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บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้างและม ี5 สาขา และ 2 ส านักงานโครงการในต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนคือเลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและการน าเสนองบการเงินรวม 

 
2.1 เกณฑ์ในการถือปฎิบัต ิ
 

งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.  2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยจัดท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับน้ีเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดท า
ขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์  
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบัติทาง
บัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การปรับปรุงมาตรฐาน
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
บริษัท 
 
นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริ่มในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุง
มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีเ น้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน บริษัทไม่มีแผนน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึง
ผลกระทบต่องบการเงินในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และที่ปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบัติ และไม่คาด
ว่าจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าโดยรวมงบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ซ่ึงบริษัทมีอ านาจในการควบคุมดังต่อไปนี้ 

 

 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษทั 

  2560 2559 
บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ    
Myanmar ITD Co.,Ltd. พม่า 99.99 99.99 
PT. Thailindo Bara Pratama อินโดนีเซีย 99.99 99.99 
ITD Cementation India Limited  อินเดีย 51.63 51.63 
ITD - Madagascar S.A. มาดากัสการ ์ 99.98 99.98 
ITD Construction SDN.BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บังคลาเทศ 99.99 99.99 
ITD Bangladesh Company Limited บังคลาเทศ 99.99 99.99 
Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม 80.00 80.00 
ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐโมซัมบิค 99.00 99.00 
Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐโมซัมบิค 60.00 60.00 
Momaz Logistics สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00 
Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. พม่า 99.90 99.90 
    
บริษัทยอ่ยในประเทศ    
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ภคภมูิ ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ภมูิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอฐิ จ ากดั ไทย 99.80 99.80 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากดั ไทย 92.59 92.59 
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด ไทย 90.94 90.94 
บริษัท เอเซ่ียนสตลิ โปรดักส์ จ ากัด ไทย 69.90 69.90 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากัด ไทย 50.96 50.96 
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จ ากดั ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ผลิตพลงังาน จ ากัด ไทย 74.93 74.93 
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จ ากดั  ไทย 99.94 99.94 
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สระบรุี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวลอ๊ปเม้นท์ จ ากัด ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เมียนมาร-์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 
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 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษทั 

  2560 2559 
 

บริษัทยอ่ยที่บรษิัทถอืหุ้นทางอ้อมในต่างประเทศ    

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (บีวีไอ) จ ากัด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 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) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 75.00 75.00 
Dawei Development Company Limited (Myanmar) พม่า 75.00 75.00 
Future Prosperity Investment Company Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 99.99 99.99 
Thai Port Development Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Thai Road Link Development Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Thai Power Development Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Thai Water Development Company Limited    ฮ่องกง - 99.99 
Thai Telecom Development Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Thai International Industrial Estate Development Company 

Limited 
ฮ่องกง - 99.99 

Dawei Port Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei Road Link Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei Power Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei LNG Terminal Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei Water Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei Telecom Holding Company Limited ฮ่องกง - 99.99 
Dawei International Industrial Estate Holding Company 

Limited 
ฮ่องกง - 99.99 

APPC Hong Kong Company Limited  ฮ่องกง 100.00 100.00 
THAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE 

DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED 
สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

THAI POWER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY 
LIMITED 

สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

THAI TELECOM DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY 
LIMITED 

สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

DAWEI TELECOM HOLDING PRIVATE COMPANY 
LIMITED 

สิงคโปร ์ 100.00 100.00 

DAWEI RESIDENCE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร ์ 50.00 50.00 
DAWEI POWER HOLDING PTE LTD. สิงคโปร ์ 100.00 100.00 
DAWEI LNG TERMINAL HOLDING PTE LTD. สิงคโปร ์ 50.00 35.00 
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร ์ 50.00 50.00 
DAWEI TELECOM COMPANY LIMITED พม่า 100.00 100.00 
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 ประเทศที ่ อัตราร้อยละของ 
ชื่อกิจการ จดทะเบียน หุ้นที่ถือโดยบริษทั 

  2560 2559 
DAWEI RESIDENCE COMPANY LIMITED พม่า 50.00 50.00 
DAWEI POWER COMPANY LIMITED พม่า 100.00 100.00 
DAWEI LNG TERMINAL COMPANY LIMITED พม่า 50.00 35.00 
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED พม่า 50.00 50.00 
    
บริษัทยอ่ยที่บรษิัทถอืหุ้นทางอ้อมในประเทศ    
บริษัท อาควาไทย จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สรีธร จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เซาเทิร์น อินดสัตรีส์ (1996) จ ากดั 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 พณัณิน จ ากดั 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 ากดั ไทย 99.40 99.40 
บริษัท ณ หทัย จ ากัด ไทย 99.40 99.40 
บริษัท กณิการ์ จ ากดั ไทย 99.40 99.40 
บริษัท สินแร่เมืองไทย จ ากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท ไวดีเมียร์ จ ากดั ไทย 99.99 99.99 
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จ ากัด ไทย 40.00 40.00 

 

2.3 ในระหว่างปี 2560 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

- บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศ 
 

- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่มเติม จ านวน 585.63 ล้าน 
ตากาบังคลาเทศ 

 
- บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการในกลุ่มบริษัท 13 แห่งในต่างประเทศ 

 
- บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า 2 แห่งในประเทศและในต่างประเทศ 

 
- บริษัทและ Sinohydro Corporation Limited ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SINOHYDRO ซ่ึงจัดตั้งตาม

กฎหมายประเทศบังคลาเทศ เพื่อรับจ้างด าเนินการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 
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- บริษัทและบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด ได้ลงนามจัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อ “กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมาก่อสรา้งโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งาน
อุโมงค์รถไฟ และมีสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้าคือ ร้อยละ 70 
 

- บริษัทย่อยทางออ้มแห่งหน่ึงไดเ้พิ่มสดัสว่นการลงทุนจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ในกลุ่ม
บริษัท 2 แห่ง ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
2.4 ในระหว่างปี 2559 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นของบริษัท ITD Mozambique Limitada เพิ่มเติม จ านวน 0.36 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
 

- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ITD – Madagascar S.A โดยการแปลงหน้ีเป็นทุน จ านวน 94.97 ล้านบาท 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ซ่ึงจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยถือหุ้นใน
อัตราส่วน ร้อยละ 100 

 

- บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการในกลุ่มบริษัท 2 แห่งในต่างประเทศ 
 

- บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง 
 
- บริษัทได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จ ากัด จ านวน 20.00 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงถือ

หุ้นในอัตราส่วน ร้อยละ 99.99 
 

- บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้ลดสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ในกลุ่ม
บริษัท 2 แห่ง ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

 
- บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาแห่งหนึ่งซ่ึงจดทะเบียนในราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
- บริษัท และ Cooperativa Muratori & Cementisti และ Song Da Corporation ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า 

CMC/ITD/SONG DA ซ่ึงจัดตั้งตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับจ้างด าเนินการ
รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 

 

2.5 งบการเงินของส านักงานโครงการ สาขา และบริษัทย่อย ซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือนส าหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซ่ึงเกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ 
“ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ ได้หักกลบลบกันในงบการเงิน

รวมแล้ว ยกเว้นก าไรที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่มีผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม 
 

2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม แสดงด้วยจ านวนก าไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในส่วนที่ไม่ได้
ถือโดยบริษัท 
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2.8 บริษัทย่อยมีวันที่ท ารายงานวันเดียวกันคือ วันที่ 31 ธันวาคม และได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน
ส าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่                 
คล้ายคลึงกัน 

 
2.9 ก าไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็นส่วนเกินทุน 

(ส่วนต่ ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม 
 

2.10 งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ของบริษัทได้รวมงบการเงินของส านักงานโครงการ
ต่างประเทศ 2 แห่ง ส านักงานสาขาต่างประเทศ 5 แห่ง บริษัทย่อยต่างประเทศ 9 แห่ง และการร่วมค้า 3 แห่งที่ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมียอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวมที่อยู่ในงบการเงินรวมเทียบเท่าเงินบาท มี
ดังน้ี 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 
 2560 2559 
 สินทรพัย์รวม รายได้รวม สินทรพัย์รวม รายได้รวม 

     
KOLDAM Project Office 1,132 7 1,208 59 
West Bengal Project Office 12 10 22 10 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Philippines Branch 56 1 62 1 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Taiwan Branch 7 14 19 3 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – India Branch 505 193 397 79 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Combodia Branch 64 111 38 70 
Italian-Thai Development Public Co., Ltd. – Bangladesh Branch 2,276 727        -        - 
ITD Cementation India Limited 11,804 11,775 10,229 16,263 
PT. Thailindo Bara Pratama 512 23 523 31 
ITD Madagascar S.A. 115 10 121 105 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 2,338 11 2,185 1 
ITD Bangladesh Company Limited 2              - 2        - 
Italian-Thai Development Vietnam Co., Ltd. 3 - 4        - 
Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 3 4 27 1 
ITD Mozambique Limitada 126 12 112        - 
Thai Mozambique Logistica SA 212 - 226        - 
ITD-Cemindia JV 29 27 28 20 
ITD-ITD CEM JV 2,164 758 2,308 800 
ITD-ITD CEM JV (Consortium) 54 8 72 1 
    รวม 21,414 13,691 17,583 17,444 

 
2.11 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงในการร่วมค้าของบริษัท พบว่าการร่วมทุนใน

สัญญาร่วมค้าบางสัญญา ถือเป็นการด าเนินงานร่วมกัน บริษัทจึงจัดท าและน าเสนองบการเงินโดยรับรู้สินทรัพย์ 
หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนของบริษัทในการด าเนินงาน
ร่วมกันดังกล่าว 
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กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน มีดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนได้เสียในการด าเนินงาน
ร่วมกัน (ร้อยละ) 

 

ชื่อกิจการ 2560 2559 ลักษณะธุรกิจ 
    
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่ง

ประเทศไทย 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 60.00 60.00 รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์

คลองใหญ่ ที่จังหวัดตราด ให้กับกรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีด ี 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซ ี 40.00 40.00 รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างโครงการสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 
โครงการท าถนนให้กับกรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีด ี 24.00 24.00 รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างโครงการขยายคลังก๊าซ 
LPG ที่ เขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี  ให้กับบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้าไอทีดี – อาร์ท ี 70.00 - รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ช่วง
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระสัญญาที่  3 งาน
อุโมงค์รถไฟให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน            
ได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ด าเนินงานร่วมกันดังกล่าว ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
     (หน่วย : ล้านบาท) 
 2560 2559 
 สินทรัพย์

หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

หน้ีสิน
หมุนเวียน 

หน้ีสินไม่
หมุนเวียน 

สินทรัพย์
หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

หน้ีสิน
หมุนเวียน 

หน้ีสินไม่
หมุนเวียน 

         
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว  704 884 1,781 277 524 1,075 1,786 382 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 18 - 226 - 30       - 235       - 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี  248 142 44 - 264 165 60       - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 24 - 3 - 26       - 4       - 
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี 255 4 460 - 252 7 450       - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ท ี 6       - 6       -       -       -       -       - 

 
 
 
 
 
 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
 2560 2559 
 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2559 
 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย 

     
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว  837 953 794 913 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 4 7 2 136 
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี  5 29 195 345 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - 2 3 33 
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 1 12 11 86 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ท ี 5 5 - - 

 
3. นโยบายการบญัชีทีส่ 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  
 
เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลที่ประกาศจ่าย 

 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง    
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
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3.3 ลูกหน้ีการค้าและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีการค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน             
และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 

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 แสดงตามราคาทนุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ ากว่า สินค้าคงเหลือจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ทั้งน้ีผู้บริหารพิจารณาบันทึก ค่า
เผ่ือขาดทุนส าหรับสินค้าเสื่อมสภาพเป็นครั้งคราว  
 

3.6 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ต้นทุน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการพัฒนาโครงการ 
ซ่ึงรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้อง โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ 
 

3.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 
ดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของแต่ละโครงการ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมี
การด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 

3.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
 

สินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่จ าหน่าย จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จ ะ
ได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ันต่อไป ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อการขายน้ันมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสินทรัพย์น้ันมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นไป
ตามปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปส าหรับการขายสินทรัพย์น้ัน ซ่ึงผู้บริหารได้ผูกมัดกับแผนการเสนอขายสินทรัพย์
อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์น้ัน โดยได้เริ่มด าเนินการตาม
แผนเพื่อหาผู้ ซ้ือและเพื่อท าตามแผนให้สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี                 
โดยสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายน้ันจะวัดมูลค่าด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลก าไรและขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้ 
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บริษัทหยุดคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตั้งแต่วันที่
สินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 
 

3.9 เงินลงทุน 
 

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

 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า

เผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงมูลค่าตามราคาทุน 
ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

  
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของปีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 
  
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป
ไว้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

