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2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานบริหาร

ปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ สามารถมี Turnover ได้มากกว่า 60,000 ล้านบาทเป็นรายได้ที่สูงสุดอีกปีหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถ
ประมูลงานขนาดใหญ่ตามเป้าหมายเพิ่มเข้ามา ได้แก่ โครงการ One Bangkok mixed-use ในส่วนโครงสร้างใต้ดินมูลค่ากว่า 8,200 ล้านบาทและ
งานโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด รวมทั้งงานอุโมงค์รับน้ำาทะเล-อุโมงค์ระบายน้ำาสู่ทะเล 
มูลค่ากว่า 6,300 ล้านบาท ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเฉพาะส่วนงานก่อสร้างที่บริษัทฯ รับผิดชอบอีกกว่า 1.1 แสนล้านบาท
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรฟท. หากได้รับเลือกจะทำาให้บริษัทฯ มีงานในมือรวมเกือบ 2.6 แสนล้านบาท ยังไม่รวมโครงการขนาดใหญ่ที่ภาครัฐเร่ง
จัดการประมูลไม่ว่าจะเป็น โครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ตะวันตก ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะชนะการประมูลหลายโครงการ นอกจากนี้ ภายใน
องค์กร บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาตนเองหลายรูปแบบ เช่น มีการจัดตั้ง ITD Training Academy เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน วิศวกรและสถาปนิกรุ่นใหม่ 
โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกและวิศวกรอาวุโสที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ มาช่วยถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้พร้อมที่จะออกไปเป็นผู้นำาใน
ระดับต่างๆ ของทุกๆ โครงการ ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้มีการฝึกอบรมพนักงานไปกว่า 5 รุ่นแล้ว รวมทั้งการฝึกอบรมวิศวกรระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะได้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในภายภาคหน้า ส่วนโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้น
เองมีความก้าวหน้าตามลำาดับ ประกอบไปด้วย โครงการเหมือนแร่โปแตช จ.อุดรธานี โดยทางสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำาหนังสือแจ้งไปที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้ กพร. ดำาเนินการในขั้นตอนการออกประทานบัตรต่อไปได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับประทานบัตร
แล้ว ก็จะเริ่มงานพัฒนาโครงการดังกล่าวทันที โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อยู่ระหว่างการหารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินของโครงการกับภาค
รัฐเมียนมา เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการบนที่ดินตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ไดเ้ห็นชอบในหลกัการการรบัเงินกู้แบบผอ่นปรนจากรฐับาลไทย เพือ่ใช้ในการก่อสร้างถนนเช่ือมพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและชายแดนไทย-เมยีนมา 
โครงการก่อสร้างบริหารจัดการท่าเรือและทางรถไฟในสาธารณรัฐโมซัมบิคมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าที่จะมาใช้บริการและเร่งทำา Financial Closed ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนโครงการทำาเหมืองบ๊อกไซต์และโรงงานอลูมิน่า สปป. ลาว ก็มีความคืบหน้าขึ้นตามลำาดับ ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ จะทำาให้ปีนี้
เป็นปีที่บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งโรจน์มากที่สุดอีกปีหนึ่ง

   

   นายเปรมชัย กรรณสูต
   ประธานบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560 วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบ นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ แทน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ซึ่งลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
2. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการตรวจสอบ 5/5
3. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการตรวจสอบ 2/5
4. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ 2/5

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำาคัญๆ 
พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี 2561 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และพจิารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี 2561 ของ ฝา่ยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งท่ีเกิดจากต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึน เนือ่งจากการปรบัราคาสงูข้ึนของวัสดุหลกัท่ีมแีนวโนม้จะปรบัราคาสงูข้ึนในปี 2561 
และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ท่ีผูส้อบบัญชีรับอนญุาต และเสนอค่าผลตอบแทนผูส้อบบัญชีรับอนญุาต 
ของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 
1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำาคัญ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (สำานกังาน ก.ล.ต.) ข้อกำาหนดและหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจของ 
บริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการทำารายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่เสนอขออนมุติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการแตง่ต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์  
ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ นายนรินทร์  
จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ที่ผ่านมา

   

   (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 15 มีนาคม 2562
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่  
2 กันยายน 2553 ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 7 ท่าน โดย 
ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
ต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ หรือเป็น
โครงการที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าอาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไว้ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารและทีมงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม มีการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่สำาคัญ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway 
ประเทศบังกลาเทศ โครงการทวาย สหภาพเมียนมาร์ โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สปป.ลาว โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี โครงการ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและรถไฟโมติเซ่ถึงมาคูซี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จังหวัดลำาปาง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาและเสนอความเห็นพร้อมแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการผลักดันแต่ละโครงการ
ให้ลุล่วงตามแผน อีกทั้งขอให้ฝ่ายบริหารวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ในกรอบของงบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความรอบคอบและ
เพียงพอที่จะทำาให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโต และมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการ โดยให้มีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

  

  (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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โครงสร้างองค์กร

ประธานกรรÁการ
´ร.äกรÈร จิµธรธรรÁ
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ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ° àÊ¹ÒÐ



6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2501 ในนามบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 ท่าน คือ นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ชาวไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri ชาว
อิตาเลียน มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นบริษัทภายใต้
พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์ ให้เป็นศักดิ์และศรี จวบจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 และเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม 537 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา และได้คุณภาพสูง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของเจ้าของงานทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 : มาตรฐานระบบคุณภาพการออกแบบ
ผลิต ติดตั้ง และบริการ, ISO-14001 : มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม และ TIS 18001 : มาตรฐานระบบจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อให้บริษัทฯ มีทิศทางการดำาเนินงานไปในแนวทางที่จะทำาให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีมติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ 
กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงได้กำาหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของบริษัทฯ ดังนี้

1.1  วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

พันธกิจ

 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำานาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

 มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้

 มคีวามรบัผดิชอบในงานก่อสรา้งให้ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานสากล ก่อสร้างเสร็จทันเวลาตามกำาหนดสญัญาก่อสร้าง ภายในงบประมาณ
ที่กำาหนด และกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างเคร่งครัด

 รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำาของบริษัทก่อสร้าง

 สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเซีย

คติพจน์

 ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ  ใส่ใจคุณภาพ

กลยุทธ์

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถอืของบรษิัทด้วยการทำางานใหม้ีคณุภาพที่ได้มาตรฐาน และส่งมอบงานกอ่สร้างใหเ้สร็จทนัเวลาที่
กำาหนดตามสัญญา

 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัยอย่างสม่ำาเสมอ

 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก ในการประกอบธุรกิจ

 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 จดัหามาตรการดา้นความปลอดภยัและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการทำางานแก่พนกังานเพือ่เปน็การจงูใจให้เกิดประสทิธภิาพในการทำางาน 

 สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

ระยะสั้น - ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี) ระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)

1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อหารายได้
• เข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐที่สำาคัญ อาทิ 

 - โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนน
พระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย

 - โครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันตก

 - โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย
 - โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
 - โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 - โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงปากน้ำาโพ – เด่นชัย, เด่นชัย – เชียงใหม่, 
ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี, ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎ์ธานี, 
สุราษฎ์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และช่วงตลิ่งชัน 
– ศิริราช

 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ –พญาไท – มักกะสัน – 
หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวลำาโพง (Missing Link)

 - โครงการขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ทางหลวงหมายเลข 338 
สายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี

 - โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ, สายบ้านไผ่ 
– มุกดาหาร – นครพนม

 - โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎ์บูรณะ
 - โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม
 - โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
 - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3

• ในแตล่ะ Business Unit (BU) ตอ้งมุง่มัน่พฒันาวิธกีารทำางานท่ีจะสร้างความได้เปรยีบ
ในการเสนอราคา และสร้างโอกาสให้ประสบผลสำาเร็จในการเสนอราคา

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด คงความเป็นผู้นำาอันดับ 1

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดคงความเป็นผู้นำา
อันดับ 1

• ขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
• พฒันารายได้จากโครงการทีบ่รษิทัฯ ลงทนุพฒันา 

เพือ่นำากลบัมาเป็นรายได้ของบริษทัฯ ในระยะยาว
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ระยะสั้น - ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี) ระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)

• เป็นผู้ร่วมลงทุนกับภาครัฐตามนโยบายการลงทุน PPP สำาหรับโครงการต่างๆ อาทิ
 - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
 - โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
 - การดำาเนินงานและบำารุงรักษา (Operation and Maintenance) โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน–โคราช (M6)

 - การดำาเนินงานและบำารุงรักษา (Operation and Maintenance) โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)

 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน– ปากท่อ ช่วง
บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว

 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำา
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย
 - โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สว่นตอ่ขยายทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอน
เมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต – บางปะอิน

 - โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หัวหิน
 - โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 - โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
 - โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่
 - โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา
 - โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดขอนแก่น

• เพิ่มมูลค่างานในมือจากปัจจุบัน

2. การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร
• การนำาเอาระบบ IT มาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร
• สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนา และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม สำาหรับงานก่อสร้างใหม่

อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับงานก่อสร้าง
• ตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทฯ ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

• เป็นผู้นำาในการคิดค้น นวัตกรรมสำาหรับงาน
ก่อสร้าง

• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันสมัย

3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
•  บริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
•  คุณภาพ และส่งมอบผลงานให้เสร็จตามสัญญา 
•  ภายในงบประมาณและเวลาที่กำาหนดไว้

4. การรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
• มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีจิตสำานึกต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• การตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของทุกหน่วยงานจากทีมงานส่วนกลาง
• จำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ให้ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

• Zero Rate
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ระยะสั้น - ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี) ระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)

5. การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว
• จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้และจิตสำานักต่อการบริหาร 

ตั้งแต่ระดับบริหาร (SVP, VP, PM, PE) ระดับหัวหน้างาน (AVP, สมุห์บัญชี) ระดับ
พนักงานปฏบัิติการทัง้สายงานก่อสรา้งและสายงานสนบัสนนุ เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพ
สูงสุด

• การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน
• ตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิศวกร, ช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• จัดการแข่งขันภายใน ระดับวิศวกร เพื่อพัฒนาบุคลากรและมอบรางวัล

• ลดอัตราการ Turn Over ของพนักงานในระดับ
ต่างๆ

• สนบัสนนุวิศวกรทีช่นะการแข่งขันภายในบรษิทัฯ 
ให้มีตำาแหน่งในระดับหัวหน้างาน

6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
• เข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนในพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง
• สนับสนุนในกิจกรรมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ 

“โครงการโรงเรียน พอดี พอดี”
• สนบัสนนุการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัการของสำานกังาน ก.ล.ต. อาท ิการกำาหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนการมี
ส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

• สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

• คะแนน CG ไม่ต่ำากว่า 90%

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา 

ในรอบปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จากการที่มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำาแหน่ง จำานวน 2 ท่าน คือ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 และนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตามลำาดับ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
สรรหากรรมการท่านใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้อง
มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการที่เพิ่มมานั้นคือ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้การบริหาร
งานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

2. การก่อตั้ง ITD Training Academy

เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของทรัพยกรบุคคล ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้ง 
ITD Training Academy ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เพื่อดำาเนินการจัดหลักสูตรโดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกร เพื่อให้มีคุณภาพ พร้อมปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและ
องค์กร โดยมีการดำาเนินการจัดอบรมไปแล้วจำานวน 5 รุ่น จำานวน 181 คน

3. โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA

เนือ่งด้วยปจัจบัุนเทคโนโลยีตา่งๆ มกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามก้าวหนา้อย่างรวดเรว็ รวมถึงความสำาคัญของข้อมลูท่ีสนบัสนนุการตดัสนิใจ 
ของฝา่ยบรหิารอนัเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการเติบโตเจรญิก้าวหนา้ของบริษทัฯ ดงันัน้เพือ่การดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธผิล รวมถึงสามารถรวบรวม
ข้อมลูและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากสถานท่ีปฏบัิติงานต่างๆ ตามกำาหนดเวลา ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ จงึได้อนมุตัใิห้บรษิทัฯ ดำาเนนิการ 
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA แทนระบบคอมพิวเตอร์ ERP: SAP 4.6 C ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 
2546 รวมระยะเวลา 14 ปี โดยระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA ระบบใหม่นี้ได้มีกำาหนดเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2560 และเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 3 กันยายน 2561



10 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

4. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชีตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหนังสือเลขที่ บจ. (ว) 6/2561 เรื่องขอความร่วมมือ
รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี บริษัทฯ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง 1. นาย
ชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ดำารงตำาแหน่งเพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
และ 2. นางสาวกาญจนา เจริญยศ รองประธานบริหาร ดำารงตำาแหน่งเพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 16 ตุลาคม 2561

5. การจัดอบรมหลักสูตร ISO-9001/ ISO-14001/ ISO-45001

ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการดำาเนินงาน และระบบการบริหารงานของบริษัทฯให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากที่บริษัทฯได้รับการ
รับรองมาตราฐาน ISO-9001: มาตราฐานระบบคุณภาพการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการ, ISO-14001: มาตราฐานการจัดการสิ่ง
แวดล้อม และ TIS 18001: มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯยังนำาเอา ISO ทั้ง 3 มาตราฐานไป
ใช้งานใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ ISO-45001 นัน้ เปน็มาตราฐานระดบัสากลใหม่ทีไ่ดร้บัการอนุมัตใิชเ้มื่อเดอืน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อใช้งานแทนกลุ่ม ISO-18001 เดิม เพื่อสร้างระบบการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย และมีความปกติ
สขุทีด่แีก่พนกังาน การคาดการณเ์ชิงป้องกันการเกิดซ้ำาของอบัุตเิหตทุีเ่ปน็ไปไดแ้ละการป้องกันอนัตรายหรอืการไดรั้บบาดเจบ็ บริษทัฯจงึได้
จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ISO-9001/ ISO-14001/ ISO-45001 ให้แก่ผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นการซักซ้อมการใช้ ISO ทั้ง 
3 กลุ่มนี้ ทั้งด้านของคุณภาพสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2561 
มีการอบรมหลักสูตรนี้จำานวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัทฯ มีนโยบาย แบ่งการดำาเนินงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

2. กลุม่ธรุกิจท่ีเป็นการลงทุนในด้านอืน่ๆ เช่นการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ สายงานผลติภณัฑ์สิง่ก่อสรา้งและวัตถุดิบข้ันตน้ และกิจการรับสมัปทาน 

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็น การร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ-ÍÕ·ÕàÍ¿100.00%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â ÍÔ¹àµÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å99.99%

º¨¡. ¾Õ·Õ ä·ÂÅÔ¹â´ ºÒÃÒ ¾ÃÒ·ÒÁÒ99.99%

º¨¡. ÀÙÁÔã¨ä·Â «ÕàÁ¹µ�99.99%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â áÅ¹´�99.99%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â à¾ÒàÇÍÃ�99.99%

First Dhaka Elevated Expressway 
Co., Ltd.

99.99%

º¨¡. À¤ÀÙÁÔ ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�99.99%

º¨¡. àÍàªÕÂ âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê� ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�99.93%

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

º¨¡. àÍ¾Õ¾Õ«Õ âÎÅ´Ôé§60.00%

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

º¨¡. âÃ§âÁ‹Ë¹ŒÒ¾ÃÐÅÒ¹99.99%

ITD Bangladesh Company Limited99.99%

ITD Madagascar S.A.99.98%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â Ë§ÊÒ99.97%

º¨¡. àÁÕÂ¹ÁÒÃ�- ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â à¾ÒàÇÍÃ�199.95%

º¨¡. ¾ÅÑ§ä·Â¡ŒÒÇË¹ŒÒ99.94%

º¨¡. ÊÃÐºØÃÕ ¤Í¹ÊµÃÑ¤ªÑè¹ à·¤â¹âÅÂÕ99.93%

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

99.90%

º¨¡. ÊÂÒÁ¼ÅÔµÀÑ³±� ¤Í¹¡ÃÕµ áÅÐÍÔ°99.80%

ITD Mozambique Limitada99.00%

º¨¡. ÍÔµÑÅä·Â ÁÒÃÕ¹92.59%

º¨¡. ÍÔµÑÅä·Â à·ÃÇÕè90.94%

Italian - Thai Development 
Vietnam Co., Ltd.

