคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างปี สรุปได้ดังน้ี 
 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า     
 รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น - - 1,655 1,361 
 ขายอุปกรณ์ - - 2 61 
 ซ้ือวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย - - 2,299 2,904 
 ซ้ืออุปกรณ์ - - 186 1 

     
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม     
 รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 264 275 264 275 
 ซ้ือวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 672 396 600 281 

     
รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
 รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 1,320 1,355 761 677 
 ขายอุปกรณ์ 1 - 1 - 
 ซ้ือวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 2,361 2,085 1,154 430 
 ซ้ืออุปกรณ์ 200 163 53 161 
 ค่าเช่า 14 14 - - 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหารหลัก     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 97 87 77 72 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5 4 1 1 

 
นอกจากน้ี บริษัทมีรายการที่ส าคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังกล่าวซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่าย ยอดคง
ค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 เงินกู้ยืมจากกรรมการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมแห่งหนึ่งได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการทั้งหมดแล้ว (2556 : 

44.07 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย 
 
 ค่าเช่าค้างจ่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายเป็นจ านวน 54.17 ล้านบาท (2556 : 40.02 ล้านบาท) 
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34. ส ารองเผ่ือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการก่อสร้าง 
 

รายการเปลี่ยนแปลงของส ารองเผ่ือขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 สรุปได้ดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,476 7,737 2,300 6,891 
ส ารอง (กลับรายการส ารอง) ขาดทุนโครงการ
ก่อสร้าง 140,652 (3,261) 10,400 (4,591) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 145,128 4,476 12,700 2,300 

 
35. กองทุนส ารองเลี ยงชีพ 
 

บริษัทและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.00 – 5.00 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ ากัด  ทั้งน้ี พนักงานที่เป็น
สมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบ และส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อพนักงานลาออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 51.26 
ล้านบาท และ 48.44 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 42.02 ล้านบาท และ 40.99 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
 

36. ต้นทุนงานก่อสร้าง 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ตั้งแต่ต้น
โครงการจนถึงปัจจุบันส าหรับโครงการก่อสร้างที่ยังด าเนินการอยู่จ านวนรวม  74,479 ล้านบาท และ 67,653 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

 
37. ส ารองตามกฎหมาย 
  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปัน
ผลได้ 
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38. รายได้อื่น 
 
รายการรายได้อื่นที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
รายได้ค่าเช่า 109,828 85,466 70,397 78,558 
เงินชดเชยประกนัภัย 10,904 28,889 2,220 1,152 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจ าค่าที่ดิน - 30,000 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 102,443 15,623 84,101 21,559 
รายได้ค่าบริการ - 80,171 - - 
รายได้ค่าภาษี - 16,789 - - 
รายได้ค่าเบี้ยปรับ - 21,010 - - 
หนี้สูญได้รับคนื 10,290 - - - 
รายได้จากการเรียกร้องให้ช าระหน้ี 158,104 - - - 
อื่นๆ 331,759 301,604 41,750 54,035 
      รวม 723,328 579,552 198,468 155,304 

 
39. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญได้แก่ 

       
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557 2556 2557 2556 
     
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  9,434,389 8,993,987 7,000,991 6,690,661 
ค่าเสื่อมราคา 2,021,591 1,971,616 885,316 820,502 
ค่าตัดจ าหน่าย 7,613 6,004 5,783 4,226 
ค่าเช่าจ่าย 1,732,014 1,845,052 1,014,934 1,262,951 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 19,543,155 15,483,996 13,025,734 9,912,532 
ค่าจ้างผู้รับเหมา 9,885,466 8,730,932 5,896,690 5,461,110 
ค่าสาธารณูปโภค 827,688 971,163 321,771 297,483 
ค่าขนส่ง 837,120 705,061 385,468 475,677 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 803,948 421,371 121,657 95,197 
ค่าใช้จ่ายในการประมูล 90,317 268,765 88,506 268,194 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 413,845 468,771 78,344 240,453 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,428,731 1,646,576 784,828 913,186 
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40. การค  าประกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเฉพาะส่วนของบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ 42,884.52 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ บริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ าประกันดังกล่าว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินและผู้ร่วมค้าจ านวนประมาณ 3,550.43 
ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินและผู้ร่วมค้ามีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องกันและ
กิจการร่วมค้า โดยบริษัทได้ออกหนังสือค้ าประกันตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ 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 าประกันเต็มวงเงิน) 

 
41. ภาระผูกพัน 

 

41.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงราย
ใหญ่แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังน้ี  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
สกุลเงิน   
บาท 3,342.88 3,288.99 
ดอลลาร์ไต้หวัน 7.92 7.92 
รูปีอินเดีย 2,153.58 2,153.58 