 
3.10 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 าคัญจนถึงวันที่
การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทร่วมมีขาดทุนเกินเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนในเงินลงทุนไม่เกินจ านวนที่ลงทุนไว้ และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะช าระภาระผูกพันของบริษัทร่วม 
 
การร่วมการงาน 
สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น               
การตัดสินใจในกิจกรรมที่เก่ียวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไป
ตามข้อก าหนดของค านิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการด าเนินงานร่วมกันหรือ
การร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบ                    
ทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้อมอื่นที่มีความเก่ียวข้อง หากในข้อก าหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน                  
การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด าเนินงานร่วมกันน้ันผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ
ผูกพันในหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับการร่วมงานน้ัน  
 
การร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน
และปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนหลังการได้มาส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการ
เคลื่อนไหวของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่า
มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามส่วนได้เสียในการ
ร่วมค้าน้ัน  
 
ส่วนการด าเนินงานร่วมกันน้ัน บริษัทรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียที่บริษัทมีในการ
ด าเนินงานร่วมกัน   

 
3.11 ที่ดินรอการพัฒนา 

 
ที่ดินรอการพัฒนา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า  

 
3.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากน้ัน บริษัทและ
บริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุน 
 
ในวันที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจาก
การจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ออกจากบัญชี 
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3.13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนค านวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจ านวนเทียบเท่าเงินสด  รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
เก่ียวข้องในการท าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์   
 
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 
 

3.14 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซ่ึงเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของหุ้น 
ที่ซ้ือโดยบริษัท ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม        
ทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

 
3.15 สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 

 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตชเกิดจากส่วนของต้นทุนของเงินลงทุนที่สงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัย์สทุธิของบริษัทย่อย 
ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าต้นทุนการได้มาซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิน้ีเป็นส่วนที่สะท้อนถึงประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองแร่โปแตช มูลค่าสิทธิในเหมืองแร่โปแตชที่มีอยู่น้ี เมื่อบริษัทเริ่ม
ด าเนินการผลิตจะมีการตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีจ านวนปริมาณแร่โปแตชที่ผลิตได้เทียบกับประมาณการสินแร่โปแตช 
 

3.16 ต้นทุนในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 
 
ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการท าเหมืองแร่ บันทึกบัญชี
เป็นต้นทุนในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว 
เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่าน้ีจะมีการตัดจ าหน่ายตามจ านวนหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้เทียบกับปริมาณแร่
ทั้งหมดที่คาดว่าจะผลิตได้ ในกรณีที่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าโครงการน้ีไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และต้องเลิกล้มไป
หรือไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต้นทุนเหล่าน้ีจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
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3.17 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างจะหักจากค่างานตามผลงานแต่ละงวดจนครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุ
ในสัญญาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จัดประเภทเป็นหน้ีสิน                  
ไม่หมุนเวียน 
 

3.18 หุ้นกู้ 
 
หุ้นกู้บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุ้นกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึก
ต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน จะบันทึกใน             
งบก าไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ก าไร/ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนก าหนดรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนเมื่อมีการไถ่ถอน 
 

3.19 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า 
 
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทและบริษัท
ย่อยแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตาม
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สนิและค่าใช้จา่ยทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงิน
ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวนคงที่ ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรพัย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์น้ัน   
 
การเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่
ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 
 

3.20 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “อาคารและอุปกรณ์” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ค านวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

 
3.21 เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 

 
เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซ้ือ เจ้าหน้ีเช่าซ้ือมีระยะเวลาผ่อนช าระ 24 – 60 เดือน 
สินทรัพย์ซ่ึงบริษัทได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทในราคาเงินสดและจะโอนเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เมื่อช าระเงินครบตามจ านวน ดอกเบ้ียจากการเช่าซ้ือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
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3.22 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า 
บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า  
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์น้ันลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ันแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 

3.23 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุน 
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือจะได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีที่
ต้องเสียภาษี ซ่ึงแตกต่างจากก าไรขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามี              
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินกับจ านวนเก่ียวข้องที่ใช้ส าหรับการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณโดยใช้อัตราภาษีที่
คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกันน้ันบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชจีะบันทกึต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

3.24 เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกรวมไว้ใน
งบก าไรขาดทุน 
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3.25 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทและ
บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  
 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานค 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 
 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ เป็นการคาดการณ์ของบริษัทจากผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉลี่ยของ
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากเงินลงทุนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เก่ียวข้อง สินทรัพย์โครงการวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงาน 

 
3.26 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

3.27 การจ่ายเงินปันผล  
 
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล 
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3.28 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปี โดยถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

3.29 ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 

ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดย
ถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 
 

ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทค านวณว่าหากน าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจาก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่มาซ้ือหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามัญที่
ต้องออกเพิ่ม แล้วน าจ านวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญที่มีอยู่  

 

3.30 ตราสารอนุพันธ์ 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน 
ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุน  
 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย 
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน ก าไร
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดังกล่าว บันทึกในงบก าไรขาดทุน ส่วนผลต่างที่ได้รับหรอื
จ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบันทึกปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของภาระหน้ีสินทางการเงินที่ได้รับการ
ป้องกันความเสี่ยงในงบก าไรขาดทุน  
 

3.31 ประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต และจ านวนที่ต้อง
ชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 
เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 
 

3.32  การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยก าหนดล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

อย่างเดียวกัน 
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรงหรือโดยอ้อม ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน 
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงน ามาใช้กับสินทรัพย์น้ันหรือ  หนี้สินน้ัน 
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4.  ประมาณการทางบัญชทีี่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ  
 
ในการจัดท างบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเก่ียวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อ
สมมติฐานที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร 

 

ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ มีดงัน้ี 
 

1. การรับรูร้ายได้จากการก่อสร้าง 
 
ระดับความส าเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยผู้บริหารซ่ึงพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด             
ณ วันที่ในรายงาน โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ งานที่ท าแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้อง
ใช้ในการท างานให้เสร็จ ทั้งน้ีข้อสมมติฐานที่ส าคัญต้องใช้การประมาณการส าหรับต้นทุนทั้งหมดและส่วนที่จะได้รับ
ชดเชยจากค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการค านวณอัตราส่วนงานที่ท าเสร็จ ต้นทุน
และรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในรายงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และ
ก าไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจ านวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้ 

 
2. รายได้จากสิทธิเรียกรอ้ง 

 
รายได้จากสิทธิเรียกร้อง เป็นจ านวนที่บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือคู่สัญญาให้ชดใช้หรือจ่ายเงิน
ชดเชยส าหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รายได้จากสิทธิเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจาก
การที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นสาเหตุใหเ้กิดความลา่ช้า ข้อผิดพลาดในรายละเอียดที่ระบุหรือออกแบบ และการโต้แย้ง
ขอเปลี่ยนแปลงแบบจากงานตามสัญญา การประมาณรายได้จากสิทธิเรียกร้องมีความไม่แน่นอนสูง และขึ้นอยู่กับ
ผลของการเจรจา 
 

3. ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 
 
บริษัทและบริษัทย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง
หรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
 

4. การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการค้า 
 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าอันเกิดมาจากการ
ที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันเป็นการประเมินบนพื้นฐานเก่ียวกับ
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหน้ีคงเหลือ ณ วันที่ในรายงาน 

 
5. ค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเสือ่มคุณภาพ 

 
บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการค่าเผ่ือลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่า
ลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
ประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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6. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และทีด่ินรอการพัฒนา 
 
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอ              
การพัฒนา เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายบริหารพิจารณา
ปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
คืน อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส าคัญหรือระยะเวลา และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยูกั่บดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
7. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระส าคัญและระยะเวลาน้ันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
 

8. การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
ในแต่ละปี บริษัททดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ จ านวนเงินที่
คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการค านวณมูลค่าการใช้ ซ่ึงเกิดจากการ
ประมาณการของฝ่ายบริหาร 
 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ขาย 
 

บริษัทแสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าเริ่มแรกจากการ
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และผลก าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังในงบก าไรขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
ทดแทน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 
 

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัทและบริษัทย่อยโดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่าง
ไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป 
 

11. อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 
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12. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์
 
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคัญ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ ซ่ึงการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
 

13. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรา
มรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงน้ันอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว ้
 
 

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไรทางภาษี               
ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที่น ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ัน ผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของ
กฏหมายภาษี 
 

15. คดีฟ้องร้อง 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติ
ธุรกิจ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและตั้งค่าเผื่อความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีในจ านวนที่สมเหตุสมผล ณ วันที่ในรายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่
ได้มีการประมาณการไว ้

 
 

5. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค  าประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนรวมประมาณ 361.40 
ล้านบาท (2559 : 751.96 ล้านบาท) ติดภาระค้ าประกันกับธนาคารตามปกติธุรกิจ และภาระค้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงของบริษัทและบริษัทย่อย และเงินฝากประจ าจ านวน 84.23 
ล้านบาท (2559 : 0.78 ล้านบาท) ติดภาระค้ าประกันเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษัท บริษัทย่อย และสาขาของบริษัทในต่างประเทศ เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้น้ี ส่วนใหญ่มีการหมุนเวียนภายใน  
หนึ่งป ีจึงจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
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6. ลูกหนี การค้า – กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ลูกหน้ีการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระมีดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

อายุลูกหนี้ 2560 2559 2560 2559 
     
น้อยกว่า 3 เดือน 7,632,380 5,217,266 6,658,682 4,521,537 
3 – 6 เดือน 449,812 117,340 158,943 20,697 
6 – 12 เดือน 353,200 513,656 7,635 295,639 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,337,630 1,720,004 402,137 341,256 
รวม 9,773,022 7,568,266 7,227,397 5,179,129 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (1,075,786) (940,163) (396,706) (297,501) 
สุทธ ิ 8,697,236 6,628,103 6,830,691 4,881,628 

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

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีการค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมจ านวน 309.98 
ล้านบาท (2559 : 339.97 ล้านบาท) อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหน้ีเก่ียวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายการช าระหน้ี ทั้งน้ี 
ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าจะได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวเต็มจ านวน จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี 
 
ลูกหน้ีการค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 606.94 ล้านบาท เป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปลี่ยนแปลงเน้ืองานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปี
ก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินตามกรณีดังกล่าว ถือเป็นปกติธุรกิจ
และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู
ส าหรับรายการดังกล่าวทั้งจ านวนในงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว 
 
ลูกหน้ีการค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 164.66 ล้านบาท และ 26.00 ล้านบาท ตามล าดับ อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับรายการดังกล่าวทั้ง
จ านวนในงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว 
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7. ลูกหนี การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือดังน้ี 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
บริษัทย่อย  -  - 1,761,470 1,152,443 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 1,182,412 1,156,844 1,129,910 1,104,973 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,470,758 1,477,357 1,308,318 1,351,155 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 25,958 33,053 25,958 33,053 
รวม 2,679,128  2,667,254  4,225,656  3,641,624  
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (617,903) (615,627) (687,186) (676,591) 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน – สุทธิ 2,061,225 2,051,627 3,538,470 2,965,033 

 
ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระมีดังน้ี 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ระยะเวลาค้างช าระ 2560 2559 2560 2559 

     

น้อยกว่า 3 เดือน 447,786 284,214 790,904 636,063 
3 – 6 เดือน 108,456 182,580 877,501 306,837 
6 – 12 เดือน 116,637 68,305 303,972 179,609 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,006,249 2,132,155 2,253,279 2,519,115 

รวม 2,679,128 2,667,254 4,225,656 3,641,624 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (617,903) (615,627) (687,186) (676,591) 

สุทธ ิ 2,061,225 2,051,627 3,538,470 2,965,033 
 

ในระหว่างปี  2560 บริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เพื่อช าระหน้ีตามสัญญาก่อสร้าง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในป ี2559 จ านวน 95.86 ล้านบาท (2559 : 210.98 ล้านบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน จ านวนรวม 178.96 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ (2559 : จ านวน 176.65 ล้านบาท 
และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ) ลูกหน้ีดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วม
ลงทุนเพื่อร่วมด าเนินธุรกิจในอนาคต การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งน้ี 
ผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวเต็มจ านวน บริษัทจึงยังไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ใน
บัญชี 
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8. ลูกหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน – บริษัทย่อย – สุทธ ิ
 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 
   
ไม่เกิน 1 ปี 6,400 - 
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,200 - 
ที่เกินกว่า 5 ปี 31,680 - 
รวม 57,280 - 
หัก : รายได้ทางการเงินรอการรบัรู้ (18,634) - 
รวม 38,646 - 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (4,178) - 
สุทธ ิ 34,468 - 

 
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซ่ึงมีระยะเวลาผ่อนช าระ 15 ปี 
 