80.00%

º¨¡. ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹74.93%

º¨¡. àÍà«ÕèÂ¹ ÊµÕÅ â»Ã´Ñ¡Ê�69.90%

º¨¡. ä·ÂÁÒÃØà¤¹50.96%

º¨¡. àÍ·ÕâÍ àÍà«ÕÂ à·ÔÃ�¹àÍÒ·�Ê48.99%

º¨¡. ÊÂÒÁá»«Ô¿�¤ âÎÅ´Ôé§46.69%

ITD Cementation India Limited46.64%

º¨¡. «Ôâ¹ÅÒÇ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹34.00%

º¨¡. àÍçÁ.«Õ.ÍÒÃ�.¾Õ ¤Í¹ÊµÃÑ¤ªÑè¹24.00%

º¨¡. àÍçÁ.«Õ.ÍÒÃ�.¾Õ âÎÅ´Ôé§ ¤ÍÃ�»ÍàÃªÑè¹24.00%

Momaz Logistics100.00%

ºÁ¨. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�
(1) (2)
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บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ – ÍÒÃ�·Õ70.00%

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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ-ÂÙ¹Ô¤60.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ – ÍÕ¨Õ«Õ55.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ – «Ôâ¹äÎâ´Ã51.00%

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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ - àÍÊ¤ÔÇ50.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ àÍÊ¤ÔÇ-äÍ·Õ´Õ50.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ àÍÊàÍçÁ«Õ«Õ -äÍ·Õ´Õ49.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍâÍ·Õ40.00%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ – àÍÊàÍçÁ«Õ«Õ40.00%

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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ «ÑÁ«Ø§ – äÍ·Õ´Õ24.00%

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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï Å§·Ø¹à·‹Ò¡Ñº
ÃŒÍÂÅÐ 50 áÅÐÁÒ¡¡Ç‹Ò

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï Å§·Ø¹
¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 50

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ «ÕÍÕ«Õ –äÍ·Õ´Õà«çÁ- ·Õ¾ÕáÍÅ18.66%

ºÁ¨. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�
(3)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้านดังนี้
1. งานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ำามัน,แก๊สและน้ำา ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่
4. งานก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสงู งานทางว่ิง งานสถาน ีงานวางราง และงานระบบรถไฟฟา้ สะพาน 

และระบบทางด่วน 
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล
6. งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
7. งานด้านโครงสร้างเหล็ก
8. งานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน

บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งได้ดังนี้
1. กลุม่ธรุกิจท่ีเก่ียวเนือ่งกับงานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณปูโภค ซ่ึงสนบัสนนุกลุม่ธรุกิจงานก่อสรา้งและกลุม่ธุรกิจทีเ่ก่ียวกับการ

ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ 
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับ

สัมปทาน 
3. กลุม่ธรุกิจทีเ่ป็นการรว่มคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทนุกับผูล้งทนุอืน่ท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพือ่ประโยชนใ์นดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ
1. งานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุดและ โรงแรม 9,936.94 15.45 11,817.61 20.20 8,201.60 16.21
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1,743.48 2.71 1,240.00 2.12 527.49 1.04
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ำามัน, แก๊สและน้ำา ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและ
  ถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่

5,613.95 8.73 3,923.64 6.71 2,451.47 4.85

4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน 
  ระบบทางด่วน

21,105.68 32.82 14,929.25 25.51 14,580.91 28.82

5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล 8,808.64 13.70 13,043.20 22.29 12,176.49 24.07
6. งานสร้างเขื่อน อุโมงค์และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 1,478.59 2.30 1,148.59 1.96 1,307.35 2.58
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก 183.98 0.29 78.95 0.13 230.40 0.46
8. งานด้านการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 62.83 0.11 137.44 0.27
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน 4,540.11 7.06 2,896.68 4.95 2,525.86 4.99

10. รายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 9,758.94 15.17 8,007.89 13.69 7,285.95 14.40
11. รายได้อื่นๆ 1,143.25 1.77 1,367.18 2.33 1,165.29 2.31
รวมมูลค่าการจำาหน่าย 64,313.56 100.00 58,515.82 100.00 50,590.25 100.00
อัตราการเพิ่มลด (ร้อยละ) 9.91 15.67 -5.98
รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง 663.89 513.57 474.68
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการ ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 1,862.52 1,538.76 1,581.18
รายได้อื่นๆ 256.04 384.48 145.21
รวมมูลค่าการจำาหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน 61,531.11 56,220.37 48,389.18
อัตราการเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ) 9.72 15.89 -7.01
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า

1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการ 
ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

ชื่อบริษัท สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย

1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 100.00 51,933 0.20 - - - -

2. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 99.99 14,811 0.07 106,636 0.50 87,504 0.36

3. บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา 99.99 258,863 1.02 20,434 0.10 - -

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ 99.99 1,353,829 5.33 1,211,110 5.70 1,216,108 5.03

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

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

7. ITD Construction SDN.BHD. 99.99 - - - - - -

8. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน 99.99 20,913 0.08 28,250 0.13 14,023 0.06

9. ITD Bangladesh Company Limited 99.99 - - - - - -

10. ITD - Madagascar S.A. 99.98 740 - 2,135 0.01 2,487 0.02

11. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา 99.97 2,119,797 8.34 2,060,462 9.70 1,722,896 7.13

12. บจก. สหภาพเมียนมา–อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 99.95 - - - - - -

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า 99.94 - - - - - -

14. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 99.93 46,469 0.18 41,583 0.20 18,509 0.08

15. Italian–Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 99.90 - - - - - -

16. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐ 99.80 308,043 1.21 435,856 2.05 353,773 1.46

17. ITD Mozambique Limitada 99.00 7,700 0.03 12,246 0.06 - -

18. บจก. อิตัลไทย มารีน 92.59 357,717 1.41 196,760 0.93 417,303 1.73

19. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ 90.94 1,475,368 5.81 1,317,978 6.20 1,089,828 4.51

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

21. บจก. ผลิตพลังงาน 74.93 - - - - - -

22. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ 69.90 147,424 0.58 86,369 0.41 194,131 0.80

23. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย 46.64 12,874,399 50.67 11,940,442 56.19 16,108,487 66.64

24. บจก. ไทยมารุเคน 50.96 496,714 1.96 580,059 2.73 410,979 1.70

บริษัทร่วม

1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิร์นเอาท์ส 48.99 93,851 0.37 146,885 0.69 95,214 0.39

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

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

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

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 24.00 - - - - - -
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2. กลุม่ธรุกิจทีเ่ป็นการลงทุนในด้านอืน่ๆ เช่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สายงานผลติภณัฑ์สิง่ก่อสรา้งและวัตถุดบิข้ันต้น และกิจการรบัสมัปทาน

ชื่อบริษัท สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย

1. Momaz Logistics 100.00 - - - - - -
2. First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 99.99 - - - - - -
3. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.99 563,264 2.22 543,357 2.56 542,339 2.24
4. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.93 - - - - - -
5. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 99.93 - - - - - -
6. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 60.00 - - - - - -
7. Thai Mozambique Logistica SA 60.00 - - - - - -

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า

ชื่อบริษัท สัดส่วน
การลงทุน 
(ร้อยละ)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

(หน่วย : พันบาท)
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

การร่วมค้า

1. กิจการร่วมค้าไอทีดี อาร์ที 70.00 138,662 0.55 4,520 0.02 - -

2. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 65.00 89,984 0.35 137,408 0.65 66,845 0.28

3. กิจการร่วมค้าไอทีดี ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม) 60.00 - - 8,306 0.04 46 -

4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค 60.00 - - - - - -

5. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม 55.25 13,514 0.05 - - - -

6. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจีซี 55.00 3,013 0.01 2,161 0.01 - -

7. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ไอทีดี เซ็ม 51.00 737,819 2.90 758,481 3.57 761,348 3.15

8. กิจการร่วมค้าไอทีดี-ชิโนไฮโดร 51.00 483,526 1.90 37,799 0.18 - -

9. กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสคิว 50.00 1,480,530 5.83 816,130 3.84 790,692 3.27

10. กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี 50.00 - - - - 157,212 0.65

11. กิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี 49.00 318,284 1.25 - - - -

12. กิจการร่วมค้า ไอโอที 40.00 - - - - - -

13. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี 40.00 - - - - - -

14. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ไอทีดี-ซองดา 30.00 1,234,705 4.86 594,761 2.80 101,685 0.42

15. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี 24.00 261,159 1.03 - - - -

16. กิจการร่วมค้าไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น 20.00 24,898 0.10 27,023 0.13 19,457 0.08

17. กิจการร่วมค้าซีอีซี-ไอทีดีเซ็ม-ทีพีแอล 18.66 429,387 1.69 133,743 0.60 - -

25,407,316 100.00 21,250,894 100.00 24,170,866 100.00
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สรุปผลงานการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการขยายตัวสูงกว่าปี 2561 เนื่องจากแรงหนุนของโครงการ Mega 
Projects ซ่ึงภาครฐัผลกัดันออกมาอย่างต่อเนือ่ง ท้ังกลุม่ท่ีอยู่ระหว่างการดำาเนนิการก่อสรา้ง โครงการใหมท่ีไ่ดรั้บการอนมุติัและจะเร่ิมดำาเนนิการก่อสรา้ง
ภายในปี 2562 รวมทั้งส่วนงานที่ยังต้องอนุมัติเพิ่มเติมจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วน (Action Plan) คาดว่าจะได้รับ
อนุมัติในช่วงที่เหลือของปีนี้ รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุม
จำานวนโครงการเป็นจำานวนมาก และมีเงินลงทุนรวมหลายล้านล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้มูลค่าการก่อสร้างของภาครัฐ (GDP ก่อสร้างภาครัฐ) ใน 
ปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเร่งขึ้นจากปี 2561 โดยเม็ดเงินจากงานก่อสร้างของภาครัฐที่จะเข้าสู่ระบบ มีบทบาทสำาคัญที่จะกระตุ้นห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งในส่วนต้นน้ำาคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มปลายน้ำาคือกลุ่มผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors) ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ลงไปยังกลุ่ม
ของผู้ใช้แรงงานในทุกระดับอีกด้วย การก่อสร้างปัจจุบันต้องการงานที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพดี รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดต้นทุนที่ไม่จำาเป็นลง ต้อง
ให้ความสำาคัญให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ช่างท่ีมีทักษะและฝีมือ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างต้องมีคุณภาพสูง สามารถสร้างสรรค์งานได้ตาม 
ความต้องการ มีการบริหารจัดการและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ และที่สำาคัญต้องเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ทิ้งงาน เพื่อเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือและ
ความไว้วางใจว่าโครงการสำาคัญๆ จะแล้วเสร็จตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ของ รพ.รามาธิบดี ระยะที่ 1 
และ 2 รวมทั้งงานตกแต่งภายใน มูลค่ารวม 8,442 ล้านบาท โครงการกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์มูลค่า 2,200 ล้านบาท อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และ
อาคารบริวารของกองทัพอากาศไทย มูลค่า 729 ล้านบาท งานโครงสร้างพิพิธภัณฑ์สุขุโม มูลค่า 432 ล้านบาท อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
มูลค่า 314 ล้านบาท และอาคารจอดรถระบบอัตโนมัติของโรงพยาบาลกรุงเทพ มูลค่า 118 ล้านบาท สำาหรับโครงการต่างๆ ที่ยังดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่องอยู่ ได้แก่ อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 มูลค่า 5,370 ล้านบาท ดำาเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 48 โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์ มูลค่า 1,316 ล้านบาท งานหลักดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 100 สามารถเปิดใช้อาคารได้แล้ว เหลือเพียง
งานเก็บและงานเพิ่มเติมบางส่วน อาคารแมกโนเลียส์วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ มูลค่า 2,407 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 95  โครงการ 
ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ มูลค่า 1,440 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 89 โครงการก่อสร้างอาคารวิซดอม 101 มูลค่า 1,705 ล้าน
บาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 90 และอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงระยะที่ 1 มูลค่า 7,005 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 10 
เป็นส่วนของงานฐานรากอาคาร ส่วนโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ ได้แก่ โครงการวันแบงค๊อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) มูลค่า 8,250 
ล้านบาท และอาคารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง มูลค่า 1,397 ล้านบาท เป็นต้น

กลุ่มงานก่อสร้างทางด่วนยกระดับ ทางหลวง ทางรถไฟ และสะพาน

โครงการที่แล้วเสร็จในปีที่แล้ว ได้แก่ งานก่อสร้างสกายเลนไทยแลนด์ สุวรรณภูมิ มูลค่างาน 1,419 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทาง
รถไฟสายเหนือที่ประเทศกัมพูชา รวมสองสัญญามูลค่า 352 ล้านบาท ส่วนโครงการในประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอนท่ี 7-8-9 มูลค่ารวม 3,333 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 93, 90 และ 88 ตามลำาดับ  
งานทางหลวงสาย 304 ช่วงกบินทรบ์รุ-ีปักธงชัย (ทางเช่ือมผนืป่า) มลูค่า 1,151 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้เกือบรอ้ยละ 100 เหลอืเพยีงการสง่มอบงาน  
งานทางหลวงสาย 304 ช่วงกบินทร์บุรี-วังน้ำาเขียวตอนที่ 3 มูลค่า 743 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 71 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของ
ปีนี้ งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์-อ.พุทไธสง ตอน 1 มูลค่า 500 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 26 โครงการศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่า 1,461 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 92 งานเสริมโครงสร้างทางรถไฟชุมทางคลอง19 -  
ชุมทางแก่งคอยมูลค่า 581 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 71 ส่วนงานรถไฟทางคู่ที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 
มูลค่า 5,427 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 20 รถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-จิระ สัญญา 1 มูลค่า 7,065 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ 18 และรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-จิระ สัญญ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการร่วมกับพันธมิตรในนามกิจการร่วมค้าไอทีดี-อาร์ที  
มูลค่า 8,682 ล้านบาท เพิ่งได้รับมอบพื้นที่ให้เข้าไปดำาเนินการ 

สำาหรบัโครงการในต่างประเทศท่ียังดำาเนนิการอยู่ ได้แก่ โครงการทางดว่นยกระดบัธากา มลูค่า 38,095 ลา้นบาท ทีก่รงุธากา ประเทศบังกลาเทศ  
จากการที่มีการปรับเปลี่ยนแบบและแนวทางก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนตามต้องการรัฐบาลแล้ว กำาลังอยู่ในขั้นตอนการทำา Financial Close 
คาดว่าจะประสบความสำาเร็จในกลางปี 2019 

กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน

โครงการที่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ งานซ่อมพื้นผิวทางขับ C4, C6 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 54 ล้านบาท สำาหรับ
โครงการภายในประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 ในส่วนการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 
B2, B1และG) งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานและส่วนต่อเชื่อมอุโมงด้านทิศใต้ มูลค่า 11,262 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 92 และกำาลังรอ
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เข้าไปซ่อมแซมพืน้ผวิทางว่ิง 01R-19L ของท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิมลูค่า 161 ลา้นบาท ยังมงีานอกีหลายโครงการในสนามบินสวุรรณภมูท่ีิทางบรษิทั  
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จะต้องเร่งประกวดราคา โดยอยู่ระหว่างการจัดทำาโครงการพัฒนาท่าอากาศสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ประกอบด้วยโครงการ
ก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อขยาย
ศักยภาพของสนามบิน ให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคน รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ รวมทั้งศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งโครงการที่กล่าว
มาแล้วก็ล้วนเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้สนใจและติดตามมาโดยตลอด 

กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำาตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนขยาย ของบริษัท
อุตสาหกรรมโคราช มูลค่า 539 ล้านบาท โครงการปรับปรุงโรงงานกู๊ดเยียร์ เฟส 1 จ.ปทุมธานี มูลค่า 298 ล้านบาท ส่วนโครงการที่กำาลังดำาเนินการ 
อยู่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) มูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ  ได้ร่วมมือกับพันธมิตรประกอบด้วย 
ซูมิโตโม, แบล็คแอนด์วิช (ประเทศไทย) และอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยงานโครงสร้างที่บริษัทฯ รับผิดชอบมีมูลค่า 5,175 ล้านบาท ดำาเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 13 โครงการก่อสร้าง Cooling Water Treatment ของโรงงานน้ำาตาลเกษตรผล มูลค่า 168 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 85  
อาคารหม้อต้ม-หม้อเคี่ยวปั่นและอาคาร Silo ของโรงน้ำาตาลมิตรผล มูลค่า 267 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 90 โดยมีโครงการที่เพิ่งเข้าไป
ดำาเนินการในปีนี้ ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงงานกู๊ดเยียร์ เฟส 2 จ.ปทุมธานี มูลค่า 348 ล้านบาท และโรงงานผลิตไอศกรีม ของบริษัท เอฟแอนด์
เอ็นยูไนเต็ด จำากัด ที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม มูลค่า 229 ล้านบาท