 
41.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวัตถุดิบ 

เครื่องจักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการที่เก่ียวข้อง เป็นจ านวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงิน
ต่างๆ ดังน้ี 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
สกุลเงิน   
บาท 135.78 82.45 
เหรียญสหรัฐฯ 353.78 122.88 
รูปีอินเดีย 78.41 - 
ดอลลาร์ไต้หวัน 0.55 0.55 
ยูโร 385.92 82.33 

 
 



73 

41.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช าระในบริษัทที่เก่ียวข้อง
กันแห่งหน่ึงเป็นจ านวน 0.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และบริษัทย่อยเจ็ดแห่งเป็นจ านวนเงิน 2.25 ล้านบาท 
1.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 27,017.93 ล้านตากาบังคลาเทศ และ 344.17 ล้านจ๊าดพม่า 
 

41.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีข้อผูกพันที่จะต้องขอและได้ประทานบัตรจากรัฐบาลไทยก่อนที่จะเริ่มด าเนินการผลิตแร่
โปแตช โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อ
ได้รับประทานบัตร และจ่ายเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนการศึกษาเป็นจ านวนเงินปีละ 0.20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับบริษัท 

 
41.5 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินซ่ึงเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการเหมืองแร่ใต้ดิน

จังหวัดอุดรธานี จ านวนเน้ือที่ดินรวมที่จะซ้ือทั้งหมดประมาณ 1,239 ไร่ มีจ านวนเงินรวมโดยประมาณ 279 ล้าน
บาท บริษัทย่อยได้วางเงินค่ามัดจ าในการจะจัดซ้ือที่ดินเป็นจ านวนรวม 2 ล้านบาท ส่วนการช าระค่าที่ดินส่วนที่
เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

 
41.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการก่อสร้างบ้านและอาคารกับบริษัทภายนอกหลาย

แห่ง ซ่ึงต้องช าระเงินในอนาคตเป็นจ านวนเงิน 59.13 ล้านบาท 
 

42. หนี สินที่อาจจะเกิดขึ น 
 

ก) ในปี 2540 บริษัทได้ถูกยื่นฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 7 รายโดยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 654.89 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จ าเลยช าระเงินค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินประมาณ 440.03 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 11 มิถุนายน 2535 จนกว่า
จะช าระเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์และค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล จังหวัดชลบุรี 
โต้แย้งว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัท 
(จ าเลยร่วม) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ซ่ึงขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณายื่นฎีกาจากโจทก์ บริษัท
เชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายจากคดีความดังกล่าวจึงไม่ได้ตั้งส ารองเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี ทั้งน้ี ไม่มีความ
คืบหน้าในเรื่องน้ีในระหว่างปี 

 
ข) บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ถูกบริษัทลูกค้าหลายรายฟ้องในเรื่องที่เก่ียวกับการละเมิดและผิดสัญญา โดย

เรียกค่าเสียหายจากบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นจ านวนเงินรวม 839.53 ล้านบาท ในขณะน้ีคดียังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง คดีดังกล่าวเป็นปกติของการด าเนินธุรกิจและบางคดีเป็นการฟ้องโดยไม่มีมูล ฝ่าย
บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีหน้ีสินที่เป็นสาระส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจึงไม่มีการตั้งส ารอง
ส าหรับหนี้สินไว้ในบัญชี 
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43. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้รวม
ข้อมูลของส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังน้ี  

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 รายได้จากการให้บริการ

รับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน* 
 2557 2556 2557 2556 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์     
ประเทศไทย 32,798 29,430 25,052 25,815 
ประเทศอินเดีย 11,095 10,279 1,915 1,873 
อื่น ๆ 1,444 1,744 4,808 874 
รวม 45,337 41,453 31,775 28,562 

* ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม 
 

รายได้จากลูกค้าภายนอกในกลุ่ม โดยมีประเทศไทยและประเทศอินเดียเป็นตลาดหลักในกลุ่ม รายได้จะถูกระบุตามหลัก
ภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกแบ่งสรรปันส่วนตามที่ตั้งทางกายภาพ 
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บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าด าเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่  และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 ดังน้ี :- 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 ไทย อินเดีย ประเทศอ่ืนๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง             
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 32,798 29,430 11,095 10,279 1,444 1,744 45,337 41,453 - - 45,337 41,453 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 2,583 2,146 82 148 - - 2,665 2,294 (2,665) (2,294) - - 
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 35,381 31,576 11,177 10,427 1,444 1,744 48,002 43,747 (2,665) (2,294) 45,337 41,453 