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน – สุทธ ิ
 

  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
บริษัทยอ่ย       -       - 3,233,016 2,797,404 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้        255,908             249,876       198,730       199,190 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 16,018 16,151 -       - 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน 23       - 23       - 
รวม 271,949  266,027  3,431,769      2,996,594  
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (11,255) (10,374) (2,059,344) (1,786,199) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่     
   บริษัทยอ่ยและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน – สุทธิ 260,694 255,653 1,372,425 1,210,395 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคัญส าหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี  

 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม ในระหว่างป ี 31 ธันวาคม 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทร่วมและกจิการร่วมคา้ 249,876 6,032 - 255,908 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 16,151 - 133 16,018 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน - 23 - 23 
รวม 266,027 6,055 133 271,949 

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 1 มกราคม ในระหว่างป ี 31 ธันวาคม 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทยอ่ย 2,797,404 505,136 69,524 3,233,016 
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 199,190 - 460 198,730 
กิจการที่ด าเนินงานร่วมกัน - 23 - 23 
รวม 2,996,594 505,159 69,984 3,431,769 

 
10. สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า – สุทธ ิ

 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
งานระหว่างท า 108,535 76,180 - - 
วัสดุและสินค้าคงเหลอื 3,510,750 2,933,846 2,164,053 1,740,507 
รวม 3,619,285 3,010,026 2,164,053 1,740,507 
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสือ่มสภาพ (87,795) (54,867) (68,684) (34,153) 
สุทธ ิ 3,531,490 2,955,159 2,095,369 1,706,354 
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ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังต่อไปนี้ 
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 54,867 27,186 34,153 9,002 
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่ม 38,469 31,109 35,341 25,669 
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (4,731) (2,910) - - 
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ (810) (518) (810) (518) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 87,795 54,867 68,684 34,153 

 
11. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัย์ – สุทธ ิ

 
  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  2560 2559 
    
ที่ดิน  1,069,053 964,656 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2,153,282 1,897,331 
งานสาธารณูปโภค  114,860 74,892 
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน  43,479 40,152 
รวม  3,380,674 2,977,031 
หัก : จ านวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย     (2,948,800) (2,504,894) 
สุทธ ิ  431,874 472,137 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นติดจ านองเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุ 24 
 
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นจ านวน 3.32 ล้านบาท และ 0.63 ล้านบาท ตามล าดับ             
เข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียตามที่กล่าวในหมายเหตุ 24 
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 
  2560 2559 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  472,137 565,135 
บวก : ต้นทุนพัฒนาโครงการ  403,643 306,059 
หัก : ต้นทุนขาย  (443,906) (399,057) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  431,874 472,137 

 
12. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย – สุทธ ิ
 

กิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี ได้ให้บริการขุดและขนดินกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้าไอทีดี - 
เอสคิว แล้วเสร็จในระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 และ กันยายน 2559 ตามล าดับ ปัจจุบันการด าเนินงานของกิจการร่วมค้า 
เอสคิว – ไอทีดี เป็นเรื่องของการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า การจ่ายช าระหน้ีและขายสินทรัพย์ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวน 194.68 
ล้านบาท (สุทธิจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 165.72 ล้านบาท และ 168.68 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
การขายสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องราคากับผู้ร่วมค้า ซ่ึงผู้บริหารคาดว่าการซ้ือขายจะเสร็จสิ้นภายใน    
ไตรมาส 2 ปี 2561 
 

13. เงินลงทุน 
 
13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 

   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม  6,635,355 6,606,801 
บวก : เงินลงทุนเพิ่มระหวา่งป ี 242,832 127,727 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - (99,173) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,878,187 6,635,355 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ทุนช าระ   การถือหุ้น ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2560 2559   2560 2559 
   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) 

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

สุทธิ     20,000 20,000 
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ 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) 

สุทธิ           -       - 
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) 

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

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

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

สุทธิ           -       - 
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด ผลิต จ าหน่ายและติดต้ังผลิตภัณฑ์แผ่น 

   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 
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (1,483) (1,483) 

สุทธิ           -       - 
PT.Thailindo Bara Pratama ผู้รับเหมาท าเหมืองถ่านหิน 25,250 

ล้านรูปเปีย 
99.99 99.99 108,071      108,071 
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    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  ทุนช าระ   การถือหุ้น ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2560 2559   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ   
ITD Cementation India Limited บริการก่อสร้างในอินเดีย 155 51.63 51.63 2,143,951 2,143,951 
 ล้านรูปี     
ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 20 99.98 99.98 99,527 99,527 
 ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า    (99,173) (99,173) 
      สุทธิ    354 354 
ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75 99.99 99.99 7,312 7,312 
 ล้านริงกิตมาเลเซีย     
หัก : ค่าเผ่ือการด้อยค่า     (7,312) (7,312) 
      สุทธิ             -         - 
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับใน 

   ประเทศบังคลาเทศ 
1,120 

ล้านตากาบังคลาเทศ      
99.99 99.99 463,949 221,117 

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

   ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบบิค 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ     

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

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ 
   แห่งสหภาพพม่า 

25,000  
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

99.90 99.90 814 
 

814 
 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ    6,878,187 6,635,355 

 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เป็นสาระส าคัญ มีดังน้ี 
   (หน่วย : ล้านบาท) 
 สัดส่วนการถือของสว่นไดเ้สยี 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (ร้อยละ) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จจัดสรรให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจ
ควบคมุสะสม 

บริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
       
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จ ากัด 9.06 9.06 18 9 56 45 
บริษัท เอเซีย่นสติล โปรดกัส์ จ ากัด 30.10 30.10 2 8 45 44 
บริษัท ไทยมารุเคน จ ากดั 49.04 49.04 34 22 228 214 
ITD Cementation India Limited 48.37 48.37 226 130 1,341 1,172 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จ ากดั 7.41 7.41 (7) (2) (32) (25) 

บริษัท เอพพีีซี โฮลดิ้ง จ ากัด 10.00 10.00 (7) (8) 352 370 

 
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในระหว่างปี 2560 จ านวน 35.91 ล้านบาท (2559 : 24.37 
ล้านบาท) 
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สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ เป็นสาระส าคัญ ก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน มไีด้ดังน้ี 

 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 บริษัท อิตัลไทย 

เทรว่ี จ ากัด 
บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จ ากัด 

บริษัท ไทยมารุเคน 
จ ากัด 

ITD Cementation India 
Limited 

บริษัท อิตัลไทย มารีน 
จ ากัด 

บริษัท เอพีพีซี โฮลด้ิง 
จ ากัด 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

             

สินทรัพย์หมุนเวียน 815 635 132 117 197 154 9,069 8,372 37 136 9 9 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 406 364 51 49 562 531 2,735 1,857 60 44 4,004 4,006 

หนี้สินหมุนเวียน 512 449 22 10 260 213 7,249 6,784 519 509 68 51 

หนี้สินไมห่มุนเวียน 85 65 11 10 33 35 1,781 1,022 12 10 422 373 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท 567 440 105 102 237 223 1,432 1,251 (402) (314) 3,170 3,699 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 56 45 45 44 228 214 1,341 1,172 (32) (25) 352 370 

รายได้ 1,331 1,098 89 199 596 424 11,775 16,263 233 430 41 39 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้น 
   ของบริษทั 

178 93 3 18 36 23 242 138 (87) (20) (59) (69) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้     
   เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

18 9 2 8 34 22 226 130 (7) (2) (7) (8) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 196 102 5 26 70 45 468 268 (94) (22) (66) (77) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (1) (1) (1) (1) (3) - (51) (86) (1) (2) (2) - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของผูถ้ือ 
   หุ้นของบรษิัท  (1) (1) (1) (1) (3) - (26) (44) (1) (2) (2) - 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้ 
   เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - (25) (42) - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1) (1) (1) (1) (3) - (51) (86) (1) (2) (2) - 

 
 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 บริษัท อิตัลไทย 

เทรว่ี จ ากัด 
บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จ ากัด 

บริษัท ไทยมารุเคน 
จ ากัด 

ITD Cementation 
India Limited 

บริษัท อิตัลไทย              
มารีน จ ากัด 

บริษัท เอพีพีซ ี     
โฮลด้ิง จ ากัด 

       

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใชไ้ปใน)  
กิจกรรมด าเนินงาน 285 31 27 363 15 (48) 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใชไ้ปใน)  
กิจกรรมการลงทุน (129) (8) (1) (817) - 2 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (35) - 26 202 (16) 46 

เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ 121 23 52 (252) (1) - 

 
13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม – สุทธ ิ
 

การตัดสินใจที่ส าคัญและข้อสมมติ 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการ
ด าเนินงาน ซ่ึงโดยทั่วไปคือการที่บริษทัถือหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 - 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
 
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และรับรู้เริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุน
ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนไดเ้สียอยูใ่นบริษัทร่วม ยกเว้นบริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
46.69 และบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.30 (รวมเป็นร้อยละ 50.99) เน่ืองจากบริษัทไม่ได้ควบคุมบริษัท
ดังกล่าว บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วม 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม  658,947 662,140 697,963 697,963 
บวก : ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 15,588 (1,786) - - 
หัก : เงินปันผลรับจากบรษิัทร่วม (2,064) (1,251) - - 
บวก : โอนเงินลงทุนจากบรษิัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม - 11 - - 
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
       งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (38,834) (167) - - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  633,637 658,947 697,963 697,963 

 

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญที่รับรู้ใน               
งบการเงินรวม มีดังน้ี 
 

     (หน่วย : พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 
บริษัท เอทีโอ – 
เอเซีย เทิร์น
เอ้าท์ส จ ากดั 

บริษัท สยาม
แปซิฟิค          

โฮลดิ้ง จ ากัด 

บริษัท 
บางกอก สตีล
ไวร์ จ ากัด 

บริษัท โอเรียน
เต็ล เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพ จ ากดั 

บริษัท เอ็มซีอาร์
พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น 

Sino Lao 
Aluminum 

Corporation 
Limited 

MCRP 
Holding รวม 

         
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 71,853 57,002 502,620 (197,902) - 886,587 - 1,320,160 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 - 
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 35,199 26,615 101,292 (29,685) - 443,294 - 576,715 
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 - 29,685 - 24,712 - 56,922 
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 35,199 29,140 101,292 - - 468,006 - 633,637 

         
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 2,064 - - - - 2,064 

         
         

 
     (หน่วย : พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2559 

 
บริษัท เอทีโอ – 
เอเซีย เทิร์น
เอ้าท์ส จ ากดั 

บริษัท สยาม
แปซิฟิค          

โฮลดิ้ง จ ากัด 

บริษัท 
บางกอก สตีล
ไวร์ จ ากัด 

บริษัท โอเรียน
เต็ล เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพ จ ากดั 

บริษัท เอ็มซีอาร์
พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น 

Sino Lao 
Aluminum 

Corporation 
Limited 

MCRP 
Holding รวม 

         
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 48,051 57,188 480,006 (194,308) - 1,008,353 - 1,399,290 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 - 

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 23,540 26,701 95,905 (29,146) - 504,177 - 621,177 
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 869 29,146 - 5,230 - 37,770 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 23,540 29,226 96,774 - - 509,407 - 658,947 

         
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 1,251 - - - - 1,251 

 
* บริษัทจ่ายช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนร้อยละ 34 ที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามสัญญา แต่มีผู้ถือหุ้นรายหน่ึงยังไม่ต้องช าระ
ค่าหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ท าให้บริษัทมีสัดส่วนในจ านวนเงินลงทุนร้อยละ 50 
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 2560 2559 
   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมทีย่ังไม่ได้รับรู ้              539           6,005 
ผลสะสมของส่วนแบง่ขาดทุนจากบริษัทร่วม 29,685 29,146 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 
    (หน่วย : พันบาท) 
   อัตราส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

  ทุนช าระ การถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 
 ลักษณะของธุรกิจ แล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม         
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 

จ ากัด 
ผลิตและจ าหน่ายประแจสับราง 
   รถไฟ 

5,000 48.99 48.99 35,199 23,540 2,450 2,450 

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,615 26,701 27,373 27,373 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็ก 313,000 19.98 19.98 101,292 96,774 71,603 71,603 
    แรงดึงสูง        
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์  

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

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

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

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

สุทธ ิ     -          -          -          - 

Sino Lao Aluminum Corporation  ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด ์ 32 34.00 34.00 468,006 509,407 521,537 521,537 
Limited ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประชาชนลาว                    
 

     
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ     631,112 656,422 697,963 697,963 
         
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 4.30 4.30 2,525 2,525                -          - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    2,525 2,525 -          - 

        

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ    633,637 658,947 697,963 697,963 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทร่วม สรุปได้ดังน้ี  
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมนุเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

         
บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จ ากัด 133 144 49 40 110 136 -     - 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด 774 518 309 336 522 327 59 47 
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ บางกอก จ ากัด 2,036 1,941 1,330 1,436 2,495 2,448 1,069 1,123 
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 3 107 1,385 1,411 290 208 211 302 
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จ ากัด - 1 63 62 - - 6 6 

รวม 2,946 2,711 3,136 3,285 3,417 3,119 1,345 1,478 

  
 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 รายได้ ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