กลุ่มงานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน

โครงการในประเทศท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะ เฟสท่ี 7 สัญญาต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 โดยเป็นงาน 
ขุด-ขนดินปริมาณ 365 ล้านลูกบาศก์เมตร และขุดถ่านหินปริมาณ 50 ล้านตัน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด ในนาม
กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว มูลค่า 21,891 ล้านบาท ขณะนี้ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 87 ส่วนโครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะ เฟสที่ 9 มูลค่า 35,000  
ล้านบาท บริษัทฯ ได้เข้าไปดำาเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อติดต้ังเคร่ืองจักรและแนวสายพาน ตามแผนงานท่ีจะเร่ิมผลิตในปี 2563 ส่วนโครงการใน 
ต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่ คือ งานขุด-ขนดินในโครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นงานขุด-ขนดิน ปริมาณทั้ง
สิ้น 383 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่า 25,282 ล้านบาท โดยดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 29 และในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้งานขุด-ขนดินของ 
บรษิทั เมตาลโิด บมูรีายา (MBR) โดยเป็นงานขุด-ขนดินปริมาณ 14 ลา้นลกูบาศก์เมตร งานคดัแยกและขนสง่ถ่านหิน 1.58 ลา้นตนั มลูคา่ 1,295 ลา้นบาท  
โดยดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 25

กลุ่มงานวางท่อและงานอื่นๆ

โครงการในประเทศทีแ่ลว้เสร็จในรอบปีทีผ่า่นมา ไดแ้ก่ โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อสง่ก๊าซบนบกเสน้ท่ี 1 (RC-650) มลูค่า 777 ลา้นบาท  
งานหลักดำาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เหลือเพียงงานซ่อมคืนพื้นผิวการจราจรให้เรียบร้อย ส่วนโครงการที่ยังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โครงการขยาย
อายุการใช้งานท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 1 (RC-670) ขนาด 18” มูลค่า 1,721 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 74 งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 
สถานีต้นทางชิดลม มูลค่า 863 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 29 โครงการปรับปรุงท่อ Cross Pipe ขนาด 36 และ 42 นิ้ว ในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง มูลค่า 173 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 88 วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ เขตอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี 
มูลค่า 190 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 12 โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง มูลค่า 176 ล้านบาท  
ดำาเนินการไปได้แล้วร้อยละ 7 และงานก่อสร้าง-จัดหา-ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3 มูลค่า 
1,816 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 1 รอการส่งมอบพื้นที่ ส่วนโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ คือ โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 671 ล้านบาท โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนกาญจนาภิเษกช่วงตัดบางกรวย-ไทรน้อย 
มูลค่า 308 ล้านบาท และอุโมงค์รับน้ำาทะเล-อุโมงค์ระบายน้ำาสู่ทะเลของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด ที่หนองแฟบ มาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่า 
1,017 ลา้นบาท สว่นโครงการวางท่อในต่างประเทศท่ีดำาเนนิการแลว้เสร็จ คือ งานวางท่อน้ำาประปาจากโรงกรองน้ำาการเ์ด้นรชีถึงสถานตีาราตาลาวาว์ล  
มูลค่า 1,726 ล้านรูปี ในประเทศอินเดีย โดยยังมีงานที่ยังทำาต่อเนื่องอยู่ คือ งานวางท่อรวบรวมน้ำาเสีย ถ.เจมส์ ลอง ซารานี ในเมืองกัลกัตตา  
ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มูลค่า 987 ล้านรูปี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 66 และส่วนที่ดำาเนินการอยู่ในประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการท่อรวบรวม
น้ำาเสียของเมืองโฮจิมินห์ Package XL-01 มูลค่า 2,248 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 43 

กลุ่มงานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานป้องกันตลิ่ง งานขุดลอกและถมชายฝั่ง และงานทางน้ำาอื่นๆ

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ แนวป้องกันน้ำาท่วม สำานักเทศกิจ-ชุมชนวัดกัลยาณมิตร มูลค่า 70 ล้านบาท โครงการ
ก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ ทีฝ่ายวังปาน จ.ลำาพนู มลูค่า 383 ลา้นบาท สว่นโครงการทีด่ำาเนนิอยู่ในปัจจบัุน ไดแ้ก่ โครงการขยายทา่เรอืเคอรีส่ยาม
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ซีพอร์ต ระยะที่ 4 มูลค่า 1,602 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 99 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำาป่าสักระยะที่ 1 ตอนที่ 1 มูลค่า 920 ล้านบาท  
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 99 โครงการท่าเทียบเรือไทยออยล์ หมายเลข 7 และ 8 อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 2,298 ล้านบาท ดำาเนินการ 
ไปแลว้รอ้ยละ 50 ระบบปอ้งกันน้ำาทว่มชุมชนบางศรีเมอืงรมิเจา้พระยา จงัหวัดนนทบุรี มลูค่า 326 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้ร้อยละ 53 และโครงการ
ใหม่ที่บริษัทฯ เพิ่งเข้าไปเริ่มดำาเนินการ คือ โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด ที่หนองแฟบ  
มาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่า 5,349 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 3 สำาหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ติดตามอยู่
อย่างใกล้ชิด คือ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่ 3 มูลค่า 35,000 ล้านบาท ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 มูลค่า 19,000 ล้านบาท โครงการขยายขีด 
ความสามารถท่าเรือคลองเตย มูลค่า 23,000 ล้านบาท และปรับปรุงท่าเรือระนอง มูลค่า 5,000 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการท่าเทียบ
เรือของเอกชนอีกหลายราย ที่ต้องการลงทุนเพื่อขยายศักยภาพทางธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายเดิมที่พอใจในผลงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินการ
ก่อสร้างให้ลูกค้าดังกล่าวในเฟสแรกๆ 

กลุ่มงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและเขื่อน

ตามนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปีของทางรัฐบาล บริษัทฯ กำาลังดำาเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำา ช่วงแม่งัด-แม่กวง  
สัญญาที่ 1 มูลค่า 2,182 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาและอาคารประกอบ เพื่อผันน้ำาส่วนที่เกินความต้องการใช้น้ำาในช่วงฤดูฝนจาก
อ่างเก็บน้ำา เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล ไปเพิ่มปริมาณท่ีอ่างเก็บน้ำาเข่ือนแม่กวงอุดมธาราที่มีปริมาณน้ำาไหลลงอ่างตามธรรมชาติไม่พอแก่ความต้องการ  
ขณะนี้ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 17 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทีมเพื่อศึกษาแผนการบริหารและจัดการน้ำาของรัฐบาลมาโดยตลอด ทำาให้มีความพร้อม 
อย่างย่ิงที่จะเข้าประมูลทุกโครงการที่ภาครัฐจะผลักดันออกมา เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งซ้ำาซาก รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าตาม 
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ สำาหรับงานในต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ การก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำา น้ำาเทิน 1 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่างาน 1.71 หมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดะ ซึ่งประกอบด้วย  
CMC, ITD และ Song Da Corporation ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 40 : 30 : 30 ตามลำาดับ โดยคิดเป็นงานของ ITD ที่มีสัดส่วนถือหุ้น 
ร้อยละ 30 เป็นมูลค่า 5.13 พันล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 43

กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชน

สำาหรบัโครงการระบบขนสง่มวลชนทีบ่ริษทัฯ ดำาเนนิการอยู่ ได้แก่ งานก่อสรา้งรถไฟฟา้ใต้ดินสว่นต่อขยายสายสนี้ำาเงินสญัญาท่ี 1 ช่วงหัวลำาโพง 
ถึงสนามชัย มูลค่า 10,917 ล้านบาท งานหลักดำาเนินการเสร็จไปแล้วร้อยละ 100 เหลือเพียงการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
งานก่อสร้างระบบรถชานเมือง (สายสีแดง) สัญญาที่ 2 ช่วงบางซื่อ-รังสิต มูลค่า 24,056 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 98 โดยงานหลักตาม
สัญญาเดิมได้ดำาเนินการแล้ว กำาลังดำาเนินการจัดทำา Skywalk ซ่ึงเป็นงานเพิ่มเติม โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
สัญญาที่ 1 มูลค่า 14,280 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 85 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 23 กม.  
ช่วงสัญญาที่ 3 เป็นโครงการส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้างทางว่ิงรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า  
มูลค่า 17,362 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 22 และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-
สำานักงานเขตคลองสาน มูลค่า 1,392 ล้านบาท ดำาเนินการไปได้ร้อยละ 14 ส่วนงานในต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่ในประเทศอินเดีย ได้แก่ โครงการ 
เดลลเีมโทรสญัญา CC-26R มลูคา่ 6,167 ลา้นรปีู ดำาเนนิการไปแลว้ร้อยละ 99 โครงการโกลกาตาเมโทร สญัญา UG-2 ทีม่กีารปรบัเปลีย่นแนวและตำาแหนง่
ของสถานี มลูค่า 17,103 ลา้นรปีู ดำาเนนิการไปแลว้รอ้ยละ 69 สว่นโครงการรถไฟฟา้นครธากา บงัคลาเทศ เสน้ทางยกระดับสายที ่6 บรษิทัฯ ประมลูได้
หลายสญัญา ประกอบด้วย สญัญา CP-02 เป็นงานก่อสรา้งโรงซ่อมบำารุงรถไฟฟา้ (Depot) โดยได้ร่วมดำาเนนิการในนามกิจการร่วมค้า ไอทดีี-ซิโนไฮโดร 
มูลค่าในส่วนของ ITD คือ 1,579 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 22 สัญญา CP-03 และ CP-04 มูลค่า 16,749 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทาง
วิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 9 สถานี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 28 และสัญญา CP-06 เป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 4 สถานี 
โดยได้ร่วมดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 3 

กลุ่มงานโครงสร้างเหล็ก

ในปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตชิ้นงานโครงสร้างเหล็กที่ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี มียอดการผลิตรวมของทุกๆ โครงการอยู่ที่ 8,650 ตัน ได้ช่วย
ผลติช้ินสว่นโครงเหลก็ในสว่นงานหลงัคาและ Skywalk ของโครงการรถไฟฟา้สายสแีดง งานโครงเหลก็สว่นงานหลงัคา-งานบันไดทางเดนิและลฟิต์ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว งานสะพานเหล็กของรถไฟทางคู ่และงานโครงสรา้งเหล็กของโรงไฟฟ้าบางปะกง เปน็ตน้ โรงงานนี้อาศัยความชำานาญงาน
เฉพาะด้าน มาช่วยทำางานสนับสนุนหน่วยงานภายในของบริษัทฯ และช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองพื้นท่ีทำางาน เพราะหน้างานจริง ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีทำางาน 
คอ่นข้างจำากัด บริษทัฯ จงึมนีโยบายในการจดัสรา้งโรงงานผลติงานโครงสร้างเหลก็นีข้ึ้นมาเพือ่ผลติช้ินงาน โดยนำาวัตถุดบิมาผลติช้ินสว่นให้เสร็จสมบูรณ์
ที่โรงงาน แล้วค่อยนำาไปติดตั้งที่หน่วยงาน ทำาให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขั้นและลดเวลาการทำางานที่หน้างานลง สามารถเร่งงานในส่วนหน้างานและ
ที่โรงงานไปพร้อมๆ กันทำาให้มั่นใจว่าจะสามารถทำางานให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
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กลุ่มงานสื่อสาร และโทรคมนาคม

งานสื่อสารและโทรคมนาคมที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ งานค้นหาและงานซ่อมเคเบิลใต้น้ำาที่เกาะสมุย มูลค่า 83 ล้านบาท 
ส่วนโครงการกำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ งานอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 582 ล้านบาท ดำาเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 99 สำาหรับโครงการที่บริษัทฯ ติดตามอยู่ ได้แก่ โครงการเกาะสมุย วงจร 4 มูลค่า 2,100 ล้านบาท และโครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำา
ระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และเครื่องจักร
สำาหรับดำาเนินการด้านนี้อยู่แล้ว จึงติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นอกจากกลุ่มงานก่อสร้างท่ีรับงานจากภาครัฐและเอกชนแล้ว บริษัทฯ  ยังมีโครงการที่ได้เป็นผู้ทำาการศึกษา ผลักดันและพัฒนาเองอีกหลาย
โครงการ ได้แก่ โครงการโปแตซที่จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้างบริหารจัดการท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค โครงการทำาเหมือง 
บ๊อกไซต์และโรงงานอลมูนิา่ ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการนคิมอตุสาหกรรมทวาย ซ่ึงทกุโครงการลว้นมคีวามคืบหนา้เพิม่ข้ึน 
จะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีและต่อเนื่องให้บริษัทฯ ต่อไปในภายภาคหน้า 
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 รายได้และโอกาสในการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำากับภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลัก

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ที่สำาคัญในประเทศโดยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างในประเทศคิดเป็นร้อยละ 65.2 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมด 

เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอตัราเพิม่ข้ึนในปี 2561 โดยอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึนโดยคดิเปน็รอ้ยละ 4.1 
ในปี 2561 คิดเปน็ร้อยละ 4.0 ในป ี2560 และคดิเป็นรอ้ยละ 3.4 ในปี 2559 และอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของอตุสาหกรรม
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ -2.8 ในปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 7.9 ในปี 2559 (ข้อมูลจากสำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลจะ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด หรือจะมีวิกฤตการณ์ทางการเงินเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ในอนาคตปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่

 การลดลงของกิจกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านอุตสาหกรรมในประเทศ หรือในภูมิภาค หรือในระดับโลก
 การยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐจากในประเทศ หรือในระดับโลก
 การขาดแคลนสินเช่ือหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่นซ่ึงส่งผลให้เกิดการลดลงในส่วนที่เก่ียวกับความต้องการด้านสินค้าและบริการของ 

ผู้ประกอบการในภูมิภาค
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาน้ำามัน
 ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีอากร
 การกลับมาของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคไข้หวัดนก หรือการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ในประเทศหรือประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาค
 การขาดเสถียรภาพทางการเมอืง การรฐัประหาร การก่อการรา้ยหรือความขัดแย้งทางทหารท้ังในประเทศไทยและประเทศตา่งๆ ในภมูภิาค

หรือทั่วโลก
 สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศท่ียังดำาเนินต่อไปหรือเพิ่มความรุนแรงข้ึน และการพัฒนาด้านกฎหมาย การเมือง หรือ

เศรษฐกิจของประเทศหรือที่กระทบต่อประเทศ
 ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 

การถดถอย หรือเสื่อมลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต หรือการเงินในประเทศ
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจภายในประเทศแล้ว การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ยังขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย Dhaka Mass Transit Company Limited การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 73.2 และร้อยละ 72.2 ของรายได้จาก
การให้บริการก่อสร้างทั้งหมดในปี 2561 และทั้งปี 2560 ตามลำาดับ และร้อยละ 70.1 และร้อยละ 71.7 ของมูลค่าของงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่
บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าที่มีอยู่ในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ตามลำาดับ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงให้บริการก่อสร้างกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงและมีความมั่นคงควบคู่กันด้วย อย่างไรก็ดี ในขณะ
ทีแ่ผนของประเทศเปิดโอกาสให้รฐับาลเพิม่การใช้จา่ยด้านโครงการระบบสาธารณปูโภค หากมกีารตัดลดงบประมาณค่าใช้จา่ยทีส่ำาคญัของรัฐบาลย่อมสง่
ผลกระทบในทางลบต่อปริมาณสญัญาโครงการก่อสรา้งใหม่ๆ  ของภาครัฐท่ีจะม ีซ่ึงในกรณดัีงกลา่วหรือในกรณท่ีีความสมัพนัธข์องบริษทัฯ และภาครฐัไม่
ราบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา
กู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุนด้วย 

1.2 งานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ รับดำาเนินงานมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ 

รายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาจากสัญญาก่อสร้างที่ทำากับ
รฐับาล องค์กรทีเ่ก่ียวข้องกับรฐับาล หรอืบรษิทัเอกชนท่ีไดร้บัสมัปทานจากหนว่ยงานของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงงานเหลา่นีก่้อให้เกิดความ
เสีย่งซ่ึงไมเ่ก่ียวกับการดำาเนนิการก่อสรา้งของบรษิทัฯ ตัวอย่างเช่น โครงการระบบสาธารณปูโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นโครงการทีไ่ด้รบัความสนใจ
อย่างยิ่งจากคนทั่วไป ซึ่งอาจถูกตรวจสอบโดยสาธารณชน และฝ่ายการเมืองมากกว่าปกติ และอาจเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งทำาให้บริษัทฯ ต้อง
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จัดสรรทรัพยากรบุคคล และเงินทุนหมุนเวียนจำานวนมากให้แก่โครงการดังกล่าว นอกจากนี้โครงการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวอาจเกิดความล่าช้า
หรืออาจถูกแก้ไขเนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำาให้การชำาระเงินให้แก่บริษัทก่อสร้างที่ให้บริการแก่โครงการดังกล่าวรวมถึงบริษัทฯ อาจล่าช้า 
อันเป็นผลจากการเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้กู้แก่โครงการ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล อาจก่อให้
เกิดความล่าช้าในการชำาระเงินให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี้ข้อพิพาทต่างๆ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ 
ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการความเสี่ยงรายได้ หรือต้นทุนของสัญญาโดยรวมได้อย่างถูกต้อง หรือไม่สามารถตกลงราคามูลค่า
ของงานที่ได้ดำาเนินการแล้ว เนื่องจากคำาสั่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ อาจได้รับผลกำาไรต่ำากว่าที่คาดไว้ หรืออาจขาดทุนจากสัญญา

สัญญาก่อสร้างที่สำาคัญของบริษัทฯ จะเป็นสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) หรือสัญญาที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอน (Fixed Unit Price) 
ข้อกำาหนดของสัญญาเหล่านี้กำาหนดให้บริษัทฯ ต้องค้ำาประกันราคาค่าบริการเหมาจ่าย หรือราคาค่าบริการที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอน และต้องรับความ
เสี่ยงว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะไม่สูงกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรับรู้กำาไรจากสัญญาต่างๆ ได้เฉพาะเมื่อบริษัทฯ สามารถ
ควบคุมต้นทุน และหลีกเลี่ยง ปัญหาต้นทุนสูงกว่าประมาณการได้ อนึ่งการที่ต้นทุนสูงกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ การ
ประมาณการท่ีผดิพลาด หรือปจัจยัอืน่ใดลว้นสง่ผลให้โครงการได้กำาไรนอ้ยลงหรืออาจขาดทุนได้ สญัญาท่ีบริษทัฯ ได้เข้าดำาเนนิการจำานวนมากมสีว่นหนึง่
ขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุนของบริษัทฯ อิงกับสมมุติฐานหลายประการ แม้ว่าบริษัทฯ จะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นใน
การประมูลของบริษัทฯ แล้วก็ตาม รายได้ ต้นทุนและกำาไรที่รับรู้จากสัญญาเหมาจ่าย หรือสัญญาที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอนอาจแปรผันไปจากจำานวน 
ที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเง่ือนไขของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ตลอดอายุ
ของสัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ สัญญาก่อสร้างบางฉบับ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา 
(Escalation Formula) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องรับภาระส่วนที่เพิ่มขึ้นบาง
ส่วนนั้นก่อนที่จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามสูตรที่ใช้ในการปรับราคาได้ ซึ่งสูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงงานที่เพิ่ม
ขึ้นได้ทั้งหมด หากการประมาณการความเสี่ยง รายได้หรือต้นทุนของบริษัทฯ โดยรวมไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนไป หรือหากสูตรที่ใช้ในการปรับ
ราคาดังกล่าวในสัญญาไม่ครอบคลุม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด บริษัทฯ จะได้กำาไรน้อยลง หรืออาจขาดทุนจากสัญญานั้นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน 
และโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ มักจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรืองานตามคำาสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order) ตามที่ลูกค้าแจ้งมา แม้ว่าลูกค้ายัง
มิได้มีการตกลงเกี่ยวกับขอบข่ายหรือราคาของงานที่จะทำานั้นก็ตาม เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า งานที่ทำานั้นเกินขอบข่ายงานที่กำาหนด
ไว้ในแผนโครงการและรายละเอียดเฉพาะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่าราคาที่ลูกค้าเต็มใจชำาระเป็นค่างานพิเศษหรือไม่ หากเป็นกรณีที่ลูกค้าตกลงว่างานที่
ทำานั้นเป็นงานพิเศษที่ทำาเพิ่ม แม้ลูกค้าจะตกลงชำาระเงินสำาหรับค่างานพิเศษ แต่บริษัทฯ อาจต้องรับภาระต้นทุนสำาหรับงานดังกล่าว เป็นระยะเวลา
นาน จนกว่าคำาสั่งเปลี่ยนแปลงจะได้รับอนุมัติและลูกค้าใช้เงินคืนให้ นอกจากนี้ คำาสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่ยังมิได้รับอนุมัติ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา หรือ 
ข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยังทำาให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียก 
ชำาระ” ในงบดลุของบรษิทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่ว บริษทัฯ ได้กำาหนดให้แต่ละหนว่ยธรุกิจจดัทำาแผนการดำาเนนิงานเพือ่วางแผนและติดตามให้แต่ละ
สัญญาก่อสร้างสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขสัญญา ส่งใบเรียก
เก็บเพื่อเรียกเก็บเงิน หรือได้รับชำาระภาระต้นทุน และส่วนต่างกำาไรจากงานที่ทำาเพิ่มเติมหรืองานตามคำาสั่งเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดหรือไม่ได้เลย ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอาจนำาไปสู่ข้อพิพาททางธุรกิจหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตาม
สัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.4 ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับลูกค้าในจำานวนจำากัด

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะมุ่งรับงานจากลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแหล่งรายได้และแหล่งมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Dhaka Mass Transit Company Limited การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 33.8 และร้อยละ 28.7 ของรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2561 และทั้งปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 55.7 และร้อยละ 49.2 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
ลำาดับ เพื่อลดความเสี่ยงบริษัทฯ ได้เข้าประมูลก่อสร้างทั้งงานภาครัฐและเอกชนที่มีหลากหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดีหากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ชนะประมูลงานใหม่ได้จากลูกค้าข้างต้น หรือบริษัทฯ มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญากับลูกค้าดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูลงานจากลูกค้า
รายอื่นได้ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของ 
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญ
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1.5 บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและกำาไรลดลง

ธุรกิจก่อสร้างในประเทศและในทวีปเอเชียเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันท่ีสูง การได้รับงานโครงการใหม่ๆ มักกำาหนดจากเกณฑ์การประมูลแข่งขัน
เป็นหลัก โดยหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณาราคาประมูล บริษัทฯ อาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการ
ก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทก่อสร้างจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหล ีโดยบางบรษิทัมแีหลง่เงินทุนและศกัยภาพในการดำาเนนิงานท่ีมากกว่าของบริษทัฯ ทำาให้บริษทัฯ อาจต้องยอมรบักำาไรตามสญัญา (Profit Margin) 
ทีล่ดลงหรือให้เง่ือนไขการทำางานท่ีดีข้ึนแก่เจา้ของโครงการเพือ่การแข่งขัน หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถแข่งขันได้ประสบความสำาเรจ็ สว่นแบ่งการตลาดและ
ส่วนแบ่งกำาไรอาจลดลงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงิน
ต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.6 การที่บริษัทฯ เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องรับผิดหากผู้ร่วมทุนตามกิจการร่วมค้า มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลง

ในบางกรณีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจการร่วมค้ากับผู้ร่วมทุนภายนอก ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน (Joint and Several) 
เพือ่ให้บริษทัฯ สามารถเข้ารว่มประมลูงานและทำางานโครงการเฉพาะบางโครงการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการความชำานาญหรอืเทคโนโลยีพเิศษ หรอืเมือ่บรษิทัฯ 
ต้องการยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานให้สูงข้ึน หรือเมื่อบริษัทฯ ต้องการลดความเสี่ยงด้านการเงิน และการดำาเนินงานในโครงการ 
ดังกล่าว ความสำาเร็จของงานกิจการร่วมค้า ส่วนใหญ่แล้วข้ึนกับความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานร่วมกับผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า หรือ
ความสามารถของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในการปฏิบัติตามพันธะของตนตามสัญญาได้หรือไม่ บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ประวัติ 
คุณสมบัติ และข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่จะร่วมทุนในกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ดีหากผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าไม่สามารถกระทำาตามพันธะของตนได้ หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนในส่วนของตนมาลงทุนได้ บริษัทฯ อาจจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นและให้บริการเพิ่มขึ้นมาเสริมส่วนที่ขาดนั้น และหากเจ้าของโครงการ
มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามพันธะดังกล่าวบริษัทฯ อาจต้องเข้ารับผิดในส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าด้วย ยิ่งกว่านั้นหาก 
บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำาเนินงานในส่วนของผู้ร่วมทุนได้เป็นท่ีน่าพอใจ เจ้าของโครงการอาจบอกเลิกโครงการซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และกำาไรที่บริษัทฯ จะได้รับจากโครงการจะมีจำานวนลดลงด้วย และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน
โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศ

บรษิัทฯ มีรายไดท้ีไ่ดจ้ากลูกคา้ภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26.8 และร้อยละ 27.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ 
ในปี 2561 และ ทั้งปี 2560 ตามลำาดับ และคิดเป็นร้อยละ 32.1 และร้อยละ 38.7 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ และสัดส่วนของบริษัท
ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำาดับ ซึ่งโครงการภายนอกประเทศดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ใน
ประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย มาดากัสการ์ ออสเตรเลีย โมซัมบิก และไต้หวัน ทั้งนี้บริษัทฯ 
อาจเข้าประมูล และอาจได้รับเลือกให้เข้าทำาสัญญาก่อสร้างใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ด้วย 

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประเทศดังกล่าวบางประเทศ ในอดีตมีความไม่มั่นคงและรัฐบาลของบางประเทศได้เข้า
แทรกแซงเศรษฐกิจในบางครัง้ และไดด้ำาเนนิการปลีย่นแปลงนโยบายท่ีสำาคญัของประเทศ เช่น การควบคมุสกุลเงินในประเทศทีบ่รษิทัฯ มโีครงการ อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งกำาไรที่ได้จากโครงการกลับมาได้ ความไม่มั่นคงทางการเมืองความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ในอนาคต
อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือจำานวนและขนาดของโครงการระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มีการเติบโตที่
ช้าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจบริการก่อสร้างในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยในประเทศดังกล่าวด้วย

1.8 ผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บังานสญัญาใหม่ และระยะเวลาการดำาเนินงานตามสญัญาดงักลา่ว

รายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเวลาใดเวลาหนึ่งอาจได้มาจากสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีจำานวนจำากัด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทฯ จะได้รับงาน (Award) สัญญาใหม่หรือไม่ และได้เมื่อใด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวจะมีเวลาในการประมูล
งาน พร้อมทั้งขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับงานที่นาน และซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งสภาวะของตลาด แหล่งเงินทุนและการอนุมัติจาก
รัฐบาล เนื่องจากรายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ มาจากโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้น ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงผันผวนอย่างมาก 
จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่ง ขึ้นกับจังหวะเวลาในการได้รับงานสัญญาใหม่ ปริมาณของงานที่ต้องทำาภายใต้สัญญา และระยะเวลา และจำานวน 
รายได้ที่บริษัทฯ รับรู้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ และขั้นตอนงานก่อสร้างที่ดำาเนินอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติจะมี
งานก่อสรา้งในปรมิาณท่ีนอ้ยในช่วงตน้และช่วงปลายของโครงการก่อสร้าง ซ่ึงสง่ผลให้บริษทัฯ รับรู้รายได้นอ้ยลงในช่วงงานเหลา่นัน้ หากเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณงานที่บริษัทฯ ทำาในช่วงกลางของโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ รับรู้รายได้มากขึ้น ดังนั้น ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงแปรผัน
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ตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญา รวมทั้งประเภทของสัญญาของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได้ 
และกระแสเงินสดจากโครงการของบรษิทัฯ อาจเกิดความลา่ช้า เนือ่งจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมทัง้ความลา่ช้าในการไดรั้บวัสดุอปุกรณจ์ากผูจ้ำาหนา่ย  
การขาดแคลนแรงงาน การเปลีย่นแปลงขอบเขตของงานทีต้่องดำาเนนิการและสภาพอากาศ ซ่ึงความลา่ช้าท่ีเกิดข้ึนอาจสง่ผลในทางลบตอ่สถานะทางการเงิน  
การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สำาหรับระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง

1.9 ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากโครงการทวาย

วันท่ี 5 สงิหาคม 2558 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต ์จำากัด (มหาชน) (“ITD”) และคูส่ญัญากลุม่ธรุกิจร่วมทนุภายใตบ้ริษทัท่ีจดทะเบียน 
ในสหภาพเมยีนมา (“Project Companies”) ไดม้กีารลงนามในสญัญาสมัปทานโครงการนคิมอตุสาหกรรมทวายระยะแรก กับคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย  ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา เพือ่ดำาเนนิการพฒันานคิมอตุสาหกรรมและระบบสาธารณปูโภคต่างๆ รวมพืน้ท่ี 27 ตารางกิโลเมตร  
ซึ่งประกอบด้วยสัญญาสัมปทานดังต่อไปนี้

1)  นคิมอตุสาหกรรมระยะแรก และถนน 2 ชอ่งทางเช่ือมตอ่โครงการนคิมอตุสาหกรรมทวายสูช่ายแดนประเทศไทย ณ บา้นพนุ้ำารอ้น จงัหวัด
กาญจนบุรี (Initial Industrial Estate and Two-lane Road)

2)  ท่าเรือขนาดเล็ก (Small Port)
3)  เขตที่อยู่อาศัย (Initial Township)
4)  อ่างเก็บน้ำาและระบบประปา (Small Water Reservoir)
5)  โรงไฟฟ้าชั่วคราว (Boil-off Gas and Temporary Power Plants)
6)  โรงไฟฟ้า (Initial Phase Power Plant)
7)  ระบบโทรคมนาคมผ่านสาย (Telecommunications Landline)
8)  ท่าเรือ LNG (LNG Terminal)*
*(มีการลงนามในสัญญาสัมปทานวันที่ 29 มีนาคม 2559)

เน่ืองจากในช่วงเดอืนเมษายน ปี 2559 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมามกีารเปลีย่นถ่ายการบรหิารประเทศ และได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ข้ึนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อกำากับดูแลและการบริหารงานของโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรมทวายระยะแรก ให้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ทั้ง  ITD  และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่ระหว่างการดำาเนินการปรึกษา
หารือร่วมกันในประเด็นสำาคัญต่างๆ ของสัญญาสัมปทาน และดำาเนินการจัดเตรียมเอกสารและบริหารจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการตาม
แผนงานในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานให้เสร็จสมบูรณ์ 

บริษทัฯ และผูร้ว่มทนุไดม้กีารหารอืกรอบสญัญาเช่าท่ีดินรว่มกับ DSEZ MC มาโดยตลอด และในเดือนมกราคม 2562 DSEZ MC และ DSEZ 
MC Legal Advisory Team ได้มีการหารือภายในเรื่องดังกล่าว โดย DSEZ MC มีเจตจำานงให้เนื้อหาสัญญาเช่าที่ดินเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล 
(International Practice) ซึ่งบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนจะได้หารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินนี้กับ DSEZ MC และ DSEZ MC Legal Advisory Team ต่อไป

บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนได้นำาส่งรายงานการออกแบบการก่อสร้าง (Detailed Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Report) ให้แก่ DSEZ MC ตามกรอบเวลาของสัญญาสัมปทานแล้ว และเดือนมีนาคม 2561 DSEZ MC ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน (Public Consultation Meeting) สำาหรับ EIA Report ครั้งสุดท้ายสำาหรับทุกโครงการสัมปทาน และ Environmental Conservation 
Department ภายใต้ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้อนุมัติ EIA 
Report ของแต่ละโครงการให้แก่บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนแล้ว