             
รายได้จากการขายและให้บริการ              

รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 2,634 2,456 - - 3 4 2,637 2,460 - - 2,637 2,460 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 779 812 - - - - 779 812 (779) (812) - - 
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 3,413 3,268 - - 3 4 3,416 3,272 (779) (812) 2,637 2,460 

             
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 4,009 4,207 693 856 (175) (422) 4,527 4,641 (172) 14 4,355 4,655 
             
รายได้อ่ืน           723 580 
ดอกเบี้ยรับ           96 195 
ดอกเบี้ยจ่าย           (2,518) (2,204) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย           (2,029) (1,978) 
โอนกลับค่าเผ่ือ (ค่าเผ่ือ) หนี้สงสัยจะสูญ           (5) 131 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน            150 (162) 
ส่วนได้เสียในก าไรของบริษัทร่วม           26 22 
ภาษีเงินได้           (315) (336) 
ก าไรส าหรับปี           379 992 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ไทย อินเดีย ประเทศอ่ืนๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
             
ท่ีดิน อาคาร และ  
อุปกรณ์ - สุทธิ 14,959 10,879 1,590 1,619 429 703 16,978 13,201 (137) (102) 16,841 13,099 

สินทรัพย์อ่ืน 55,803 52,546 13,252 12,177 6,171 4,933 75,226 69,656 (18,310) (17,604) 56,916 52,052 

สินทรัพย์รวม 70,762 63,425 14,842 13,796 6,600 5,636 92,204 82,857 (18,447) (17,706) 73,757 65,151 

 

ลูกค้ารายใหญ่  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีรายได้จากลูกค้าหลักซ่ึงเป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐเป็นจ านวนเงิน 25,586.09 ล้านบาท (2556 : 27,994.01 ล้านบาท) 
 

44. ทุนเรือนหุ้น 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ
มอบอ านาจทั่วไปจ านวนรวม 1,010.68 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 1,010.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดย
เสนอขายหุ้นสามัญจ านวน 591.31 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญจ านวน 419.37 ล้าน
หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และได้รับเงินช าระมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 2,117,807,481 บาท 
 

ตามมติที่ประชุมพิเศษของบริษัทย่อยต่างประเทศแห่งหน่ึง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบเจาะจงไม่เกิน 1,500 ล้านรูปี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 รูปี โดยมีราคาเสนอขาย 360 รูปีต่อหุ้น บริษัทย่อยได้รับเงินช าระ
มูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,440 ล้านรูปี  
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซ่ึงเป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ จ านวน 666,794,830 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามอัตราส่วน 
1 หุ้นเดิม ต่อ 0.159 หุ้นใหม่ และมีราคาเสนอขาย 3 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2556 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว และได้รับเงินช าระมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 2,000,348,490 บาท 
 

45. เครื่องมือทางการเงิน 
 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีเครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษั ทมีความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอื่น 
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ เน่ืองจากการให้สินเชื่อมีการท าสัญญาเป็นการล่วงหน้า
และมีการค้ าประกัน จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี เงินให้กู้ยืม 
และลูกหน้ีอื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยู่ในระดับ
ต่ า 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้า  
และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
สรุปได้ ดังน้ี 
 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

    
เหรียญสหรัฐฯ 88 3 32.9630 

ยูโร - 5 40.3552 
รูปีอินเดีย 44 1 0.5159 

เยน 144 45 0.2738 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 2 27.0788 

 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 

 
 

สกุลเงิน 
  

ยอดคงเหลือ (ล้าน) 
 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย         

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
     

เยน (ขาย)  186  0.399550 – 0.402100 
เหรียญสหรัฐ (ซ้ือ)  3  32.3000 

ยูโร (ซ้ือ)  1  41.2400 – 41.3100 
 
 
 
 
 
 
 



78 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหน้ีสินที่มีสาระส าคัญของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงไม่ได้มีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม (สุทธิ) 
  ล้านเหรียญ  ล้านรูปี ดอลลาร์ 
 ล้านยูโร สหรัฐอเมริกา ล้านเยน อินเดีย ออสเตรเลีย 

      

สินทรัพย์ - 88 - 44 - 
เจ้าหนี้การค้า - - 23 - 2 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 1 - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4 - - - - 
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง - - 22 - - 

  
นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเน่ืองจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซ่ึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่ส าคัญ คือ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมและหุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการก าหนด
มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาตลาดล่าสุด หรือถือตามเกณฑ์การ
วัดมูลค่าที่เหมาะสม 
 

46. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 
 