       
บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จ ากัด 302 96 24 3       -       - 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จ ากัด 1,094 835 41 19       -       - 
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ บางกอก จ ากัด 361 328 (18) (49)       -       - 
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 18      - (8) (21)       13       52 

รวม 1,775 1,259 39 (48)       13       52 

 
13.3  เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธ ิ
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 
 2560 2559 2560 2559 
     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม  90,812 148,588       - 34,555 
บวก (หัก) : ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า 45,063 (26,047)       -           - 
หัก : รับคืนเงินลงทุนจากกิจการรว่มค้า (5,146) (32,247)       - (32,247) 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน       -       -       - (2,308) 
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่า 
               งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (4,205) 518       -         - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  126,524 90,812       -         - 
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เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
  อัตราส่วน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
  การถือหุ้น วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

 ลักษณะของธุรกิจ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  ร้อยละ ร้อยละ     
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า        
กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน – อิตาเลียน

ไทย-พีอีดับบลิวซี 
รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 25.00 25.00 - 194 -       - 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 295,766 306,737 295,206 296,569 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    (292,896) (296,569) (295,206) (296,569) 

สุทธ ิ    2,870 10,168 -       - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ บริการให้เช่าเคร่ืองจักร 65.00 65.00 52,525 46,723       -       - 
กิจการร่วมค้า ไอเอ็น รับเหมาก่อสร้าง - 51.00 - 108,337       - 103,192 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า    - (103,192)       - (103,192) 

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

รับเหมาก่อสร้าง 55.25 55.25 19,831 23,420       -       - 

กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดา รับเหมาก่อสร้าง 30.00 30.00 48,223         5,162       -       - 
ITD SINOHYDRO Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 51.00 - 3,075 -       -       - 

รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธ ิ    126,524 90,812 - - 

        

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าท่ีลงทุนโดยบริษัทย่อย       

CEC-ITD Cem-TPL Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 20.70 20.70 - - - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุนโดยบริษัทย่อย – สุทธ ิ   - - - - 

        

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า – สุทธิ   760,161 749,759 7,576,150 7,333,318 
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กระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับมูลคา่ตามบัญชีของส่วนได้เสียของการร่วมค้าที่มีสาระส าคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังน้ี 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

Evergreen - Italian  
Thai - PEWC 

ITD – EGC Joint 
Venture ITD – ETF Joint Venture IN Joint Venture IOT Joint Venture 

ITD – ETF – MVM 
Joint Venture CMC/ITD/SONGDA 

CEC-ITD CEM-TPL Joint 
Venture 

ITD-SINOHYDRO Joint 
Venture 

 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า - 1 5     18 81 72 - - - 3 36 42 161 17 - -        6       - 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) - 25% 55% 55% 65% 65% - 51% 40% 40% 55.25% 55.25% 30% 30% 20.70% 20.70% 51%        - 

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน -           - 3 10 53 47 - - - 1 20 23 48 5 - -         3       - 
                   
รายการปรับปรุงอื่น -           - - - -    - -            - -     (19) - - -     - -           -         -        - 

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า                
การลงทุน (ภาระผูกพัน) -          - 3 10 53 47 - - - (18) 20 23 48 5 - -         3         - 

 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของการร่วมค้า สรุปได้ดังน้ี  

 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

Evergreen – Italian 
Thai – PEWC 

ITD – EGC Joint 
Venture 

ITD – ETF  
Joint Venture IN Joint Venture 

IOT  
Joint Venture 

ITD – ETF – MVM 
Joint Venture  CMC/ITD/SONGDA 

CEC-ITD CEM-TPL 
Joint Venture 

ITD-SINOHYDRO Joint 
Venture Total 

 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด - - 3 21 9 2 - - - 3 14 10 657 579 537 197 464 - 1,684 812 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 44 65 66 190 213 - - - - 44        49 1,011 956 817 120 77 - 2,204  1,448 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - 44 68 87 199 215 - - - 3 58 59 1,668 1,535 1,354 317 541 - 3,888 2,260 

 
           

 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - - - 102 126 - - - - 1         1 1,456 223 747 108 28 - 2,334 458 

 
           

 
        

หน้ีสินทางการเงิน - 43 - - - 1 - - - - -       - - 1,440 - - - - - 1,484 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหน้ี

การค้าและประมาณการหน้ีสิน) - - 57 62 220 268 - - - - 23        18 2,963 301 2,100 418 24 - 5,387 1,067 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - 43 57 62 220 269 - - - - 23       18 2,963 1,741 2,100 418 24 - 5,387 2,551 

 
           

 
        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 6 7 - - - - - - -       - -   - 1 7 539 - 546 14 

 
           

 
        

สินทรัพย์สุทธ ิ - 1 5 18 81 72 - - - 3 36 42 161 17 - - 6 - 289 153 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

รายได้ ก าไร (ขาดทุน) 
ก าไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จ 
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย ภาษี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

           
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี 4 (8) (13) (21) - - - - - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 218 105 9 (24) - - 21 24 - - 
กิจการร่วมค้า ไอโอที - 125 - 122 - - - - - - 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม 77 1 (6) (4) - - 2 1 - - 
กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดา 2,168 353 158 16 - - 71 3 37 6 
CEC – ITD CEM - TPL Joint Venture 1,274 7 - - - - 32 - - - 
ITD-SINOHYDRO Joint Venture 78 - 6 - - - 1 - 3 - 

รวม 3,819 583 154 89 - - 127 28 40 6 

 
บริษัทท าการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บริษัทไปลงทุนอย่างสม่ าเสมอ และพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการที่บริษัทถือเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงค่อนข้างแน่นอน 

 
14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 

 
รายการเคลือ่นไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี ้

 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 845,703 1,038,856 677,315 877,004 
หัก : จ าหน่ายเงินลงทุนระหว่างป ี - (193,000) - (193,000) 
หัก : จัดประเภทรายการก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เพื่อรับรูใ้น
งบก าไรขาดทุน  - (262,800) - (262,800) 

บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - 149,331 - 149,331 
บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของเงินลงทุน                                                15,435 113,316 14,478 106,780 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 861,138 845,703 691,793 677,315 
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : พันบาท) 

  อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 ลักษณะของธุรกิจ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

สุทธ ิ    - - - - 
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเหล็กในงาน

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

      บริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออ๊พติคส์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเส้นใยแก้ว
น าแสง 

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

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

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

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

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

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

     บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
240,485 225,087 240,485 225,087 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    549,200 533,802 549,200 533,802 

บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 0.07 400 400 400 400 
     บวก : ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 
   

6,480 7,400 6,480 7,400 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    6,880 7,800 6,880 7,800 
     รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ            
  

   556,080 541,602 556,080 541,602 

        
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สทุธ ิ    691,793 677,315 691,793 677,315 

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

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายลวดและสาย
เคเบิ้ล 

0.80 0.80 19,178 19,178       -       - 

บวก  : ก าไรที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 

   
14,941 13,984 

       
- 

       
- 

มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธ ิ    34,119 33,162       -       - 

รวมเงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย    169,345 168,388       -       - 
        
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธ ิ    861,138 845,703 691,793 677,315 
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15. สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
สิทธิการเชา่ทีด่ิน 30,198 30,198 -         - 

โครงการระหว่างการพัฒนา 7,621,557 7,528,794 5,130,170 5,025,204 
รวม 7,651,755 7,558,992 5,130,170 5,025,204 

 
เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญา Framework Agreement กับ Myanma Port Authority (MPA), 
Ministry of Transport ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส าหรับสิทธิในการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวาย และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างโครงการทวาย และประเทศไทยที่บ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ภาครัฐระหว่างไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ลงนามสัญญากรอบความร่วมมือ 
(Framework Agreement) เพื่อวางแผนบริหารจัดการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei 
Special Economic Zone: DSEZ) โดยร่วมจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ชื่อบริษัท Dawei SEZ Development Co., Ltd. หรือ
เรียกว่า “SPV” (Special Purpose Vehicle) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานใน
พื้นที่โครงการ (Dawei SEZ Management Committee: DSEZ MC) เป็นผู้ให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าว โดย SPV เป็นผู้ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาโครงการ DSEZ  

 
ในวันเดียวกัน บริษัท และ MPA ลงนามสัญญายกเลิก Framework Agreement (Agreement of Termination) และบริษัท
ได้ลงนามสัญญา Tripartite Memorandum กับ DSEZ MC และ SPV ก าหนดกรอบ SPV จะเป็นผู้ด าเนินการจัดการให้
ผู้พัฒนาโครงการ DSEZ รายใหม่คืนเงินลงทุนให้แก่บริษัท และได้ลงนามสัญญา Tripartite Memorandum อีกฉบับเมื่อ  
27 มีนาคม 2557 ซ่ึงก าหนดกระบวนการ Due Diligence ในรายละเอียดเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนไว้ก่อนหน้า 

 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บริษัท DSEZ MC และ SPV ลงนามสัญญา Supplementary Memorandum of 
Understanding ก าหนดกรอบ DSEZ MC และ SPV  จะเป็นผู้ด าเนินการจัดการให้ผู้พัฒนาโครงการ DSEZ รายใหม่คืน
เงินลงทุนให้แก่บริษัท หรือ ก าหนดกรอบเงื่อนไขให้สิทธิสัมปทานที่ดินใน DSEZ ให้แก่บริษัทเพื่อทดแทนเงินลงทุนที่
บริษัทได้ลงทุนไว้แล้วก่อนหน้า 
 
ในวันเดียวกัน บริษัทและผู้ร่วมทุน ได้ลงนามสัญญาสัมปทานพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายในระยะเริ่มแรก
ส าหรับพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร และสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อนิคมอุตสาหกรรม (DSEZ Initial Phase) ซ่ึงผู้
ร่วมทุนแต่ละโครงการกับบริษัทจะร่วมรับผิดชอบเงินลงทุนที่เก่ียวกับโครงการน้ันๆ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าโดยผ่าน
กระบวนการ Due Diligence ต่อไป 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นเงิน 7,651.76 ล้านบาท และ 7,558.99 ล้านบาท ตามล าดับ โครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานและผู้สนับสนุนโครงการทวายรายใหม่ 
ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงจากนิติ
บุคคลเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปการประเมินสินทรัพย์ (Due Diligence) ของที่ปรึกษาวิเคราะห์การลงทุนของทั้ง
สองรัฐบาลแล้ว 
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทและผู้ร่วมทุน ได้ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการแอลเอ็นจี เทอมินอล (LNG Terminal) 
ซ่ึงเป็นสัญญาสัมปทานภายใต้กรอบการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายระยะเริ่มแรก โดยบริษัท ผู้ร่วมทุน และ 
DSEZ MC อยู่ระหว่างการด าเนินการการจัดเตรียมเอกสารและการบริหารจัดการอันเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาโครงการตาม
แผนงานในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานให้เสร็จสมบูรณ์ 
 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้มีการแต่งตั้งคณะ DSEZ MC ชุดใหม่ขึ้น โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเป็นประธาน เพื่อก ากับดูแลและบริหารจัดการงานที่เก่ียวข้องกับ DSEZ   

 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาล
ไทย เพื่อการพัฒนา DSEZ และพื้นที่โครงการที่เก่ียวข้อง (Myanmar - Thailand Joint Coordination Committee for the 
comprehensive development in the Dawei SEZ and its related project areas : JCC) ได้มีการประชุม และมีมติให้มี
การจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) ส าหรับการพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่
ชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะท างานเฉพาะกิจส าหรับการพัฒนา DSEZ Initial Phase เพื่อจัดท า
แผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการด าเนินงานให้มีการพัฒนาโครงการต่อไป  

 
เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2560 คณะท างานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) ได้จัดการประชุมครั้งแรก โดยมี
การหารือแนวทางในการผลักดันให้มีการพัฒนาโครงการ รวมถึงเงื่อนไขการสนับสนุนเงินกู้โดยรัฐบาลไทยให้แก่รัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างชายแดนไทย จากจังหวัดกาญจนบุรีไปที่พื้นที่โครงการ 
DSEZ Initial Phase ทั้งน้ี จะมีการหารือระดับนโยบายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมครั้งต่อไป 

 
16. สิทธิในเหมืองแรโ่ปแตช 
 

บริษัทมีเงินลงทุนโดยรวมเท่ากับร้อยละ 90 ในโครงการเหมืองแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย 
กระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
ประทานบัตรการท าเหมืองแร่โปแตซจากรัฐบาล  
 
ในระหว่างปี 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดอุดรธานีด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายแร่ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมจะใช้รายงานการประชุม
ดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้อนุญาตประทานบัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ด าเนินการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มสี่วนไดเ้สีย และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว 
ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองเอกสารประกอบการพิจารณาค าขอของบริษัทต่อกระทรวงอุตสาหกรรมใน
การให้ประทานบัตร 
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เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ข้อกฎหมาย เก่ียวกับสัญญาได้สิทธิส ารวจ
และผลิตแร่โปแตชมายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงได้ยืนยันให้ราชการปฎิบัติตามสัญญาสัมปทาน                 
ในเรื่องให้ค่าตอบแทนต่อรัฐที่ได้ท าไว้เมื่อปี 2527  
 