นอกจากนีท้างโครงการยังได้รบัการสนบัสนนุโดยต่อเนือ่งจากทางฝัง่ภาครฐัไทยและภาครฐัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยในเดอืนมนีาคม 
2561 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เห็นชอบกับหลักการและเง่ือนไขเก่ียวกับเงินกู้แบบผ่อนปรนจากรัฐบาลไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2561 คณะทำางานเฉพาะกิจของทั้งสองรัฐบาล 
(Joint Technical Taskforce) ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานเพื่อหารือเก่ียวกับข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการถนนดังกล่าวและเง่ือนไขเก่ียวกับ
เงินกู้จากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม และได้ตกลงจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อสรุปแผนงานในการก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นอันจำาเป็นต่อการ
ประมลูเพือ่จดัจา้งผู้รับเหมาก่อสรา้งและการจดัทำาสญัญาเงินกู้ระหว่างภาครัฐ โดยมกีารลงนามจดัจา้งบรษิทัทีป่รึกษาด้านวศิวกรรมเมือ่เดือนกุมภาพนัธ ์
2562 ซ่ึงถือเป็นความก้าวหน้าของการร่วมมือระหว่างท้ังสองรัฐบาลในการให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมของท้ัง
สองประเทศอยา่งเปน็รปูธรรมอันเปน็ประโยชน์ตอ่การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายและความเปน็อยูข่องประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ 
ใกล้เคียงของทั้งสองประเทศ

จากปัจจยัเสีย่งข้างตน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การพฒันาธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ 
ข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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1.10 ความเสี่ยงจากการขอประทานบัตรในเหมืองแร่โปแตช

การดำาเนินการขอประทานบัตรของโครงการได้ดำาเนินการตามข้ันตอนการของประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดิน ตาม พ.ร.บ.แร่ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการที่มากกว่าการขอประทานบัตรเหมืองแร่โดยทั่วไป นอกจากนี้ โดยเฉพาะกรณีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้
เข้าทำาสัญญากับกระทรวงอุตสาหกรรมแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมท่ีเป็นชาวต่างชาติในปี 2551 หลังจากบริษัทฯ เข้ามาถือครองหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย
ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อการสำารวจและผลิตแร่โปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสัญญานี้นอกเหนือจากการกำาหนดเกณฑ์รายละเอียดผลตอบแทนให้
แก่ทางราชการ ซึ่งรวมถึงการให้รัฐบาลถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เป็นจำานวน 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องนำาเงินมาลงทุนในโครงการ สัญญายังได้ระบุถึงสิทธิ
ในการทำาเหมืองแร่ให้กับบริษัทย่อยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดำาเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาอนุญาต
ให้สิทธิและสิทธิพิเศษที่จำาเป็นเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถพัฒนา สร้าง ประกอบกิจการ และดำารงไว้ซ่ึงการทำาเหมืองแร่โปแตชเชิงพาณิชย์ตามความ 
มุ่งหมายของสัญญานี้ รวมตลอดถึงการออกประทานบัตรให้แก่บริษัทย่อยด้วย ซ่ึงจากข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าวโอกาสท่ีจะไม่ได้ประทานบัตรจึงมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้การที่บริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณา EIA แล้วนั้น ถือเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นไปได้ใน
การดำาเนินการตามขบวนการต่อเนื่องได้ตามขั้นตอนการขอรับประทานบัตรมากยิ่งขึ้น อันรวมถึง และบริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนตามมาตรา 88/10 ของ
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) 2545 คือ การคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ เพื่อจ้างที่ปรึกษาอิสระมาสอบทานรายงาน EIA ศึกษาข้อห่วงใยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม ซึ่งการศึกษาดังกล่าว
ที่ปรึกษาอิสระได้ทำาการศึกษาเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตาม
มาตรา 88/7 ต่อมาได้มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 88/7 และฝ่ายเลขานุการได้จดบันทึกรายงาน
การประชุมและสรุปข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งมายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใน
ปี 2559 เพื่อดำาเนินการสรุปและนำาเสนอการขอใบประทานบัตร แต่เนื่องจากการประกาศใช้ พรบ.แร่ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีผล
ให้เกิดการกำาหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พร้อมท้ังมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ (กพร.) ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติม ในส่วนที่บริษัทย่อยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่เป็นไปตาม พรบ.แร่ พ.ศ. 2560 และประกาศฉบับใหม่ ทำาให้ กพร. 
มีข้อหารือไปถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เป็นแนวทางที่ให้ กพร. ดำาเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติประทานบัตรให้บริษัทย่อยตามขั้นตอนใน พรบ.แร่ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยไม่ต้อง
กลับไปดำาเนินการตามประกาศฉบับใหม่ และรวมทั้งให้ยึดถือพันธะแห่งสัญญาที่บริษัทย่อยมีกับรัฐบาลประกอบด้วย ทั้งนี้ กพร. จะต้องดำาเนินการใน
ส่วนคณะกรรมการกำาหนดเงินค่าทดแทนและรวบรวมข้อมูลที่บริษัทย่อยจัดทำาเสนอต่อคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณา และอธิบดี กพร.จะเป็นผู้ลงนาม 
อนุญาตในประทานบัตรต่อไป

อย่างไรก็ตามหากว่าบรษิทัย่อยไมไ่ดป้ระทานบัตรในการทำาเหมอืงแร่ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคัญต่อธรุกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น

นอกเหนอืไปจากโครงการทวายและโครงการเหมอืงแรโ่ปแตช บรษิทัฯ ยังลงทุนในบริษทัย่อย บรษิทัรว่มและกิจการร่วมค้า การลงทนุระยะยาวอืน่  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นจำานวน 
8,354 ล้านบาท โดยการลงทุนเหล่านี้บางส่วนมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงตามนโยบายการบริหารงานแบบครบวงจร
และการประหยัดต่อขนาด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ดีเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละกิจการ อาจส่งผลให้ไม่
สามารถบรรลวัุตถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคัญต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญา
กู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.12 ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำาระเงินค่างานก่อสร้างบางส่วน จำานวนรวม 825.33 ล้านบาท ตามจำานวนที่ได้เรียกเก็บกับ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสำาหรับค่างานก่อสร้าง เนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบงานบางส่วนให้ผู้ว่าจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากผู้ควบคุมงานแล้ว และอยู่ในขั้นตอน
การนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างต่อไป ทั้งนี้ การรับชำาระเงินค่างานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลา
สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง และลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 269.76 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำานวน 36.93 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจ่ายชำาระหนี้ตามแผน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำารองในจำานวนที่เท่ากับจำานวนเงินที่
มิได้รับชำาระ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และ
ข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 การดำาเนินงานเสร็จไม่ทันตามกำาหนดในสัญญาอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

สัญญาของบริษัทฯ ที่สำาคัญส่วนใหญ่มีกำาหนดเวลาการดำาเนินงานแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำาเนิน
การก่อสรา้งให้แลว้เสรจ็ตามกำาหนด ค่าปรบัจากการดำาเนนิงานไมแ่ลว้เสรจ็สญัญาโดยปกตจิะอยู่ท่ีอตัรารอ้ยละ 0.05-0.10 ของมลูค่าตามสญัญาสำาหรับ 
แต่ละวันทีล่า่ช้าโดยไมม่เีหตุอนัควร แตร่วมแลว้จะไมเ่กินร้อยละ 10.0-15.0 ของมลูค่าตามสญัญา บรษิทัฯ ได้ประสานงานรายงานความคืบหนา้โครงการ
กับลกูค้าและผูเ้ก่ียวข้องเพือ่ตกลงขอบเขตการก่อสรา้งและกรอบเวลาทีเ่หมาะสม อย่างไรก็ดกีารทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถดำาเนนิงานให้แลว้เสร็จตามกำาหนด
อาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายในจำานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วน
ทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.2 การดำาเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องให้รับผิด

ในการดำาเนินการก่อสร้างงานในหลายโครงการ ซ่ึงหากมีความผิดพลาดเก่ียวกับการออกแบบการก่อสร้างหรือระบบเกิดข้ึนอาจส่งผลให้บุคคล
ภายนอกได้รับอันตราย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ การก่อสร้างโครงการที่มีความผิดพลาดทั้งขณะและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่งผล
ให้เกิดอันตรายและความเสียหายท่ีคล้ายคลึงกันได้ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียง ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย การทรุดตัวหรือรอย
แตกของพื้นที่อาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างหรือจากการก่อสร้าง ดังนั้นการฟ้องร้องจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องตกเป็น 
จำาเลยในคดีท่ีต้องถูกเรยีกร้องค่าเสยีหายเป็นจำานวนมาก แมบ้รษิทัฯ จะมกีารทำาประกันภยัคุม้ครองทีบ่รษิทัฯ เช่ือว่าจำาเป็นเพือ่รองรบัเหตุการณดั์งกลา่ว 
แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินเอาประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ หรือต่อความเสียหายต่างๆ ที่บริษัทฯ 
อาจต้องเผชิญการเรียกร้องต่อบริษัทฯ หรือต่อบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดในค่าเสียหาย 
จำานวนมหาศาลได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ 
และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าของรายได้ตามมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือ

มูลค่าตามสัญญาของโครงการก่อสร้างแสดงถึงจำานวนเงินท่ีบริษัทฯ คาดได้ว่าจะได้รับภายใต้ข้อกำาหนดของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างหากมีการ
ปฏบิติัตามข้อกำาหนดของสญัญา มลูค่าของงานท่ีมอียู่ในมอืแสดงถึงรายไดท้ีค่าดว่าจะไดร้บัจากปรมิาณงานคงค้างทีต่อ้งดำาเนนิการให้แลว้เสรจ็ในเวลาที ่
กำาหนดตามที่ระบุในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าจำานวน 149,495 ล้านบาท และ 134,812 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทฯ 
ใช้ข้อมูลของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับปริมาณของงานที่จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้รายได้
ของมูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากมูลค่าของงานท่ีมีอยู่ในมือ หรือหากรับรู้รายได้แล้วอาจไม่ได้รับผลกำาไร ยกตัวอย่าง 
เช่น หากโครงการทีอ่ยู่ในมลูค่าของงานท่ีมอียู่ในมอืนัน้สิน้สดุลง ถูกระงับ หรอืลดขอบเขตลงย่อมสง่ผลให้ตัวเลขของมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืลดลงดว้ย 
ซึ่งจะลดรายได้กระแสเงินสดและกำาไรจากการดำาเนินงานที่ได้รับจากสัญญาที่รวมอยู่ในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือในจำานวนที่อาจเป็นสาระสำาคัญ หาก
ลกูค้ายกเลกิโครงการ บรษิทัฯ อาจได้รบัเงินชดเชยบางสว่นแต่ไมม่สีทิธติามสญัญาท่ีจะไดย้อดรวมรายไดท่ี้แสดงในมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอื การยกเลกิ
โครงการ หรือโครงการล่าช้าในงานตามที่ปรากฏในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือจำานวนมากอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.4 การดำาเนินงานของบริษัทฯ อิงกับต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน และผู้รับเหมาช่วง

วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษัทฯ โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งราคาและจำานวนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและทั่วโลก บริษัทฯ มีการตกลงยืนราคา (Fixed Unit Price) ในบาง
โครงการสำาหรับวัตถุดิบที่สำาคัญบางรายการ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีหากวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนซีเมนต์และเหล็ก
ขาดแคลน อาจทำาให้บริษัทฯ หาปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการในราคาที่สมเหตุสมผลในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
จัดหาและรักษาไว้ซ่ึงวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทั้งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ในช่วงที่ปริมาณงานก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอาจเกิดการขาดแคลนวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่านการ
ฝึกงานมาแล้ว ทำาให้บริษัทฯ อาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคนงานอื่นๆ ให้เพียงพอ ทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาช่วง ใน
อนาคตบรษิทัฯ จงึไมอ่าจรบัรองได้ว่าต้นทุนในการจา้งบุคลากรท่ีมคีวามชำานาญหรือคนงานอืน่ๆ จะไมเ่กินประมาณการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบ 
ในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 หากบริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือค้ำาประกัน (Bond) และการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินอาจจำากัดความสามารถของบริษัทฯ 
ในการได้รับสัญญาใหม่

โดยทั่วไปบริษัทฯ ต้องจัดหาหนังสือค้ำาประกันเมื่อบริษัทฯ เข้าประมูลงานก่อสร้าง เพื่อประกันการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญาก่อสร้าง 
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาหนังสือค้ำาประกันข้ึนอยู่กับจำานวนรวมของทุน (Capitalization) เงินทุนหมุนเวียน ผลการดำาเนินงานในอดีต 
ความชำานาญในการจัดการและปัจจัยภายนอกอื่นๆ รวมทั้งความสามารถโดยรวมของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลท่ีสามารถออกหนังสือค้ำาประกัน 
มาตรฐานในการให้หนังสือค้ำาประกันของสถาบันการเงิน และนิติบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Policy) และมาตรฐานการประกันความเสี่ยงของผู้ให้หลักประกันแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนได้เป็นครั้งคราว ในช่วงเวลาที่เกิด
วิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ผู้ออกหนังสือค้ำาประกันบางรายได้กำาหนดให้บริษัทฯ จำานำา
เงินฝากหรือให้หลักประกันชนิดอื่น เพื่อประกันความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามหนังสือค้ำาประกันนั้น การจำานำาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและ
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ สำาเร็จลุล่วงแล้ว ผู้ออกหนังสือค้ำาประกันโดยปกติ ไม่ได้กำาหนดให้บริษัทฯ 
จำานำาเงินฝากหรือให้หลักประกันชนิดอื่นแต่อย่างใด แม้ว่าบริษัทฯ มิได้มีความลำาบาก ในการจัดหาหนังสือค้ำาประกัน ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับหนังสือค้ำาประกันดังกล่าวโดยมีหรือไม่มีการจำานำาเงินฝากหรือการให้หลักประกัน
ชนิดอื่นภายใต้ข้อกำาหนดทางการค้าที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการ 
เงินตามสญัญากู้เงินตา่งๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการดำาเนนิงานและโอกาสของบรษิทัฯ บรษิทัฯ อาจตอ้งหาเงินทุนหมนุเวียนในรูปเงินกู้เพิม่เติม  
เพื่อเป็นทุนดำาเนินงานเพิ่มเติมท่ีจำาเป็นในการสนับสนุนต้นทุนในการเตรียมงานโครงการ (รวมท้ังการซ้ือวัสดุอุปกรณ์) ก่อนท่ีจะได้รับชำาระเงินตาม
สัญญา ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในอนาคตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สภาวะทางตลาดการเงิน
ในขณะนั้น นโยบายของผู้ให้สินเชื่อ และขึ้นอยู่กับธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการจัดหาทุนที่เพียงพอภายใต้ข้อกำาหนดที่บริษัทฯ 
พอใจ ดังนั้น ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะได้รับเงินกู้ที่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 
ของบรษิทัฯ และความสามารถของบริษทัฯ ในการไดรั้บสญัญาใหมซ่ึ่งอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัสำาคัญต่อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่น
ทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.2 บริษัทฯ มีความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ซึ่งหากความรับผิดดังกล่าวมีนัยสำาคัญอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน และ
โอกาสของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีความรับผิดที่อาจเกิดข้ึนภายใต้หนังสือค้ำาประกันที่บริษัทฯ จัดหามาเพื่อประกันโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ และเง่ือนไขตามการ 
ค้ำาประกันที่บริษัทฯ ออกให้เพื่อเป็นประกันเงินกู้ของบริษัทย่อยรวมทั้งเงื่อนไขบางประการของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ 

หนังสือค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ตามหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินในนามของบริษัทฯ (Bond) จำานวนเท่ากับ 65,588 ล้านบาท และ 57,417 ล้านบาท ตามลำาดับ และตามการค้ำาประกัน (Guarantee) ที่บริษัทฯ 
ออกให้แก่สถาบนัการเงิน เพือ่เป็นประกันเงินกู้ท่ีสถาบนัการเงินดงักลา่วให้แก่บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม และกิจการรว่มค้าของบริษทัฯ มจีำานวน 6,490 
ล้านบาท และ 6,536 ล้านบาท ตามลำาดับ หากเจ้าของโครงการเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ำาประกัน อาจทำาให้สถาบันการเงินที่ ออกหนังสือค้ำาประกัน
ดงักลา่วเรยีกรอ้งจำานวนเงินตามหนงัสอืค้ำาประกันดังกลา่วกับบรษิทัฯ นอกจากนีห้ากสถาบันการเงินบังคบัหนงัสอืค้ำาประกันอาจสง่ผลให้บรษิทัฯ ต้องรบั
ผิดในหนังสือค้ำาประกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา
กู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.3 บริษัทฯ อาจต้องตั้งสำารองเพิ่มไว้รองรับลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญและรับรู้การขาดทุนเพิ่มเติมจากมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ลดลง ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำาระหนี้ การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และ
ข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ 

ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำานวนมากกับบุคคลท้ังท่ีเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และลูกหนี้เงินกู้จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกันและคู่สัญญาอื่นในจำานวนพอสมควร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันและลูกหนี้เงินประกันผลงานรวมเป็นจำานวน 14,613 ล้านบาท และ 13,668 ล้านบาท ตามลำาดับ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น รวมเป็นจำานวน 910 
ล้านบาทและ 861 ล้านบาท ตามลำาดับ และมีสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา (ในโครงการทวาย) รวมเป็นจำานวน 7,738 ล้านบาท และ 
7,652 ล้านบาท ตามลำาดับ
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 นอกจากนีก้ารท่ีบรษิทัฯ มไิด้รบัชำาระเงินจากลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีเ้งินกู้ในอนาคตและการทีเ่งินลงทนุของบรษิทัฯ ลดลงอาจสง่ผลให้บริษทัฯ 
ตอ้งตัง้สำารองในจำานวนทีเ่ทา่กับจำานวนเงินทีม่ไิดร้บัชำาระหรอืจำานวนเงินลงทนุทีล่ดลงดงักลา่ว ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกิจ สถานะทางการเงิน  
ความสามารถในการชำาระหนี้ การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของ 
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.4 ความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตตราสารหนี้: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ 
“BBB-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต คงท่ี (Stable) สะท้อนถึงสถานะท่ีมัน่คงของบริษทัฯ ในธรุกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ ตลอดจนผลงานทีเ่ป็นท่ียอมรบั
และความสามารถในการับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความสามารถในการทำากำาไรที่
ลดลงและภาระหนี้ที่สูงของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงจากการดำาเนินโครงการระยะยาว และลักษณะที่เป็นวัฎจักรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้การ
เปลีย่นแปลงของการจดัอนัดับเครดิต อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ สถานะการเงิน ผลการดำาเนนิงาน โอกาสของบริษทัฯ และผลตอบแทนผูล้งทุน

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้แสดงรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมี
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ รวมเป็นจำานวน1,326,552,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 ของทุนที่ชำาระแล้ว (เฉพาะ
หุ้นสามัญ) จึงอาจทำาให้สามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

4.2 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และสถาบันการเงิน

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า ตาม
งบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 2.58 เท่า และ 2.47 เท่า ตามลำาดับ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือบางแห่ง ต้องดำารงอัตราส่วนต่างๆ ตามที่เงื่อนไขของสถาบันการเงิน หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผล 
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

4.3 ความเสี่ยงจากหุ้นกู้ถูกเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565 ซึ่ง
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำาหนด” (“ITD226A”) บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำาระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าใน
คราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซึ่งสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวัน
กำาหนดชำาระดอกเบี้ยใดๆ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้จำานวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำาระดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังมิได้ไถ่ถอน โดยจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนของหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่ และ
จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมใหแ้กผู่้ถอืหุ้นกูใ้นอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนยจ์ุดสองหา้) ของเงนิต้นของหุน้กูส้่วนที่ผู้ถือหุน้กูใ้ช้สิทธิไถถ่อน ทั้งนี้ การไถถ่อนหุน้กู ้
ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะทำาให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้นกู้ได้

4.4 ความเสี่ยงในการลงทุนต่อ

ในกรณทีีผู่อ้อกหุ้นกู้ใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรอืการไถ่ถอนตามวันครบกำาหนด ผูถื้อหุ้นกู้อาจไมส่ามารถนำาเงินท่ีไดร้บัจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรือตามวันครบกำาหนดนั้นไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากับหรือดีกว่าหุ้นกู้ได้

4.5 ความเสี่ยงในใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ แก้ไขทุนจดทะเบียนเป็น 6,336 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(“ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ITD-W1”) จำานวน 1,055,968,165 หน่วย และได้จดทะเบียนใบสำาคัญแสดงสิทธิกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 1,055,934,113 หน่วย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิคงเหลือ จำานวน 1,055,934,093 
หน่วย โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1.002 หุ้น และมีราคาการในสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ 
ที่ราคา 13.971 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะครบกำาหนดอายุวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของใบสำาคัญแสดงสิทธิจากปัยจัยต่างๆ อาทิ ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้นสามัญ และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจาก
สภาพคล่องเนื่องจากขาดอุปสงค์อุปทานที่เพียงพอ 



28 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การที่จะได้รับงานโครงการใหม่นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประมูลที่มีการแข่งขันสูง โดยหลัง
จากท่ีผา่นคุณสมบตัใินการเป็นผูป้ระมลูแลว้ ราคาประมลูจะเป็นประเด็นหลกัทีจ่ะใช้ในการพจิารณา การแข่งขันทีเ่พิม่สงูข้ึนสำาหรับโครงการก่อสร้างนัน้
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทำาให้ราคาของสัญญาลดลง

ลกูคา้ บรษิทัฯ แบ่งลกูค้าออกเป็นสองลกัษณะคือ ประเภทของลกูคา้และทีต่ัง้ของลกูค้า ทัง้นี ้ประเภทของลกูค้าจะพจิารณาวา่เปน็ลกูคา้ภาครฐั  
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ส่วนประเภทของที่ตั้งลูกค้าจะพิจารณาจากงานของลูกค้าว่าทำาในประเทศหรือต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 งานในส่วนของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 70.1 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วน
ของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 29.9 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า โดยที่งานกับลูกค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 67.9 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของ 
บริษัทฯ ในขณะที่งานกับลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 32.1 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 
(ร้อยละ)

2560 
(ร้อยละ)

2559 
(ร้อยละ)

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ 70.1 71.7 53.4

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาคเอกชน 29.9 28.3 46.6

รวม 100.0 100.0 100.0

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ 67.9 61.3 59.7

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ 32.1 38.7 40.3

รวม 100.0 100.0 100.0

ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา งานในส่วนภาครัฐมีมากกว่าร้อยละ 70 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ
คิดเป็นร้อยละ 70.1 และ 71.7 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 ตามลำาดับ 

สถานการณ์การแข่งขันและผู้แข่งขัน มีบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (Thai Contractors 
Association) มากกว่า 500 ราย ประกอบไปด้วยบริษัทไทย บริษัทต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ นอกจาก
การแข่งขันจะขึ้นอยู่กับราคาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกำาหนดราคา คือการหาแหล่งวัตถุดิบ ความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนโครงการ นอก
เหนอืจากความพร้อมด้านวัตถุดิบแลว้ ปัจจยัการแข่งขันท่ีสำาคัญยังรวมถึงความรูค้วามชำานาญและประสบการณข์องพนกังานและผูรั้บเหมาช่วงและการ
ก่อตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อให้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและเพื่อการมีพันธมิตรธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดเข้าร่วมประมูลงาน โดยแยกประเภทได้ตามศักยภาพ ประสบการณ์ 
ระดับความชำานาญ ความรู้ทางด้านเทคนิค และความพร้อมในการจัดหาทรัพยากร ผู้รับเหมาที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงย่อมได้รับการพิจารณาใน
เบือ้งต้นว่าเป็นผู้ทีม่คุีณสมบัติท่ีจะเข้าประมลูเพือ่รบังานก่อสร้างไดท้กุประเภท ซ่ึงภาครฐัไดจ้ดัให้ผูร้บัเหมาได้เข้ารว่มประมลูงานตามศกัยภาพของตนเอง
เพื่อทำาให้ภาครัฐสามารถดำาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับเหมาสามารถดำาเนินธุรกิจของตนเองและพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายช่ือผูรั้บเหมาก่อสรา้งในประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแสดงรายได้ของผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ดังกล่าวแต่ละรายสำาหรับปี 2561 

ชื่อบริษัท
รายได้

(ล้านบาท)
ร้อยละ 

ของยอดรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) 61,729.6 31.04

บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 31,175.6 15.68

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 27,976.1 14.07

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 12,983.3 6.53

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน) 10,036.6 5.05

บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) 9,032.2 4.54

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 7,972.0 4.01
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ชื่อบริษัท
รายได้

(ล้านบาท)
ร้อยละ 

ของยอดรวม

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 7,428.3 3.73

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำากัด (มหาชน) 7,135.9 3.59

บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน) 3,921.4 1.97

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 3,624.1 1.82

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำากัด (มหาชน) 3,421.9 1.72

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน) 2,789.7 1.40

บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) 2,421.8 1.22

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 2,304.5 1.16

บริษัท ไพลอน จำากัด (มหาชน) 1,445.1 0.73

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำากัด (มหาชน) 1,344.4 0.68

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 943.9 0.47

บริษัท ศรีราชาคอนสครัคชั่น จำากัด (มหาชน) 819.6 0.41

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 351.8 0.18

รวม 198,857.8 100.00

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีนี้เป็นอีกปีที่รัฐบาลยังคงให้ความสำาคัญในการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ หลายโครงการบรรจุอยู่ในแผนการลงทุนภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี แผนการลงทุนที่อยู่ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และแผนการลงทุนในระยะเร่งด่วน ตลาดงานก่อสร้างในประเทศไทยจึง
มีความตื่นตัว โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.7 โครงการก่อสร้างประเภท
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างมากมาย เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีสามารถรับงานจากโครงการภาครัฐ
และธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งได้เปน็อย่างด ีในอกีดา้นหนึง่รฐับาลก็มนีโยบายสนบัสนนุผูร้บัเหมาก่อสร้างไทยให้การดำาเนนิกิจการต่างๆ และการลงทุนในประเทศ
เติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐจะสนับสนุนบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทย โดยกำาหนดคุณสมบัติการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพ 
มีความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท ให้มีโอกาสได้เข้ามารับงานก่อสร้างโครงการของภาครัฐที่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรับงานโครงการก่อสรา้งในอนาคตท่ีจะตามมาในไมช้่า ซ่ึงย่อมสง่ผลอนัดตีอ่ไปให้บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งไทยมคีวามเข้มแข็ง และ
สามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และศักยภาพที่มากขึ้น สามารถจะเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างไทยให้
สามารถเพิ่มขีดความแข่งขันกับบริษัทก่อสร้างของชาวต่างชาติได้ และยังสามารถออกไปแข่งขันในต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ได้ต่อไป ทั้งนี้ตลาด CLMV นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ สำาหรับธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างของไทย ทั้งที่
เข้าไปประมูลงานเพี่อดำาเนินการเอง และ/หรือ รับเหมาช่วง (Subcontract) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจาก CLMV อยูในช่วงเร่งพัฒนาประเทศ 
ทำาให้มีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ และด้านพลังงานจำานวนมาก อีกทั้งการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวยังไม่รุนแรงนัก จึงนับเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการไทยท่ีจะขยายตลาดบริการรับเหมาก่อสรา้งในประเทศ CLMV สง่ผลให้สามารถสร้างรายได้กลบัคนืมาสูป่ระเทศไทยไดเ้ปน็อย่างด ี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานโครงการในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นในทวีปเอเชีย โดยเป็นโครงการซึ่งสถาบันทางการเงินต่างๆ 
ที่ได้รับความเชื่อถือ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก หรือ JBIC ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทั้งนี้โครงการก่อสร้างประเภท
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการท่ีบริษัทฯ เข้าประมูล ได้เปิดกว้างให้บริษัทรับเหมาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติสูงเข้าร่วม
ประมูลได้ ในอดีตที่ผ่านมา ผู้รับเหมาท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ลาว เมียนมา ขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้  
ผู้แข่งขันส่วนใหญ่จึงเป็นผู้รับเหมาร่วมทุน (กิจการร่วมค้า) ระหว่างผู้รับเหมาท้องถิ่นกับผู้รับเหมาต่างประเทศ เช่น ผู้รับเหมาจากประเทศจีน ไต้หวัน 
เกาหลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งบริษัทฯ เองก็ได้เข้าร่วมประมูลงานในลักษณะเป็นกิจการ่วมค้าด้วยเช่นเดียวกัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1) ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107537000939 

โทรศัพท์ 66-2716-1600 

โทรสาร 66-2716-1488

เว็บไซต์ www.itd.co.th

อีเมลล์ cccs@itd.co.th

เงินทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 บาท (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เรียกชำาระแล้ว 5,279,840,848 บาท (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

หุ้นสามัญ 6,337,920,861 หุ้น (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้น 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

1.  กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าชำาระ

คิดเป็น
ร้อยละ

บริษัทย่อย 
1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ 27,841 100 100.00

โทรสาร 0-2716-1418
2. บจก. อิตาเลียนไทย 
  อินเตอร์เนชั่นแนล

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

ลงทุนในบริษัทอื่น 100,000
300,000

100
75

99.99

3. บจก. พีที ไทยลินโด บารา 
  พราทามา

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

ผู้รับเหมาทำาเหมืองถ่านหิน 25,250 
(ล้านรูเปีย)

100 99.99

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-0750 ผลิตและจำาหน่ายปูน 1,300,000 100 99.99
โทรสาร 0-2716-0750

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

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

ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 650,000 100 99.99

7. ITD Construction SDN.BHD. มาเลเซีย โทรศัพท์ 603-2284-1370
โทรศัพท์ 603-2284-1370

รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75
(ล้านริงกิต
มาเลเซีย)

75 99.99

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

ผลิตและจำาหน่ายหินก่อสร้าง
ชนิดต่างๆ

31,000 100 99.99

9. ITD Bangladesh Company 
  Limited

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
บังกลาเทศ 

4 
(ล้านตากา
บังกลาเทศ)

100 99.99

10. บจก. ไอทีดี มาดากัสการ์ เอส.เอ มาดากัสการ์ โทรศัพท์ (261) 20 22 019 61
โทรสาร (261) 20 22 019 60  

ประกอบกิจการทำาเหมืองแร่ 20 (ล้านอเรียรี่ 
มาดากัสการ์)

100 99.98
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าชำาระ

คิดเป็น
ร้อยละ

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

ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 25 99.97

12. บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย 
    เพาเวอร์ 1

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 250 25 99.95

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.94
โทรสาร 0-2716-1418

14. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น
  เทคโนโลยี

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

ผลิต จำาหน่าย และรับติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

250 25 99.93

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

สหภาพ
เมียนมาร์

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

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

25,000 เหรียญ 
สหรัฐอเมริกา

2.50 99.90

16. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  และอิฐ

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

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และอิฐ

126,000 100 99.80

17. ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
โมซัมบิค

1,187,915 
เหรียญ 

สหรัฐอเมริกา

100 99.00

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

สร้างเรือและจำาหน่ายอุปกรณ์
การเดินเรือ

810,000 100 92.59

19. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 6076 บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 100 90.94
20. Italian-Thai Development 
    Vietnam Co., Ltd.