ผลดังกล่าวเป็นเหตใุห้บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด และมีผลให้ขั้นตอนในการขอรับประทานบัตรจะ
สามารถด าเนินการได้ต่อไป โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองเอกสาร
ประกอบค าขอของบริษัทต่อกระทรวงอุตสาหกรรมในการให้ประทานบัตร 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าโครงการน้ีจะเกิดขึ้นได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศชาติเป็น
อย่างมาก และโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและด าเนินการได้ตามแผน ดังน้ันผู้บริหารของบริษัทจึง                   
เชื่อว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า 
 

17. รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั งพัก 
 

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

 
 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
รายจ่ายในการส ารวจ   
ยอดคงเหลอืต้นป ี 566,570 566,570 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี - - 
ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570 
   

รายจ่ายในการขอประทานบตัร   
ยอดคงเหลอืต้นป ี 384,118 382,305 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
ปรับปรุงรายการในระหว่างป ี

4,562 
(6,723) 

1,813 
- 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 381,957 384,118 
   

รวมรายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 948,527 950,688 
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18. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บรษิัทยอ่ย – สุทธ ิ
 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
บริษัทยอ่ย        -        - 7,026,668 6,939,870 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู        -        - (1,355,601) (1,327,992) 
สุทธ ิ -        - 5,671,067 5,611,878 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
มีดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 
 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง 2560 
     
บริษัทยอ่ย 6,939,870 103,199 16,401 7,026,668 

 
19. ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธ ิ

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     
ที่ดินรอการพัฒนา 765,124 771,705 474,846 474,846 
บวก : ซ้ือระหว่างป ี 5,491 1,244 - - 
หัก : จ าหน่ายระหว่างปี - (7,977) - - 
บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า - 152 - - 
ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 770,615 765,124 474,846 474,846 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษทัและบริษัทยอ่ย จ านวน 758.88 ล้านบาท และ 758.41 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นที่ดินเพื่อใชใ้นโครงการทา่เทียบเรือมาบตาพดุและโครงการเหมอืงแร่โปแตชในจงัหวดัอดุรธานี 
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20. อสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อสงัหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมลูค่ายุติธรรม ประกอบด้วย 

 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   
ที่ดิน 1,727,270 765,219 
อาคาร 386,000 386,000 

รวม 2,113,270 1,151,219 

 
ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ตีราคาที่ดินใหม่ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

 
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มดีังต่อไปนี้  
 

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     
มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม  1,925,363 1,591,469 1,040,043 743,000 
เพิ่มในระหว่างป ี 95,856 303,073 95,856 303,073 
จ าหน่ายระหว่างป ี (27,392) (6,030) (27,392) (6,030) 
ก าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 119,443 36,851 42,712 - 
มูลค่าสุทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2,113,270 1,925,363 1,151,219 1,040,043 

 
ในระหว่างปี 2560 บริษัทรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เพื่อรับช าระหน้ีตามสัญญาก่อสร้าง
จ านวน 95.86 ล้านบาท (2559 : 210.98 ล้านบาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 
 
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซ้ือห้องชุดจากบริษัทที่ เก่ียวข้องแห่งหน่ึง  ซ่ึงมีมูลค่า 92.09 
ล้านบาท บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่ถือครองสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อขายหรือให้เช่า 
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21. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์– สุทธ ิ
    (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
   เครื่องจกัรและ    
   อุปกรณ ์ ส านกังานและ เครื่องจกัร  
  อาคาร เครื่องตกแต่ง บ้านพักคนงาน และอุปกรณ ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน และยานพาหนะ ชั่วคราว ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2559 1,297,796 5,977,806 30,751,752 1,214,599 698,019 39,939,972 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 1,037 244,354 3,227,718 14,066 783,479 4,270,654 
จ าหน่าย / โอนออก - (10,062) (533,219) (3,157) (755,109) (1,301,547) 
จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - - (700,787) - - (700,787) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (932) (2,582) (134,617) (225) (578) (138,934) 
31 ธันวาคม 2559 1,297,901 6,209,516 32,610,847 1,225,283 725,811 42,069,358 
1 มกราคม 2560 1,297,901 6,209,516 32,610,847 1,225,283 725,811 42,069,358 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 34,873 278,960 3,281,657 13,518 1,103,163 4,712,171 
จ าหน่าย / โอนออก - - (1,831,494) (12,310) (727,407) (2,571,211) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (852) (3,498) (268,811) (1,870) (868) (275,899) 
31 ธันวาคม 2560 1,331,922 6,484,978 33,792,199 1,224,621 1,100,699 43,934,419 

  

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2559 - 4,074,594 17,039,993 681,560 - 21,796,147 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 188,272 2,033,194 110,080 - 2,331,546 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (6,933) (433,834) (2,241) - (443,008) 
จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - - (506,110) - - (506,110) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (827) (88,779) (153) - (89,759) 
31 ธันวาคม 2559 - 4,255,106 18,044,464 789,246 - 23,088,816 
1 มกราคม 2560 - 4,255,106 18,044,464 789,246 - 23,088,816 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 264,011 1,994,413 105,948 - 2,364,372 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (1,090,464) (7,711) - (1,098,175) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (923) (168,884) (411) - (170,218) 
31 ธันวาคม 2560 - 4,518,194 18,779,529 887,072 - 24,184,795 
หัก  ค่าเผ่ือการด้อยคา่       
      31 ธันวาคม 2559 15,219 1,818 68,411 - - 85,448 
      31 ธันวาคม 2560 15,219 1,818 85,726 - - 102,763 
       

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       
31 ธันวาคม 2559 1,282,682 1,952,592 14,497,972 436,037 725,811 18,895,094 

31 ธันวาคม 2560 1,316,703 1,964,966 14,926,944 337,549 1,100,699 19,646,861 
       

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2559    2,331,546 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2560    2,364,372 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
   เครื่องจกัรและ    
   อุปกรณ ์ ส านกังานและ เครื่องจกัร  
  อาคาร เครื่องตกแต่ง บ้านพักคนงาน และอุปกรณ ์  
 ท่ีดิน และโรงงาน และยานพาหนะ ชั่วคราว ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ       
1 มกราคม 2559 1,077,815 4,405,379 15,565,587 1,060,421 298,800 22,408,002 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า - 81,088 1,888,781 3,931 383,026 2,356,826 
จ าหน่าย / โอนออก - (10,062) (364,839) (2,857) (115,279) (493,037) 
จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - - (700,787) - - (700,787) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (27,232) (170) - (27,402) 
31 ธันวาคม 2559 1,077,815 4,476,405 16,361,510 1,061,325 566,547 23,543,602 
1 มกราคม 2560 1,077,815 4,476,405 16,361,510 1,061,325 566,547 23,543,602 
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 34,873 243,619 1,569,032 13,119 750,689 2,611,332 
จ าหน่าย / โอนออก - - (668,651) (9,939) (585,749) (1,264,339) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (22,643) (152) - (22,795) 
31 ธันวาคม 2560 1,112,688 4,720,024 17,239,248 1,064,353 731,487 24,867,800 
       

ค่าเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2559 - 3,252,621 10,421,249 667,719 - 14,341,589 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 115,866 1,043,364 97,571 - 1,256,801 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (6,933) (324,412) (1,941) - (333,286) 
จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - - (506,110) - - (506,110) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (30,439) (170) - (30,609) 
31 ธันวาคม 2559 - 3,361,554 10,603,652 763,179 - 14,728,385 
1 มกราคม 2560 - 3,361,554 10,603,652 763,179 - 14,728,385 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี - 188,424 927,719 92,593 - 1,208,736 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (531,797) (7,190) - (538,987) 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (18,388) (58) - (18,446) 
31 ธันวาคม 2560 - 3,549,978 10,981,186 848,524 - 15,379,688 
       

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2559 1,077,815 1,114,851 5,757,858 298,146 566,547 8,815,217 

31 ธันวาคม 2560 1,112,688 1,170,046 6,258,062 215,829 731,487 9,488,112 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2559    1,256,801 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี2560    1,208,736 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน 10,217.95 ล้านบาท และ 
9,207.70 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะของกิจการ : 7,829.77 ล้านบาท และ 7,338.01 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจ านวน 2,764.40 ล้านบาท และ 2,706.56 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน / สัญญาเช่าซ้ือ 
(งบการเงินเฉพาะของกิจการ : 2,530.60 ล้านบาท และ 2,429.57 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปและ
ผลิตหินสนับสนุนโครงการระหว่างพัฒนามูลค่า 138.49 ล้านบาท ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจะ
ไม่ด้อยค่า 

 
22. ค่าความนิยม 

 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
   
ค่าความนิยม 958,785 958,785 
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673) 
สุทธ ิ 942,112 942,112 

 
การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระส าคัญสามารถแสดงได้ดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ธุรกิจปูนซีเมนต์ 
 

เหมืองแร่โปแตช 
ธุรกิจก่อสรา้งใน
ประเทศอินเดีย 

    

การปันส่วนค่าความนิยม 275,619 458,699 207,794 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากธุรกิจปูนซิเมนต์ เหมืองแร่ และก่อสร้างทุกปี โดยบริษัทได้
เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  ซ่ึง
พิจารณาจากการค านวณมูลค่าประมาณการทางการเงินจากกระแสเงินสดเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี   
 
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดังต่อไปน้ี 
 
  

ธุรกิจปูนซีเมนต์ 
ธุรกิจก่อสรา้งใน
ประเทศอินเดีย 

   

ก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 20 20 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2 7 
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 10 18 
 
กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากโครงการเหมืองแร่โปรแตช โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
เหมาะสม และมีมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 
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สมมติฐานของกระแสเงินสด 
ผู้บริหารประมาณการก าไรขั้นต้นใกล้เคียงกับอัตราก าไรขั้นต้นปกติของบริษัทจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด ผู้บริหารเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้ในการประมาณการน้ี 
 
อัตราการเติบโต 
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
น ามาใช้ในการประมาณกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลา 5 ปี 
 
อัตราคิดลด 
อัตราคิดลด ได้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของ
สินทรัพย ์
 
บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดต่ ากว่ามูลค่าบัญชี และจะไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยใช้อัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี บริษัทยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
23. ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชแีละต้นทุนโครงการระหว่างพฒันา 
 

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 บริษัทได้รับมอบพื้นที่ในช่วงที่ 1 ระยะทาง 7.45 กิโลเมตรจากรัฐบาล 
และได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
 
ในปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดล้งนามสัมปทานกับกระทรวงคมนาคมและการสือ่สารสาธารณรัฐโมซัมบิก ซ่ึงบริษัทย่อย
จะถือหุ้นร้อยละ 60 ของโครงการ 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้ด าเนินการขอแก้ไขสัญญาสัมปทานตามค าแนะน าของที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อให้ธนาคารที่จะสนับสนุนการเงินมีความมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่รัดกุม โดยมีมูลค่าสัญญาโครงการรวม
ประมาณ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 148,500 ล้านบาท และมีรายละเอียดโครงการดังน้ี 
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1. ก่อสร้างทางรถไฟส าหรับล าเลียงของหนักจาก Moatize ถึงท่าเรือ Macuse ระยะทางโดยประมาณ 613 กิโลเมตร 
 

2. ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่ Macuse เพื่อเป็นจุดเริ่มของท่าเรือในการส่งออกถ่านหิน ซ่ึงสามารถรองรับถ่านหินจ านวน 40 
ล้านตันต่อปี และรองรับปริมาณสูงสุด 100 ล้านตันต่อปี 

 
3. บริหารจัดการทางรถไฟล าเลียง และท่าเรือน้ าลึก Macuse โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (รวมระยะเวลาในการ

ก่อสร้าง) และระยะเวลาสัมปทานสามารถขยายระยะเวลาไปอีก 10 ปี 
 
บริษัทย่อยได้จ่ายเงินจ านวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาสัมปทาน อีก 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จะใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาประชาชนและสร้างแนวทางระดับชาตินับจากเริ่มต้นโครงการ 
 
ปัจจุบัน บริษัทได้คัดเลือก Engineering Procurement and Construction (EPC Contractor) และได้ด าเนินงาน 
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) เรียบร้อยแล้ว 
 

24. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีดังน้ี  
    

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 791,468 753,657 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,700,113 7,536,884 5,348,803 5,110,778 

รวม 8,491,581 8,290,541 5,348,803 5,110,778 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังน้ี 

 

(หน่วย : ล้าน) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     
บาท 5,738 5,577 5,349 5,111 
รูปีอินเดีย 3,845 3,727 -         - 

  
อัตราดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาทจะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศ และอัตราส าหรับเงินกู้ยืมที่เป็นเงินรูปีอินเดีย 
จะเท่ากับอัตราตลาดในประเทศอินเดีย 
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บริษัทย่อยได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์วงเงินจ านวน 239.03 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 
0.75 ต่อป ีเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นใน
อนาคต และการค้ าประกันโดยบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยต้องทยอยลดวงเงินตามการปลอดจ านองเมื่อโอน
กรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 70 – 80 ของราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยจะต้องช าระคืนเงิน
กู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 36 – 42 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมบางส่วนจ านวน 3,869.50 ล้านบาท และ 1,606.97 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) งานก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงที่ธนาคารผู้ให้กู้ได้ก าหนด
เงื่อนไขให้บริษัทน าเงินค่างานของโครงการน้ันๆ ผ่านเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ านวน 7,100.72 ล้านบาท และ 4,332.72 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

25. เจ้าหนี การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือ ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
บริษัทยอ่ย       -       - 460,569 823,453 
บริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 389,174 445,255 372,829 431,419 
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน 1,183,482 785,333 1,046,130 758,662 
รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,572,656 1,230,588 1,879,528 2,013,534 

 
26. เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธ ิ

 
(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     

ไม่เกิน 1 ปี 684,920 685,537 561,648 624,438 
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 816,403 1,010,932 641,672 833,815 
รวม 1,501,323 1,696,469 1,203,320 1,458,253 
หัก : ดอกเบ้ียรอตัดบัญช ี (91,376) (112,659) (57,383) (83,726) 
 1,409,947 1,583,810 1,145,937 1,374,527 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (629,534) (649,422) (524,987) (575,577) 
สุทธ ิ 780,413 934,388 620,950 798,950 
 
สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งมีระยะเวลาผ่อนช าระ 2 – 5 ปี 
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27. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธ ิ
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     

ยอดคงเหลอื 15,236,546 10,994,098 9,209,727 6,138,104 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (8,823,130) (3,623,801) (7,398,073) (2,903,816) 
สุทธ ิ 6,413,416 7,370,297 1,811,654 3,234,288 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี  
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 10,994,098 8,165,816 6,138,104 4,781,820 
บวก : กู้เพิ่มเติม  7,218,177 5,352,567 5,307,269 2,980,288 
หัก :  จ่ายคืนเงินกู้ (2,811,410) (2,519,902) (2,235,646) (1,624,004) 
หัก :  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (164,319) (4,383) -       - 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 15,236,546 10,994,098 9,209,727 6,138,104 

 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินบางรายการตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหน่ึงได้ 
ดังน้ันบริษัทย่อยจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้เจรจาขอให้ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการไม่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว 
ซ่ึงบริษัทย่อยได้รับหนังสือจากธนาคารลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งผลการพิจารณาผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้ของบริษัทส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้  
 
     ล้านบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

เงินกู ้ วงเงิน (ล้านบาท)  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) เงื่อนไขการช าระคืน การค้ าประกัน 2560 2559 2560 2559 

         

บริษัทใหญ่         
 11,889   MLR – 0.50 ต่อปี ช าระภายในปี 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่

เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 
โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง 
 

9,210 6,010 9,210 6,010 

  MLR – 1 ต่อปี ช าระภายในปี 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง 
 

    

  MLR – 1.25 ต่อปี ช าระภายในปี 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง     

  MLR – 1.50 ต่อปี ช าระภายในปี 2562 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง     

  Libor + 4% ช าระตามสัญญา เครื่องจักร     
         

บริษัทย่อย         
1          120 MLR – 1.90 ต่อปี ช าระภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่เบิกเงินกู้ครั้งแรก เครื่องจักร 65 21 - - 
2          951 MLR ต่อปี ช าระตามสัญญา ท่ีดินและเครื่องจักร 329 469 - - 
3     265 ล้าน INR 10.15 ต่อปี  ช าระภายใน 3 ไตรมาส สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ ์ 135 210 - - 
4 10,242 MLR – 0.5 ถึง MLR – 1.5 ต่อปี ช าระภายในปี 2561 – 2563 โอนสิทธิคา่งานก่อสรา้ง 4,235 2,433 - - 

5 4,000 ล้านตากา     
บังคลาเทศ 

แบบลอยตวัอ้างอิงธนาคารแห่งชาติ     
บังคลาเทศบวก 6 % ต่อปี 

ช าระตามสัญญา ค้ าประกันโดยบรษิัทใหญ ่ 1,263 1,723 - - 

 

 
กิจการที่ด าเนินงานรว่มกัน 

       

    1 1,050 MLR -0.75 และ MOR – 1 ต่อปี ช าระตามสัญญา เครื่องจกัรและโอนสิทธิค่างานตามสญัญา - 128 - 128 
    รวม 15,237 10,994 9,210 6,138 
    หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี (8,823) (3,624) (7,398) (2,904) 
    เงินกูร้ะยะยาว – สุทธิ 6,414 7,370 1,812 3,234 
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28. หุ้นกู้ – สุทธ ิ
 

      (หน่วย : พนับาท) 

 
   

วันที่ครบ 
 

อัตรา 
งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
หุ้นกู ้ อายุหุ้นกู ้ วันที่ออกหุ้นกู ้ ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย 2560 2559 

    (ร้อยละตอ่
ปี) 

  

1 5 ปี 26 มิถุนายน 2557 26 มิถุนายน 2562 6.15 - 5,980,348 
2 2 ปี 27 กุมภาพันธ์ 2558 27 กุมภาพันธ์ 2560 4.50 - 199,962 
3 5 ปี 1 วัน 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2563 4.95 3,492,858 3,490,237 
4 2 ปี 2 วัน 27 พฤศจิกายน 2558 29 พฤศจิกายน 2560 4.10 - 299,637 
5 5 ปี  8 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2564 4.40 3,494,590 3,493,015 
6 3 ปี 2 วัน 15 กันยายน 2559 17 กันยายน 2562 4.00 199,750 199,604 
7 2 ปี 1 เดือน  29 วัน 27 กุมภาพันธ ์2560 25 เมษายน 2562 4.20 249,672 - 
8 5 ปี 3 วัน 26 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2565 4.70 5,987,044 - 
9 269 วัน 29 สิงหาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 3.00 630,000 - 
10 270 วัน 20 ตุลาคม 2560 17 กรกฎาคม 2561 3.00 200,000 - 
11 2 ปี 5 เดือน 27 วัน 30 พฤศจิกายน 2560 27 พฤษภาคม 2563 4.10 299,416 - 

รวม     14,553,330 13,662,803 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   (830,000) (499,598) 
หุ้นกู้ – สุทธ ิ   13,723,330 13,163,205 

 
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะของกิจการ  
 2560 2559 

   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 13,662,803 13,456,880 
ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 7,380,000 3,700,000 
ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (6,500,000) (3,500,000) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (15,593) (8,317) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ าหน่าย 26,120 14,240 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  14,553,330 13,662,803 
หัก : ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (830,000) (499,598) 
สุทธิ  13,723,330 13,163,205 

 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่ารวม 250 ล้านบาท อายุ 2 ปี 1 เดือน 29 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อป ี
ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้
ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุด ITD196A จ านวน 6,000 ล้านบาท ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ในวันเดียวกัน บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อย
สิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในจ านวนเดียวกัน โดยมีอายุ 5 ปี 3 วัน มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อ
ปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2565  
 
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทระบุชือ่ผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่า 630 ล้านบาท อายุ 269 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย      
ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้
ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหนี้เดิม 
 
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่า 200 ล้านบาท อายุ 270 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย      
ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้
ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหน้ีเดิม 
 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
มูลค่ารวม 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 27 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี 
ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออก
หุ้นกู้ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 
3,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ        
3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระหน้ี
เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือหุ้น ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มูลค่า                  
รวม 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 2 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ย
ทุกๆ 3 เดือน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอน 17 กันยายน 2562 บริษัทได้น าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งน้ีไปใช้ในการช าระ
หนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจ ากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซ่ึงรวมถึงการด ารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจ ากัดในการลดทุน ควบรวม
กิจการ จ่ายเงินปันผลและในการก่อภาระหน้ีสินของบริษัท 
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29. หนี สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ  
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,245,173 1,100,406 903,064 800,856 
มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (91,125) (85,115) -          - 
ภาระผูกพนัสุทธ ิ 1,154,048 1,015,291 903,064 800,856 

     
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  1,100,406 1,021,629 800,856 764,259 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 66,624 85,441 48,698 49,798 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 39,473 28,936 22,844 20,880 
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 107,671 31,790 79,374 23,391 
ผลประโยชน์จ่าย (63,354) (69,154) (48,732) (56,963) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,647) 1,764 24 (509) 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม  1,245,173 1,100,406 903,064 800,856 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (445,791) (378,414) (396,207) (351,925) 
สุทธ ิ 799,382 721,992 506,857 448,931 

     
สินทรพัย์โครงการ     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  85,115 74,187            -            - 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรพัย์โครงการ  6,148 6,619            -            - 
เงินสมทบ 15,612 13,068            -            - 
ผลประโยชน์จ่าย (13,796) (9,029)            -            - 
ก าไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 721 2,513            -            - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,675) (2,243)            -            - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  91,125 85,115            -            - 

 
สินทรัพย์โครงการน าไปลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 91.13 ล้านบาท 
และ 85.12 ล้านบาท ตามล าดับ ผู้บริหารเชื่อว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีและ
ผลตอบแทนระยะยาวคาดว่าสูงกว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล 
 
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการก าหนดขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาด ณ วันดังกล่าว ซ่ึงเป็นผลตอบแทน
ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เก่ียวข้อง 
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จ านวนเงินของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน สินทรัพย์โครงการ ส่วนขาดของโครงการ และการปรับปรุง     
ตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการและหน้ีสินโครงการของหน่วยงานต่างประเทศ ส าหรับงวดปัจจุบันและส าหรับ              
3 ปีก่อน มีดังน้ี 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 2560 2559 2558 2557 
     
ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 195,808 172,205 145,870 111,637 
สินทรัพย์โครงการ 91,125 85,115 74,187 70,534 
ส่วนขาดของโครงการ (104,683) (87,090) (71,683) (41,103) 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ (721) (2,513) 2,282 (2,556) 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (17,226) (14,707) (20,695) (7,746) 

 
 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเทคนิคการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) ซ่ึงประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก าหนดในเวลาใกล้เคียงกับก าหนดช าระ
ของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรา
การตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเพื่อกระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ซ่ึงมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญ
ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2560 2559 2560 2559 

สมมติฐานทางการเงิน     
อัตราคิดลด ร้อยละ 1.87– 7.85 ต่อปี ร้อยละ 2.62 – 7.00 ต่อป ี ร้อยละ 2.29  ต่อป ี ร้อยละ 2.69  ต่อป ี

อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต ร้อยละ 0.06 – 6.33 ต่อป ี ร้อยละ 0 – 6.61 ต่อป ี ร้อยละ 1.81 – 5.43 ต่อป ี ร้อยละ 1.30 – 6.16 ต่อป ี
     
สมมติฐานทางประชากรศาสตร์     
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2551 
ช่วงเกษียณอาย ุ 60 ปี 50 – 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์
พนักงาน (ปี) 5 – 28 ปี 3 – 28 ปี 8 ปี 8 ปี 

 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนที่เก่ียวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        
ต้นทุนการบริการปีปัจจุบัน 51,012  72,373  48,698  49,798 
ดอกเบ้ียจา่ยสุทธ ิ 33,325  22,317  22,844  20,880 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 84,337  94,690  71,542  70,678 

 
ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ใน
ต้นทุนทางการเงิน 
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- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภยัจากการ

เปลีย่นแปลงสมมติฐานประสบการณ์ (75,364) 
 

(25,908) 
 

(58,952) 
 

(25,082) 
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภยัจากการ

เปลีย่นแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (27,457) 
 

(40,772) 
 

(24,400) 
 

(37,321) 
ผลก าไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัจาก

การเปลีย่นแปลงของข้อสมมตฐิานทางการเงิน (7,594) 
 

37,400 
 

3,978 
 

39,012 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 860  1,858  -  - 
รวมรายการท่ีรบัรู้ในก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (109,555)  (27,422)  (79,374)  (23,391) 

 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.5 
ลดลง 

ร้อยละ 0.5 
 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.5 
ลดลง 

ร้อยละ 0.5 
 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.5 
ลดลง 

ร้อยละ 0.5 
 เพิ่มขึ้น      

ร้อยละ 0.5 
ลดลง 

 ร้อยละ 0.5 
อัตราคิดลด         
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน 50,149 136,180  46,029 96,671  (22,602) 22,213  (20,441) 19,856 
        
การเพิ่มขึ นของเงินเดือน               

ในอนาคต        
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน 135,887 50,048  95,213 47,146  21,555 (22,210)  19,245 (20,071) 

 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คิดลด มีดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
        

ภายใน 1 ปี 445,791  378,414  396,207  351,925 
ระหวา่ง 2 – 5 ปี 348,799  274,773  271,005  238,671 
ระหวา่ง 6 – 10 ปี 442,726  367,945  338,060  302,358 
ระหวา่ง 11 – 15 ปี 371,232  334,848  286,704  254,598 
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30. ภาษีเงินได้ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังน้ี 
 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 476,077 557,397 -         - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  (996,720)     (990,566)     (207,616)     (183,195) 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญช ี– สุทธิ (520,643) (433,169) (207,616) (183,195) 
 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2560 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ             
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2560 

     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 109,904 (18,034) (3,288) 88,582 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 951 (395) - 556 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์ 326,681 (52,612) (9,561) 264,508 
จากผลขาดทุนสะสมยกมา 7,512 (7,512) - - 
จากภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 92,161 22,795 (1,361) 113,595 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 13,358 (4,522) - 8,836 
จากค่าเผื่อขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 8,838 (8,513) (325) - 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ (2,008) - 2,008 - 
    รวม 557,397 (68,793) (12,527) 476,077 

     
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 49,295 - 3,087 52,382 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 97,348 69 (267) 97,150 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 291,992 (14,867) (6,568) 270,557 
จากหุ้นกู้  7,439 (2,105) - 5,334 
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 70,232 27,016 - 97,248 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 15,561 - (211) 15,350 
     รวม 990,566 10,113 (3,959) 996,720 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2559 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ             
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 73,195 36,709 - 109,904 
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 366 585 - 951 
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์ 969 (969) - - 
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์ 336,436 (9,755) - 326,681 
จากผลขาดทุนสะสมยกมา 7,491 21 - 7,512 
จากภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 66,833 24,745 583 92,161 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 6,066 7,292 - 13,358 
จากประมาณการหนี้สิน 18,971 (18,971) - - 
จากค่าเผื่อขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 18,924 (10,086) - 8,838 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 13,781 (6,916) (8,873) (2,008) 
    รวม 543,032 22,655 (8,290) 557,397 

     
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 79,192 - (29,897) 49,295 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 74,533 22,815 - 97,348 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 298,319 (6,327) - 291,992 
จากหุ้นกู้  8,623 (1,184) - 7,439 
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 61,014 9,218 - 70,232 
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ - 15,561 - 15,561 
     รวม 980,380 40,083 (29,897) 990,566 

 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2560 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ          
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2560 

หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 46,498 - 2,896 49,394 

จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 82,173 3,127 - 85,300 

จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 32,093 10,915 (712) 42,296 

จากหุ้นกู้  7,439 (2,105) - 5,334 

จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14,992 10,300 - 25,292 

    รวม 183,195 22,237 2,184 207,616 
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 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 
1 มกราคม 

2559 
งบก าไร
ขาดทุน 

ส่วนของ          
ผู้ถือหุน้ 

31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย ์ 2,024 (2,034) 10 - 
    รวม 2,024 (2,034) 10 - 

     
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
จากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 77,701 - (31,203) 46,498 
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 71,184 10,989 - 82,173 
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 34,335 (2,242) - 32,093 
จากหุ้นกู้  8,624        (1,185) - 7,439 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,145 1,847 - 14,992 

    รวม 204,989 9,409 (31,203) 183,195 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ในประเทศ      
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 59,483 39,198 - 66 

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ     
   ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 298,420 38,930 11,751         - 

 357,903 78,128 11,751 66 

     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 78,906 17,428 22,237 11,443 

     

รวม 436,809 95,556 33,988 11,509 

     
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลง (3,087) 29,897 (2,896) 31,203 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย (1,361) 583 -         - 
อื่นๆ 4,120 (8,873) 712 10 

รวม (328) 21,607 (2,184) 31,213 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษทีี่แท้จรงิ 
 

  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,118,059 149,306 222,954 122,407 

อัตราภาษีของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ) 20 20 20 20 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 223,612 29,861 44,591 24,481 
     
ปรับปรุงความแตกต่างของอัตราภาษีต่างประเทศ (12,486) (37,126) 9,834          - 
ปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน 65,149 26,241 (13,910) (61,323) 
จ านวนภาษีของรายได้ที่ไม่ตอ้งเสียภาษี (457,163) (323,016) (162,618) (202,661) 
จ านวนภาษีของรายการที่ไม่ถือเป็นคา่ใช้จ่าย 

ตามประมวลรษัฏากร   356,876 385,435 173,403 187,221 
จ านวนภาษีจากการใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (48,852) (302,230) (48,550) (45,808) 
จ านวนภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 309,673 316,391 31,238 109,599 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 436,809 95,556 33,988 11,509 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู้ในงบการเงินมี
รายละเอียดดังน้ี 

  
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 
 2560  2559  2560  2559 
        
ผลแตกต่างชั่วคราว 1,498,755  1,452,904  1,469,115  1,427,422 
ขาดทุนทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ช้ 393,498  498,267  220,593  243,202 
รวม 1,892,253  1,951,171 1,689,708 1,670,624 

 

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2560 ถึง 2564 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษี
เงินได้ปัจจุบันน้ัน บริษัทและบริษัทย่อย ยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเน่ืองจากยัง
ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว   
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31. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
 

31.1 ทุนเรือนหุ้น 
 

ในมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
จ านวน 6,335,808,993 บาท (6,335,808,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 6,337,920,861 บาท 
(6,337,920,861 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 
 
ในระหว่างปี 2559 มีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 20 หน่วย ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจ านวน 20 หุ้น และท าให้ทุน
ที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 5,279,840,848 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

 
31.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิส าหรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) จากเดิม ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท โดยปรับเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.002 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
13.971 บาท 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท โดยมีอายุ 4 ปี ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
และสามารถใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส และบริษัทได้ก าหนดการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 20 หน่วย ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 
20 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจ านวน 1,055,934,093 
หน่วย 
 

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

 
33. ก าไรต่อหุ้น 

 

เน่ืองจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต่ ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ บริษัทจึง
ไม่ได้ค านวณการปรับลดในก าไรต่อหุ้นที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
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34. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมรีายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จดัตัง้ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท สยามสตีลซินดิเกต จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อิตัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อ่าวปอแกรนดม์ารีน่าแอนด์ เรสซิเด็นซ์ จ ากดั  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท พี 3 โกลบอล เอ็นเนอยี่ จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
PAN AFRICAN MINING CORP.  แคนาดา กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
PAM SAKOA COAL SA  มาดากัสการ ์ กรรมการร่วมกัน 
LNG Plus International (Hong Kong) LTD  ฮ่องกง กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เครือ่งจักรกลสยาม จ ากดั  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท โอเอชทีแอล จ ากัด (มหาชน)  ไทย กรรมการร่วมกัน 
กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยอูา-เอสบีซีซี    ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เบ็ล ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล(ประเทศไทย)  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อินทรินสิค รีซอร์สเซส จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ จ ากดั  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ ออ๊พติคส์ จ ากัด  ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จ ากัด ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จ ากดั ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท อมารี พัทยา จ ากัด ไทย กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จ ากดั ไทย กรรมการร่วมกัน 
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ลักษณะรายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้ค่าก่อสรา้งซ่ึงรวมการจัดหาวัสด ุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าก่อสรา้งทีไ่มร่วมการจดัหาวัสด ุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายได้ค่าเชา่ทีด่ิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
ขายอุปกรณ ์ ราคาทุน หรือ ราคาตามที่ตกลงรว่มกัน 
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด 
ซ้ือวัสดุกอ่สรา้ง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ซ้ือบริการก่อสรา้งซ่ึงรวมการจดัหาวัสดุ ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือบริการก่อสรา้งที่ไมร่วมการจัดหาวัสด ุ ราคาทุน 
ซ้ือเงินลงทุน ใกล้เคียงมลูค่าสทุธิตามบญัช ี
ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน 

 
รายการที่ส าคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างปี สรุปได้ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย     
รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น -       - 773 679 
ขายอุปกรณ ์ -       - 37 4 
ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการจา่ย -       - 1,434 1,398 
     

รายการธรุกิจกับบริษัทร่วมและกจิการร่วมคา้     
รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 251 195 244 194 
ขายอุปกรณ ์ 25 8 25 8 
ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการจา่ย 274 250 229 223 
     

รายการธรุกิจกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
รายได้ค่าก่อสรา้ง รายได้จากการขายและรายไดอ้ื่น 471 852 336 676 
ขายอุปกรณ ์ 1       - 1 - 
ซ้ือวัสดุกอ่สรา้งและค่าบริการจา่ย           2,825           2,062           2,486         1,450 

  ซ้ืออุปกรณ ์        474         909              278           907 
     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 145 133 114 106 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 12 11 2 2 
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นอกจากน้ี บริษัทมีรายการที่ส าคัญกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังกล่าวซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่าย ยอดคง
ค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 ค่าเช่าค้างจ่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายเป็นจ านวน 77.38 ล้านบาท (2559 : 70.31 ล้านบาท) 
 
35. ส ารองค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากโครงการ 
 

รายการเปลี่ยนแปลงของส ารองเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 สรุปได้ดังน้ี 
 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 291,587 265,468 221,100 265,468 
ส ารอง (กลับรายการ) ขาดทุนโครงการ (121,875) 26,119 (53,921) (44,368) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 169,712 291,587 167,179 221,100 

  
36. กองทุนส ารองเลี ยงชีพ 
 

บริษัทและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.00 – 15.00 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด ทั้งน้ี พนักงานที่
เป็นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบ และส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อพนักงานลาออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 124.68 
ล้านบาท และ 113.03 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะของกิจการ : 53.32 ล้านบาท และ 52.21 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

37. ต้นทุนงานก่อสร้าง 
 

   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
ต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกด้วยก าไรที่รับรู้   132,508,260  108,989,985   111,353,727   84,996,275  
หัก: ผลรวมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียก
เก็บ (111,822,186)  (90,930,025)  (94,032,147)  (70,505,162) 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ   20,686,074   18,059,960   17,321,580   14,491,113  
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38. 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 
 

39. รายได้อื่น 
 
รายการรายได้อื่นที่ส าคัญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
รายได้ค่าเช่า 67,508 47,687 116,714 37,456 
เงินชดเชยประกันภัย 27,468 1,823 - - 
รายได้จากการเรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง 18,870 - 16,721 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 181,470 4,558 54 573 
รายได้จากการเรียกร้องสิทธิ 68,393 - 68,393 - 
รายได้จากการลดหนี้ 35,940 - - - 
รายได้ค่าบริการ 72,989 49,541 94,859 49,541 
หนี้สูญได้รับคืน 38,160 47,637 54 7,432 
รายได้จากการขายเศษซาก 18,193 94,811 16,520 92,974 
อื่นๆ 175,076 157,507 83,869 58,213 
      รวม 704,067 403,564 397,184 246,189 
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40. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญได้แก่ 

       
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  10,429,343 9,439,224 7,690,649 6,923,597 
ค่าเสื่อมราคา 2,364,372 2,331,546 1,208,736 1,256,801 
ค่าตัดจ าหน่าย 57,694 32,904 32,031 6,089 
ค่าเช่าจ่าย 1,724,073 1,349,770 1,185,220 876,549 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 19,364,915 14,865,602 13,727,431 8,704,552 
ค่าจ้างผู้รับเหมา 13,072,753 12,997,905 9,354,698 5,405,589 
ค่าสาธารณูปโภค 892,303 786,626 354,833 293,270 
ค่าขนส่ง 602,172 506,052 327,071 255,145 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 669,424 842,011 364,526 356,097 
ค่าใช้จ่ายในการประมูล 25,657 68,543 21,405 58,485 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 672,717 431,080 275,545 113,501 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,495,091 1,401,990 1,007,086 879,874 

 
41. การค  าประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและ                       
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวนประมาณ 57,417 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจ บริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ าประกันดังกล่าว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินจ านวนประมาณ 6,536.26                  
ล้านบาท เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินมีกับบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทได้ออกหนังสือค้ าประกัน
ตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (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 า
ประกันเต็มวงเงิน) 
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42. ภาระผูกพัน 

 

42.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงรายใหญ่        
แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังน้ี  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
สกุลเงิน   
บาท 5,187.38 5,008.64 
รูปีอินเดีย 1,641.27 91.25 
ตากาบงักลาเทศ 606.78 298.62 

 
42.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวัตถุดิบ เครื่องจักร และบริการที่

เก่ียวข้องและสัญญาบริการ เป็นจ านวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังน้ี 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 จ านวนเงินเทียบเท่าเงินบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
สกุลเงิน   
บาท 124.69                        112.21 
เหรียญสหรัฐฯ 440.22 247.34 
รูปีอินเดีย 34.89 - 
ยูโร                      191.81 185.90 
ดอลลาร์ไตห้วัน 0.63 0.63 
เวียดนามดอง 296.05 296.05 
หยวน 21.21 21.21 
ดอลลาร์สิงคโปร์                                                                                6.50 - 

 
42.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช าระในบริษัทย่อยเก้าแห่ง

เป็นจ านวนเงิน 2.25 ล้านบาท 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26,295.19 ล้านตากาบังคลาเทศ และ 344.17 
ล้านจ๊าดพม่า 
 

42.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับผู้ร่วมทุนในบริษัทร่วมแห่งหน่ึง
เป็นจ านวน 8.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

42.5 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีข้อผูกพันที่จะต้องขอและได้ประทานบัตรจากรัฐบาลไทยก่อนที่จะเริ่มด าเนินการผลิตแร่โปแตช 
โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อได้รับ
ประทานบัตร และจ่ายเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนการศึกษาเป็นจ านวนเงินปีละ 0.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กับบริษัท 
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42.6 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินซ่ึงเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการเหมืองแร่ใต้ดิน

จังหวัดอุดรธานี จ านวนเน้ือที่ดินรวมที่จะซ้ือทั้งหมดประมาณ 1,239 ไร่ มีจ านวนเงินรวมโดยประมาณ 279                
ล้านบาท บริษัทย่อยได้วางเงินค่ามัดจ าในการจะจัดซ้ือที่ดินเป็นจ านวนรวม 1.58 ล้านบาท ส่วนการช าระค่าที่ดิน
ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 

 
42.7 บริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าบริการที่

ตกลงในสัญญา 
 

43. หนี สินที่อาจจะเกิดขึ น 
 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ถูกบริษัทลูกค้าหลายรายฟ้องในเรื่องที่เก่ียวกับการละเมิดและผิดสัญญา             
โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ดังน้ี 

 
 ล้านบาท 
  
บริษัทและบรษิัทยอ่ย 1,203.29 
กิจการร่วมค้า 16.57 
   รวม 1,219.86 

 
ข) บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ถูกเจ้าหน้ีฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางในเรื่องผิดสัญญามูลค่า 4.03 ล้านบาท ตั้งแต่

ตุลาคม 2559 ในระหว่างงวด บริษัทย่อยทางอ้อมได้เจรจาประนีประนอมและช าระหน้ีบางส่วนให้กับเจ้าหน้ีแล้ว 
เจ้าหน้ีจึงได้มีการถอนฟ้องในคดีดังกล่าว 

 
ค) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจ านวน 84.23 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหน่ึงจาก

การออกหนังสือค้ าประกันให้บริษัทย่อยทางอ้อม ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ าประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือ
ค้ าประกันการปฎิบัติตามสัญญาให้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง ปัจจุบันบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างการเจรจากับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทจึงน าเงินฝากจ านวน 84.23 ล้านบาท ไปวางไว้กับธนาคารดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกัน  

  
ง) ส านักงานสาขาแห่งหน่ึงในต่างประเทศ ได้ถูกประเมินภาษีส าหรับปี 2551 โดยหน่วยงานภาษีของส านักงานสาขา 

เป็นจ านวนเงิน 116.15 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า จะไม่มีหน้ีสินที่เป็นสาระส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ถูกประเมินภาษีดังกล่าวจึงไม่มีการตั้งส ารองส าหรับหนี้สินไว้ในบัญชี 
 

จ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกแจ้งประเมินภาษีเรียกเก็บอากรขาเข้าเพิ่มเติมจากน าเข้าเครื่องจักร โดยกรมศุลกากรเป็น
จ านวนเงิน 52.31 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยยืนยันว่า
บริษัทได้ช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมศุลกากร ได้มีค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ โดยให้เพิกถอนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลให้บริษัทย่อยไม่ต้องช าระภาษีจ านวน
ดังกล่าว และให้บริษัทย่อยจ าแนกส่วนประกอบของเครื่องจักรแต่ละประเภทตามรายการที่ระบุในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
เพื่อประเมินและช าระอากรตามพิกัดที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ก าหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า จะไม่มี
ความเสียหายจากการประเมินภาษีดังกล่าว จึงไม่ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี 
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44. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้รวมข้อมูล
ของส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังน้ี  

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 รายได้จากการให้บริการ

รับเหมาก่อสรา้ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน* 
 2560 2559 2560 2559 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์     
ประเทศไทย 35,887 25,709 24,362 24,383 
ประเทศอินเดีย 12,893 16,846 2,923 2,056 
อื่น ๆ 1,422 72 12,035 10,762 
รวม 50,202 42,627 39,320 37,201 

 

* ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม 
 

รายได้จากลูกค้าภายนอกในกลุ่ม โดยมีประเทศไทยและประเทศอินเดียเป็นตลาดหลักในกลุ่ม รายได้จะถูกระบุตามหลัก
ภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกปันส่วนตามที่ตั้งทางกายภาพ 
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บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ดังน้ี :- 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบัปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม  

 ไทย อินเดีย ประเทศอ่ืนๆ รวม รายการตัดบัญช ี ยอดรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง             
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 35,887 25,709 12,893 16,846 1,422 72 50,202 42,627 -      - 50,202 42,627 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 766 932 30 43 - - 796 975 (796) (975) -      - 
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 36,653 26,641 12,923 16,889 1,422 72 50,998 43,602 (796) (975) 50,202 42,627 

             
รายได้จากการขายและให้บริการ             

รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 3,317 3,474 -      - 1,577 1,219 4,894 4,693 -      - 4,894 4,693 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 770 574 -      - 486      506 1,256 1,080 (1,256) (1,080) -      - 
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 4,087 4,048 -      - 2,063 1,725 6,150 5,773 (1,256) (1,080) 4,894 4,693 

             
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 2,992 2,610 2,643 1,515 880 423 6,515 4,548 58 (30) 6,573 4,518 
             
รายได้อ่ืน 438 267 370 149 136 7 944 423 (240) (19) 704 404 
ดอกเบี้ยรับ 82 88 94 105 4 11 180 204 (40) (40) 140 164 
ดอกเบี้ยจ่าย (1,603) (1,523) (584) (716) (198) (211) (2,385) (2,450) 39 40 (2,346) (2,410) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (1,781) (1,701) (185) (337) (468) (404) (2,434) (2,442) 12 13 (2,422) (2,429) 
กลับรายการ (ค่าเผ่ือ) หนี้สงสัยจะสูญ (469) (99) (609) (107) 1 1 (1,077) (205) 313 44 (764) (161) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (128) 2 3 4 (225) (36) - (30) - - (350) (30) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
    และการร่วมค้า 

          61 (28) 

ภาษีเงินได้           (437) (96) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี           681 54 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ไทย อินเดีย ประเทศอ่ืนๆ รวม รายการตัดบัญช ี ยอดรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

             
ท่ีดิน อาคาร และ  
อุปกรณ์ - สุทธิ 11,188 11,325 2,624 2,182 5,857 5,440 19,669 18,947 (22) (52) 19,647 18,895 

สินทรัพย์อ่ืน 63,832 56,727 13,418 12,082 9,865 7,652 87,115 76,461 (18,933) (17,236) 68,182 59,225 
สินทรัพย์รวม 75,020 68,052 16,042 14,264 15,722 13,092 106,784 95,408 (18,955) (17,288) 87,829 78,120 

             
หนี้สินรวม 52,836 45,821 16,639 15,145 17,632 15,059 87,107 76,025 (14,050) (12,239) 73,057 63,786 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้าหลักซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็น
จ านวนเงิน 32,838.37 ล้านบาท (2559 : 24,767.75 ล้านบาท) 
 

45. เครื่องมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทและบริษัทย่อย มีเครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ลูกหน้ีการค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 
 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอื่น ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มนีโยบายและวิธีการในการควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึง
ไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการใหส้ินเชื่อ เน่ืองจากการให้สินเชื่อมีการท าสัญญาเป็นการล่วงหน้า
และมีการค้ าประกัน จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี  เงินให้กู้ยืม 
และลูกหน้ีอื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทและบริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่ส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหน้ีสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย  
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้า และการกู้ยืมหรือ
ให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
สรุปได้ ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ  
 สินทรัพย ์ หนี้สิน สินทรัพย ์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

      

เหรียญสหรัฐฯ 25 5 53 5 32.6809 
ยูโร - 1 - - 39.3938 
กีบ - 717 - - 0.0039 

 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี  
 

สกุลเงิน ยอดคงเหลอื (ล้าน) 
อัตราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซื้อขาย 

เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 
   

เหรียญสหรัฐฯ (ซ้ือ) 4                      32.3531 
เยน (ซ้ือ) 576 0.2947 – 0.3076 
หยวน (ซ้ือ) 1 4.9230 – 4.9900 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์และหน้ีสินที่มีสาระส าคัญของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงไม่ได้มีการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม (สุทธ)ิ 
 ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน 
 สหรัฐอเมริกา ยูโร กีบ 

    

ลูกหน้ีการค้าและเงินประกันผลงาน 9 - - 
ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมบริษทัที่เก่ียวข้อง 16 - - 
เจ้าหน้ีการค้า 2 1 717 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3 - - 
    
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ (สุทธิ) 
 ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน 
 สหรัฐอเมริกา ยูโร กีบ 
    
ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กู้ยืมบริษทัที่เก่ียวข้อง 53 - - 
เจ้าหน้ีการค้า 2 - - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3 - - 

  

นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเน่ืองจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
การร่วมค้าและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซ่ึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
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ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่ท าไว้
เมื่อปี 2558 กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจ านวน  2,702.39 ล้านบาท เป็น 2,706 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสญัญาตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2565 เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยปรับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และดอกเบ้ียให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

46. การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

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

  หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกต  

  ได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน 
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงน ามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน 

 

สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 

 
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม  

 
ข้อมูล 

ระดับที่ 1  
ข้อมูล 

ระดับที่ 2  
ข้อมูล 

ระดับที่ 3 
  

รวม 
สินทรัพย ์        
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ -  3,792  -  3,792 
เงินลงทุนชั่วคราว -  46  -  46 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 590,199  -  -  590,199 
อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน -  2,113,270  -  2,113,270 

รวม 590,199  2,117,108  -  2,707,307 
        

 
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 
ข้อมูล 

ระดับที่ 1  
ข้อมูล 

ระดับที่ 2  
ข้อมูล 

ระดับที่ 3 
  

รวม 
สินทรัพย ์        
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ -  3,865  -  3,865 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 556,080  -  -  556,080 
อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน -  1,151,219  -  1,151,219 

รวม 556,080  1,155,084  -  1,711,164 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 

 
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินรวม  

 
ข้อมูล 

ระดับที่ 1  
ข้อมูล 

ระดับที่ 2  
ข้อมูล 

ระดับที่ 3 
  

รวม 
สินทรัพย ์        
เงินลงทุนชั่วคราว -  46  -  46 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 574,764  -  -  574,764 
อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน -  1,925,363  -  1,925,363 

รวม 574,764  1,925,409  -  2,500,173 
        

หนี้สิน        
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ -  125,315  -  125,315 

รวม -  125,315  -  125,315 
 

  
(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

 
ข้อมูล 

ระดับที่ 1  
ข้อมูล 

ระดับที่ 2  
ข้อมูล 

ระดับที่ 3 
  

รวม 
สินทรัพย ์        
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 541,602  -  -  541,602 
อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน -  1,040,043  -  1,040,043 

รวม 541,602  1,040,043  -  1,581,645 
        

หนี้สิน        
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ -  1,882  -  1,882 

รวม -  1,882  -  1,882 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน และปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ผังเมือง ท าเลที่ตั้ ง ภาระผูกพัน
และการใช้งานปัจจุบัน 
 

47.  การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารทุนน้ัน เพื่อด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซ่ึง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามข้อก าหนดของ
สัญญาเงินกู้ยืม 
 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัท และบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือ
ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อช าระหนี้เดิม หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหน้ี 
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48. การจัดประเภทรายการใหม ่
 
บริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภท
ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
  (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ตามทีจ่ัด

ประเภทใหม ่
ตามที่เคย
รายงานไว ้

ตามทีจ่ัด
ประเภทใหม ่

ตามที่เคย
รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน 
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 18,181,173 19,738,171 14,611,428 16,168,426 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า - สุทธิ 2,955,159 3,339,485 - - 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 18,895,094 18,510,768 - - 
ค่าใช้จา่ยสมัปทานรอตดับญัชีและต้นทุนโครงการ    

ระหวา่งพัฒนา 2,909,039 1,352,041 1,556,998 - 
     
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  42,627,103   45,190,164   25,174,577   26,465,749  
รายได้จากการขายและให้บริการ  4,692,464   2,178,944   1,241,631   -    
รายได้อื่น  403,564   354,023   246,189   196,648  
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  39,442,888   40,906,132   23,619,666   24,353,102  
ต้นทุนในการขายและให้บริการ  3,358,478   1,794,777   733,436   -    

 
49.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง ได้ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญจ านวน 16,629,684 หุ้น ใน
ราคาจ าหน่ายมูลค่าหุ้นละ 202.55 รูปี (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 รูป)ี รวมเป็นเงินจ านวน 3,368.34 ล้านรูปี ให้แก่สถาบันซ่ึง
มคุีณสมบัติเป็นผู้ซ้ือตามกฎหมาย ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51.63 เป็นร้อยละ 46.64  
 

50.  การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 