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 6,000
(ล้านเวียดนาม

ดองก์)

100 80.00

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 74.93

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

ผลิตและจำาหน่าย ท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่

20,000 50 69.90

23. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 172
(ล้านรูปีอินเดีย)

100 46.64

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

ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในการก่อสร้างฐานราก

20,000 100 50.96

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

โทรสาร 0-3636-5311-20
ผลิตและจำาหน่ายประแจสับ
รางรถไฟ

5,000 100 49.00

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

ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 100 46.69

3. Sino Lao Aluminum 
  Corporation Limited

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

32 
ล้านเหรียญ

สหรัฐ

100 34.00

4. บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น 
  คอร์ปอเรชั่น

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ฟิลิปปินส์

25 
ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์

25 24.00

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง 
  คอร์ปอเรชั่น

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

ลงทุนในบริษัทอื่น
ในประเทศฟิลิปปินส์

5 
ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์

100 24.00
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2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับ
สัมปทาน

ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ
ของอัตรา
การถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าชำาระ

คิดเป็น
ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. First Dhaka Elevated 

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

โทรสาร 009-88-02-988-6543
สัมปทานทางด่วนยกระดับ

ในประเทศบังกลาเทศ 
1,941

(ล้านตากา
บังกลาเทศ)

100 99.99

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100
99.99

4,975 25

3. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ 
  ดีเวล๊อปเมนต์

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

4. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล 
  แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

5. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4202
โทรสาร 0-2716-1418

ลงทุนในบริษัทอื่น 3,795,987 100 60.00

6. Thai Mozambique 
  Logistica SA 

สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
และทางรถไฟในสาธารณรัฐ
โมซัมบิค

302,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

 30  60.00

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจก. บางกอกสตีลไวร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5808 ผลติและจำาหนา่ยลวดเหลก็แรงดึงสงู 313,000 100 19.98
2. บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นซ์ 
  กรุงเทพ

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 100 15.00

3. บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล
  (ประเทศไทย) 

    (เดิมชื่อ บจก.ไทยเร้นออล)

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

ให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่
สำาหรับใช้ในงานก่อสร้าง

25,000 100 15.00

4. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจำาหน่ายลวดและ
สายเคเบิ้ล

1,989,531 100 12.90

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100 11.54

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

ผลิตและจำาหน่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 24,000 100 10.00

}
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3.  กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว
ร้อยละ

ของอัตรา
การถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าชำาระ

คิดเป็น
ร้อยละ

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

รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าทางคู่

- - 70.00

2. ITD-ITD CEM Joint Venture 
  (Consortium) 

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

รับเหมาก่อสร้างสนามบินใน
ประเทศอินเดีย

- - 60.00

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

รับเหมาก่อสร้างท่าเรือ
อเนกประสงค์ คลองใหญ่
จังหวัดตราด

- - 60.00

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

รับเหมาก่อสร้างสถานีต่อเชื่อม
รถไฟความเร็วสูง และสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศใต้หวัน

289,977 100 55.00

5. ITD-SINOHYDRO Joint 
  Venture

บังกลาเทศ รับเหมาก่อสร้าง - - 51.00

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 51.00

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

รับเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำาปาง

1,941,430 100 50.00

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

ดำาเนินงานโครงการงานจ้างเหมา
ขุด-ขนดินและถ่านหินที่
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำาปาง 
(ระยะที่ 7.1)

293,000 100 50.00

9. SMCC-ITD Joint Venture บังกลาเทศ รับเหมาก่อสร้าง - - 49.00
10. กิจการร่วมค้า ไอโอที กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418
รับเหมาก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ 
และลานจอดเครื่องบิน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - 40.00

11. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-
  เอสเอ็มซีซี

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

รับเหมาก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ำาเจ้าพระยา
บริเวณถนนนนทบุรี 1

- - 40.00

12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี - 
  ไอทีดี-ซองดา

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

รับเหมาก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำา
น้ำาเทิน 1 สปป.ลาว

- - 30.00

13. กิจการร่วมค้าซัมซุง-ไอทีดี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างขยายคลัง
ก๊าซแอลพีจี เขาบ่อยา 
จังหวัดชลบุรี

- - 24.00

14. ITD-ITD Cementation 
  India Joint Venture

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 20.00

15. CEC-ITD Cem-TPL 
  Joint Venture

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 18.66
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(3) บุคคลอ้างอิงอื่น

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

 ผู้สอบบัญชี 
1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 และ/หรือ
5. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 
แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด 
สำานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2205-8222 
โทรสาร 0-2654-3339 

 ที่ปรึกษาทางกฏหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำากัด
สำานักงานตั้งอยู่ที่ 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2264-8000 
โทรสาร 0-2657-2222

 ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ไม่มี –

 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
- ไม่มี -

2) ข้อมูลสำาคัญอื่น

- ไม่มี -
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ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

รายชื่อ จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวกรรณสูต

1.1 นายเปรมชัย กรรณสูต 663,223,626 12.554

1.2 นางนิจพร จรณะจิตต์ 350,815,140 6.641

1.3 นายปีติ กรรณสูต 463 0.000

1.4 น.ส.ปราชญา กรรณสูต 38,839,766 0.735

1.5 นายธรณิศ กรรณสูต 28,210,960 0.534

1.6 น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.958

1.7 น.ส.วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล 50,414,391 0.954

1.8 นางปรียา กรรณสูต 1,852,974 0.035

1.9 นายปิยชัย กรรณสูต 23,303,438 0.441

1.10 น.ส.ชไมมาส กรรณสูต 33,038,281 0.625

1.11 นางพิไลจิตร เริงพิทยา 19,928,180 0.377

1.12 นายพรรษา เริงพิทยา 10,602,700 0.201

1.13 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา 18,403,832 0.348

1.14 นางอรเอม กรรณสูต 28,845,000 0.546

1.15 บริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด1 34,680,000 0.656

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 202,841,855 3.842

3. กลุ่มวชิรพงศ์

3.1 นายวิชัย วชิรพงศ์ 116,092,200 2.197

3.2 น.ส.หทัยชนก วชิรพงศ์ 3,220,000 0.061

3.3 น.ส.สุวลี วชิรพงศ์ 500,000 0.009

3.4 นายวิเชียร วชิรพงศ์ 15,000 0.000

3.5 น.ส.อัญชลี วชิรพงศ์ 112,000 0.002

3.6 นางกาญจนา วชิรพงศ์ 4,484,000 0.084

3.7 น.ส.อรัญญา วชิรพงศ์ 100 0.000

3.8 นายศุภกิจ วชิรพงศ์ 100 0.000

3.9 น.ส.ลักษณา วชิรพงศ์ 43,000 0.000

3.10 นายณัฐวุฒิ วชิรพงศ์ 14,000 0.000

3.11 นายทเนตร์ วชิรพงศ์ 70,000 0.001

3.12 นายนพพล วชิรพงศ์ 1,800,000 0.034

3.13 นางกฤษรา วชิรพงศ์ 40,000 0.000

3.14 น.ส.เบญจมาศ วชิรพงศ์ 33,100 0.000

3.15 นายสิทธิกร วชิรพงศ์ 33,000 0.000

3.16 น.ส.นัยนา วชิรพงศ์ 30,000 0.000

3.17 น.ส.นิภาพร วชิรพงศ์ 109,300 0.002

3.18 นางวลัยพร สมภักดี 11,196,200 0.211

3.19 น.ส.ศิริพร สมภักดี 50,000 0.000
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รายชื่อ จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 101,055,749 1.914

5. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 54,544,500 1.033

6. นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 45,504,150 0.862

7. นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ 37,201,300 0.705

8. N.C.B. TRUST LIMITED – POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 33,432,508 0.633

9. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 32,063,900 0.607

10. นายธนพล เลิศนันทปัญญา 28,500,000 0.540

หมายเหตุ 1 บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
1. นายเปรมชัย กรรณสูต 14,360 2.87

2. นางคณิตดา กรรณสูต 12,500 2.50

3. นายปีติ กรรณสูต 75,000 15.00

4. น.ส.ปราชญา กรรณสูต 75,000 15.00

5. นายธรณิศ กรรณสูต 75,000 15.00

6. นางนิจพร จรณะจิตต์ 1,860 0.37

7. นายยุทธชัย จรณะจิตต์ 25,000 5.00

8. น.ส.วลัยทิพย์ จรณะจิตต์ 25,000 5.00

9. น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 25,000 5.00

10. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 1,860 0.37

11. นายพรรษา เริงพิทยา 25,000 5.00

12. น.ส.ชญาพร เริงพิทยา 25,000 5.00

13. นางอรเอม กรรณสูต 1,860 0.37

14. นายอรรถพงศ์ เทอดประวัติ 35,500 7.10

15. นายจิตรพงศ์ เทอดประวัติ 35,500 7.10

16. นายปิยชัย กรรณสูต 22,430 4.49

17. น.ส.ชไมมาส กรรณสูต 22,430 4.49

รวม 498,300 99.66

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 - ไม่มี -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ จา่ยเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นแต่ละปีโดยมอีตัราท่ีคาดว่าจะจา่ยตาม 
ผลการดำาเนินงานไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำาเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดำาเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำาคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำาหรับนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัย่อย คณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานและกระแสเงินสดคงเหลอืเทยีบ
กับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมิได้กำาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ยกเว้น บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ที่ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว  
กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิก่อนหักภาษี 
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ปฏบัิติหนา้ท่ีเพือ่ประโยชนข์องบรษิทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยมโีครงสร้างการบริหารทีชั่ดเจน ถ่วงดลุ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. โดยคณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย
ก.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดในข้อบังคับ 

ตลท. และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 
ข. มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารท่ีชัดเจน ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำากับ

ดูแลกิจการแล้ว

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จำานวนครั้งของการจัดประชุม

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

5/5

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 5/5
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 5/5
4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5/5

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง
5/5

8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 5/5
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน* กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 2/5

หมายเหตุ *นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
 ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 561 

 1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
 2. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำานวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส 
6. นายชาติชาย ชุติมา* รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส
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ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

8. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส

10. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการ

รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
16. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายประสาธน์ โฆสรัสวดี รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

หมายเหตุ  *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุติมา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
 (CFO) เพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารตามประกาศฯ จำานวน 21 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

10. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
11. นายชาติชาย   ชุติมา*   รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
12. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส
14. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
15. นางสาวกาญจนา เจริญยศ* รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี
16. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
17. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายประสาธน์ โฆสรัสวดี รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส
20. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
21. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุติมา และนางสาวกาญจนา เจริญยศ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี เพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง ตามลำาดับ ทั้งนี้การแต่งตั้ง 
 ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทัง้นีแ้ผนภาพโครงการการบรหิารจดัการภายในบรษิทัฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหนา้ท่ี 5 พรอ้มกันนีไ้ด้แนบประวัต ิคุณวุฒกิารศกึษา และประสบการณ์
การทำางานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยทุกแห่งในรายงานประจำาปีนี้ด้วย

3. เลขานุการบริษัท

จากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/6/2551 เมือ่วันท่ี 9 มถุินายน 2551 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มกีารแตง่ต้ัง นายวรวุฒ ิหิรัญยไพศาลสกุล  
เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้อง
ปฏบัิต ิการจดัทำาและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษทัฯ หนงัสอื
บอกกล่าวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำาเนินการ 
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษา
กรรมการท่ีมคุีณสมบัติตามท่ีบรษิทัฯ ต้องการ สำาหรับกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสีย่ง
ด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

กรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ 

(รวมค่าตอบแทนพิเศษ) 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

(ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม)

1. ดร. ไกรศร จิตธรธรรม 750,000 535,000 15,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต 580,000
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 580,000
4. นายไผท ชาครบัณฑิต 580,000 10,000
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา 580,000
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ 580,000 415,000
7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 10,000
8. นายธรณิศ กรรณสูต 580,000
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน* 580,000 415,000
รวม 5,390,000 1,365,000 35,000

หมายเหตุ *นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติท่ีประชุม 
 คณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/6/2561 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 1. ศ.ดร.ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด ได้ย่ืนจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีผลต้ังแต่ 

 วันท่ี 16 มีนาคม 2561
 2. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้ย่ืนจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2561
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

-  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำานวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวม
ทั้งสิ้น 123,826,421 บาท

-  ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำานวน 19 ท่าน (ไม่รวม 
รองประธานบริหารอาวุโส และรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่
เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 119,005,421 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 20 ท่าน จำานวน 1,891,460 บาท

5. บุคลากร

  จำานวนพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 32,531 คน

  จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น
- วิศวกร  =  2,151 คน
- บัญชี =  263 คน
- บริหาร =  388 คน
- พนักงานทั่วไป =  29,729 คน
รวม = 32,531 คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ 
 1)  กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม =  6,733  คน
 2)  กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ =  5,106  คน
 3)  กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำามัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำา  =  1,690  คน
  ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่
 4)  กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน  =  11,527  คน
  ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน
 5)  กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล =  4,151  คน
 6)  กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า =  757  คน
 7)  กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก  =  479  คน
 8)  กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม =  90 คน
 9)  งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน =  1,290 คน
   และเบ็ดเตล็ด =  53 คน
 10)  สำานักงานใหญ่และชาวต่างชาติ =  655  คน
  รวม =  32,531 คน

  การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- เดือน ธันวาคม 2559 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 25,678 คน
- เดือน ธันวาคม 2560 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 31,142 คน
- เดือน ธันวาคม 2561 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 32,531 คน
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 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำาคัญ

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เท่ากับ 8,083,311,089 บาท (เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน) 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำาเนิน
ธุรกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงาน พัฒนาทัศนคติที่ดีต่อ
งานและองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำางานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งให้ถือว่าการพัฒนา
บุคลากรนัน้เปน็หนา้ท่ีความรบัผดิชอบของผูบั้งคับบญัชาทกุระดับ และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องให้ความรว่มมอืในการพฒันาบุคลากรร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำาทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ให้เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

1. ระดับบริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย การพัฒนาทีม
งาน ภาวะผู้นำา การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ทำางาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำางานให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาทิ 
การจัดอบรมในหลักสูตร

1.1 การมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ สำาหรับผู้บริหาร
1.2 การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
1.3 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
1.4 การจัดการงานก่อสร้าง สำาหรับนายช่างโครงการ
1.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร
1.6 ทักษะการสอนงาน

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหาร
งานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

2.1 การมีวิสัยทัศน์สำาหรับหัวหน้างาน
2.2 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
2.3 ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.4 เปลี่ยนความขัดแย้งสู่ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างส่วนงาน
2.5 สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน
2.6 สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน 
2.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน 
2.8 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ
2.9 เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง
2.10 การทำางานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป (กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete)
2.11 การรื้อย้ายระบบสื่อสารที่กระทบต่อแนวการก่อสร้าง (กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า)
2.12 ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก
2.13 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในสภาวะวิกฤติ
2.14 ความรู้พื้นฐานงานก่อฉาบและงานปูกระเบื้อง สำาหรับงานก่อสร้างอาคาร
2.15 การก่อสร้างงานคอนกรีตพื้นลานจอดอากาศยาน (Apron) ชนิด Pavement Quality Concrete
2.16 งานก่อสร้างถนนเชิงปฏิบัติ
2.17 การก่อสร้างโครงสร้างสะพานแบบกล่อง (Hollow Box Girder) โดยวิธีคานยื่นสมดุล
2.18 เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่
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3. ระดับพนักงานบริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่
พนักงานแต่ละตำาแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

3.1 การมีวิสัยทัศน์สำาหรับพนักงาน
3.2 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำางานร่วมกัน
3.4 การวางแผนและลำาดับความสำาคัญของงาน
3.5 สัมมนาเลขานุการ 
3.6 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ
ยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ 

5. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำาแหน่งช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างสาขาต่างๆ โดยส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

6. On the Job Training การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานให้กับพนักงานเข้าใหม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีหัวหน้างานคอยดูแลและให้
คำาแนะนำาให้กับพนกังานได้เรยีนรูถึ้งข้ันตอนการปฏบัิตงิาน (Procedure) วิธกีารปฏบัิติงาน (Work Instruction) คูม่อืการทำางาน (Manual) 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน (Rule and Regulations) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตนเอง

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำาปี 2561

ตำาแหน่ง จำานวนคน จำานวนชั่วโมง จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี

1. ระดับผู้บริหาร 202 2,794 13.83
2. ระดับหัวหน้างาน 616 420,420 682.50
3. ระดับพนักงาน 208 16,848 81
4. พนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร 14,504 20,711 1.43
5. พนักงานรายวันตำาแหน่งช่าง 941 227,722 242
6. On the Job Training ให้พนักงานใหม่ 8,015 9,027 1.13
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การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ 
“บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำาไปสู่
การประเมินผล และพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนแต่ละนโยบาย เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สำาหรับในปี พ.ศ.
2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ 2 หัวข้อ คือ 1. นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต และ 2. จริยธรรมธุรกิจ 
และจรรณยาบรรณพนกังาน เพือ่ให้สอดคลอ้งกับหลกัการ CG Code ของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยไดน้ำาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งนโยบายที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่กำากับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 - ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”

 - ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” แต่ทั้งนี้คะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คะแนนของบริษัทฯ 
อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใส ความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ ตามแนวหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืน 
โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาที่ต้องกำากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่
ด ีซ่ึงครอบคลมุถึง การกำาหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมาย การกำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนนิงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสำาคญัเพือ่ให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลกิจการให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และ
ประกอบธุรกิจอย่างมจีริยธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถื้อหุ้น และผูม้สีว่นได้เสยี และเอือ้เป็นประโยชนต่์อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบ 
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

2. กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำาหนด และ/หรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดย
เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำาปี 
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3. การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัผดิชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาดองคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการทีเ่ป็น
อิสระ ที่เหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำาหนดไว้
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3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำาทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน 
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มีหนังสือ หรือ 
email แจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผยจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำาปีและ
รายงานประจำาปีของบริษัทฯ และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำาหนดไว้

3.5 ในการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นอนมุติั คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยได้กำาหนด
นโยบายให้กรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจำานวน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

3.7 คณะกรรมการบริษทัฯ จะกำากับดูแลให้มกีรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยและกิจการอืน่ทีบ่รษิทัฯ 
ไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 
โดยผลประเมิน จะถูกนำาไปใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.9 คณะกรรมการบริษทัฯ จะกำากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธรุกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและพฒันาความรู้สำาหรบัการปฏบัิติ
หน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ และจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
จำาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำาเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เหมาะ
สมกับพนักงาน

4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะศึกษาเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำาเนินงาน
ของกิจการ

4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนดำาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ 
(strategies) ของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำานึงถึง 
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มกีรอบการกำากับดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของบรษิทัฯ รวมทัง้ดูแลให้มกีารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธรุกิจและพฒันาการดำาเนนิงาน การบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้กิจการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
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6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจดัการความขัดแย้งของผลประโยชนท์ีอ่าจเกิดข้ึนได้ระหว่างบรษิทัฯ กับฝา่ยจดัการ คณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับของ
องค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติ และกำาหนดให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน
ทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น

6.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย เสนอต่อประธานกรรมการ

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้ระบบการจดัทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูสำาคัญตา่งๆ ถูกต้อง เพยีงพอ  
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำาระหนี้

7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน ในภาวะที่บริษัทฯ 
ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา โดยได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะกำากับดูแลให้ฝา่ยจดัการจดัให้มหีนว่ยงานหรือผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท่ี์ทำาหนา้ท่ีในการสือ่สารกับผูถื้อหุ้น  
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ และจะอำานวยความสะดวก และส่ง
เสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อำานวยความ
สะดวกและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 2561 (CG Code) ตามที่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ดังนี้ 

1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำาขององค์กร ที่กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว รวมทั้งดูแลและจัดการให้บริษัทฯ 
มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นการพัฒนาประโยชน์ต่อสังคม 

โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และครอบคลุมถึงการกำาหนดเป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ตลอดจนมีการหารือร่วมกันกับฝ่ายจัดการเพื่อร่วมกันกำาหนด
กลยุทธ์นโยบายการดำาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ติดตาม และรับทราบการรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาสของฝ่ายจัดการ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถแข่งขัน และปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก และมีผลประกอบการ
ที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1.2 นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการ
ปฏิบัติ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็น
หลักในการปฏิบัติ นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายในบรรษัทภิบาลฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ และมีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.itd.co.th) 

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไป วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำาเนินงานที่สำาคัญ เช่น การลงทุน การทำาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำาคัญ การทำา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/ จำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำาที่อยู่บนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำาหนด 
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะกระทำาการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ กระทำาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ 
เหมาะสม และจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และกำาหนดขอบเขตมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้
ประธานบริหาร และฝา่ยจดัการอย่างชัดเจน ดังมรีายละเอยีดในหัวข้อขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน ตดิตามดแูลให้ประธาน
บริหารและฝ่ายจัดการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Charter) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการทบทวนการ
แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2) การกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ท่ี 6/12/2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที ่14 ธนัวาคม 2561 ไดม้กีารทบทวน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธก์ารดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ ปี 2562 โดยได้มีการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายจัดการ เพื่อกำาหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ โดยจะมกีารนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั และได้คำานงึถึงสภาพแวดลอ้มของ 
บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน โดยกรอบของการกำาหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วย 1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้ 2. การเพิ่ม 
ความสามารถในการทำากำาไร 3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. การรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 5.การพัฒนาทักษะพนักงาน
และการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว และ 6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ มีดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

3. จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน

4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อที่ 1 เรื่องนโยบายและภาพรวมของการ
ประกอบธุรกิจ 

3) การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล 

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  6 ท่าน  (67%)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)  3 ท่าน  (33%)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ อกีท้ังประธานกรรมการตรวจสอบ ยังดำารงตำาแหนง่เป็นประธานกรรมการ จงึย่ิงทำาให้มัน่ใจไดว่้า โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ  
มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้การกำาหนดจำานวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ได้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานบริหาร

ตามหลกัการกำากับดูแลกิจการทีดี่ กำาหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ และไมเ่ปน็บุคคลเดยีวกับประธานเจา้หนา้ที ่บรหิารและ/
หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท้ังนีเ้พือ่ให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบรหิารงานของฝา่ยจดัการ ประธานกรรมการของบรษิทัฯ จงึเป็นกรรมการ
อิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกทั้งยังไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานบริหาร 

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดบทบาท อำานาจ และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ท่ีแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธาน
บริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ

1. ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

3. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

4. กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานบริหาร และดูแลให้เรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

5. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องให้พิจารณา และมากพอที่จะอภิปรายประเด็นสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

6. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานบริหาร ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ ปี 

3.2.1 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติ และกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่
ฝา่ยจดัการเสนอ และกำากับควบคมุดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัการอนมุติัไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเพือ่รกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ  
ตามความเหมาะสม และความจำาเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้

โดยรายละเอียดได้ระบุในหัวข้อขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพือ่ให้เรือ่งสำาคัญได้รับการพจิารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย คอื คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่กลัน่กรองข้อมลูในเร่ืองทีส่ำาคัญและเสนอแนวทางพจิารณา และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ เห็นชอบตอ่ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และมีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำาเสมอ โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุมไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน และกรรมการได้เข้ารว่มประชุม โดยใช้เวลาประชุมครัง้ละประมาณ 
2-3 ช่ัวโมง และไดม้กีารประสานงานและติดตามการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีบนัทกึไว้ในรายงานการประชุม ทัง้นีค้ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และรายงานผลการปฏบิตังิานประจำาปีไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) โดย ดร.ไกรศร จิตธรธรรม กรรมการอิสระ ทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ
เสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะทีมงานโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดย
เฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความ
เสีย่งในการพฒันาหรอืร่วมทนุโครงการ ซ่ึงในปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารประชมุเพือ่พจิารณากลัน่กรอง ตดิตามความคบืหนา้ และ
ให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมาร์ โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี 
โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและรถไฟสายโมติเซ่ถึงมาคูซี สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จังหวัด
ลำาปาง และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

3.3 กระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้อกำาหนด
เก่ียวกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจำานวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อน
หลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้
เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชำาระต่อ
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อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ การ
คำานวณภาระหนีดั้งกลา่วให้เป็นไปตามวิธกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุว่าดว้ยหลกั
เกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีดั้งกลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดข้ึนในระหว่างหนึง่ปก่ีอนวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจควบคุมของบริษทัฯ  
และไมเ่ป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนัีย ผู้มอีำานาจควบคุมหรอืหุ้นสว่นของสำานกังานสอบบัญชี ซ่ึงมผีูส้อบบัญชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยใน
ส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นใน
ปี 2554 เป็นต้นไป 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
คา่บรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจควบคุมของบรษิทัฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป

7. ไมเ่ป็นกรรมการ ท่ีได้รบัการแต่งต้ังข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ จะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์ เพื่อกำาหนดตัวบุคคลที่มี
ความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามา
เป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำาหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา(Nominating 
Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่กรรมการดำารงตำาแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำาเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการ
เพิม่ บริษทัฯ โดยคณะกรรมการท่ีดำารงตำาแหนง่ในปัจจบัุนจะปรกึษาหารอืรว่มกันเพือ่กำาหนดตวับุคคลทีม่คีวามเหมาะสม ทัง้ด้านประสบการณ ์
ความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท่ี กจ.5/2548 ว่าดว้ยเรือ่งข้อกำาหนดเก่ียวกับผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องที่สำาคัญ อาทิ ประวัติบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน กฏระเบียบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีการจัดหาคู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน และบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยจากเลขานุการบริษัทให้แก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นอกจากนัน้ ในระหว่างวันท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธเิสนอช่ือบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 โดยกำาหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกันได้ไมน่อ้ยกว่าร้อยละห้าของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ จากนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
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3.4 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่มีคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่ในการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะใช้การเทยีบเคียงกับข้อมลูของค่าตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกัน และพจิารณารว่มกับผลประกอบการของบริษทัฯ  
แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จึงถือว่ามีความโปร่งใส

ในการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้กำาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแล
รกัษากรรมการทีม่คีณุสมบัตติามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ สำาหรบักรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความ
เสีย่งดว้ยนัน้ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ข้ึน หลงัจากทีก่ำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ และมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 

โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการส่วนใหญ่มี
สดัสว่นการเข้ารว่มประชุมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้หมด ดังมรีายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมในหัวข้อท่ี 8 เร่ืองโครงสรา้ง
การจัดการ

และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำางานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายกำาหนด จำากัดจำานวนบริษัทจด
ทะเบียนทีก่รรมการแต่ละท่านจะดำารงตำาแหนง่นัน้ กรรมการทกุทา่นของบรษิทัฯ ดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนไมเ่กิน 5 แห่ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำาหนดให้กรรมการทุกท่าน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การดำารง 
ตำาแหน่งในบริษัทต่างๆ ท้ังของตนเอง รวมถึงของคู่สมรส ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ประจำาปี และรายงานประจำาปี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุคนมคีวามเป็นอสิระในการแสดงความคิดเห็นตอ่การดำาเนนิงานของบริษทัฯ ภายใต้นโยบายทีก่ำาหนดไว้ใน
แตล่ะปี โดยไมไ่ดถู้กครอบงำาหรอืถูกจำากัดบทบาท และยังไดท้ำาหนา้ทีดู่แลผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น และผูม้สีว่นได้เสยีอืน่เป็นอย่างด ี

3.6 นโยบายการกำากับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดนโยบายในการกำากับดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม โดยคำานงึถึงวิธปีฏบิตังิาน
ด้านการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัท
รว่ม โดยบริษทัฯ ได้แต่งต้ังบุคคลท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสมเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในฐานะเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรือผูม้อีำานาจควบคุม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะร่วมกับกรรมการ หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 
กำาหนดนโยบายที่สำาคัญเพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำานึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อม
กับกำาหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการทำารายการสำาคัญอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงการกำาหนดให้มกีารจดัเก็บข้อมลู บันทกึข้อมลู ของบรษิทัย่อย และ
บริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำางบการเงินรวม ทันตามกำาหนดเวลา

3.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำาทุกปีเพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นตอ่การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการทัง้คณะว่า ได้กำาหนด/
ปฏิบัติ/ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซ่ึงการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารวิเคราะห์ประเด็นอปุสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพือ่กำาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสทิธภิาพ
การทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โดยเลขานกุารบรษิทัจะนำาสง่แบบประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซ่ึงภายหลังที่กรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุป
ผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 6/12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหาก
คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 = ดีเยี่ยม ช่วงร้อยละ 80-100 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 60-80 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 40-60 = พอใช้ และ
ร้อยละ 20-40 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำาเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ 
ดังกล่าวเป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

3.7.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน โดยนำาเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

3.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัด
โดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการ
บริษทัของสถาบนักรรมการบริษทัไทย ท่ีสำานกังาน ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งผา่นการอบรมอย่างนอ้ยหนึง่หลกัสตูร 
เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program(DAP), และ Audit Committee Program (ACP) 

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
ก. นางนิจพร จรณะจิตต์
  - Director Certification Program (DCP)
ข. นายไผท ชาครบัณฑิต
  - Director Certification Program (DCP) 
ค. นายธวัชชัย สุทธิประภา
  - Director Accreditation Program (DAP) 
  - Finance for Non Finance Director
  - Finance Instruments for Directors FID 2/2012
ง. นายชาติชาย ชุติมา
  - Director Accreditation Program (DAP) Class 67/2007 
  - Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011
  - Director Certification Program (DCP) Class 204/2015
  - CFO Getting Together 2018
จ. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล
  - Company Secretary Program 29/2009
  - Effective Minute Taking 13/2009

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอทุกๆ 3 เดือน และมีการการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอด 
ทั้งปี โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้น จำานวน 5 ครั้ง 
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 โดยมีวาระการประชุมที่สำาคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ บริษัทฯ ได้จัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำาหรับระยะเวลาในการ
ประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยประธานที่ประชุมได้ทำาหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาเสนอ
เอกสารหรือข้อมลู รวมท้ังอภปิรายในประเด็นสำาคัญ และให้คณะกรรมการบริษทัฯ แสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ โดยคำานงึถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่จัดทำารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองใน
วาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป และให้ประธานทีป่ระชุม และเลขานกุารบรษิทั ลงลายมอืช่ือรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นี ้กรรมการบรษิทัฯ 
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อนึง่จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 5/6/2551 เมือ่วันที ่9 มถุินายน 2551 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารแตง่ตัง้ นายวรวุฒ ิ 
หิรัญยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มกีารปฏบัิติตามมติดังกลา่ว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ  
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติ การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่
รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด โดยเลขานุการบริษัท ได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ และมีหลักสูตรรับรอง

4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 

4.1 กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating 
Committee) อย่างเป็นทางการ แตใ่นทางปฏบัิตแิลว้ทุกคร้ัง ผูบ้ริหารระดับสงู จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ซ่ึงจะพจิารณา
ร่วมกันกับประธานบริหารเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือ เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้สง่เสรมิให้ประธานบรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงูไดรั้บการอบรมและพฒันา เพือ่เพิม่พนูความรู ้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

4.2 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร และการประเมินผลที่เหมาะสม

ในการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นไปตามหลักการ และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน

4.3 การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมี
ความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ นอกจาก
นียั้งมกีารจดัต้ังกองทุนสำารองเลีย้งชีพเพือ่ดูแลให้พนกังานมกีารออมอย่างเพยีงพอสำาหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสี่ยง 

5) การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงาน 
ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำาคัญของบริษัทฯ คือ การนำาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร และสนับสนุน
ให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการพัฒนา และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำาหรับงานก่อสร้าง รวมถึงการตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของ 
บริษัทฯ ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง เช่น หน่วยงานวิหารแดง จ.สระบุรี เป็นต้น
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5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

เพือ่เป็นการประกอบธรุกิจอย่างมจีริยธรรม คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งทางการคา้ และสงัคมสว่นรวม อกีทัง้ยังได้ให้ความสำาคัญกับการตดิตอ่สือ่สารกับผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ เพือ่แลก
เปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจน รับฟงัความคิดเห็นและคำาแนะนำาเพือ่ผลประโยชนร์ว่มกันอย่างย่ังยืน ท้ังนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้กำาหนดนโยบายเพือ่เปน็แนวทางในการปฏบัิติไว้อย่างชัดเจนไมว่่าจะเป็น นโยบายการปฏบัิติตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ซ่ึงหากในวาระการประชุมใด
เก่ียวข้องกับกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดเว้นการมสีว่นรว่มในการประชุมในวาระนัน้ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำางาน และนโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม ซ่ึงเปดิเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (www.itd.co.th) และตามทีท่างสำานกังาน ก.ล.ต. 
จะแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต และบุคคลที่ทำา
หน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความสำาคัญมาก โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัท 
พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แผนการดำาเนินงานในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต) ไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” และได้
เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมี 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมข้อมูลมานำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นำาไปสู่แนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำากับให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้มาโดยตลอด 

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ บริษัทฯ 
ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับผลกระทบ หรือ
ถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษทัฯ หรอืจากการปฏบิติัของพนกังานของบรษิทัฯ เก่ียวกับการกระทำาผดิกฎหมายหรือ จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต  
การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่  
(www.itd.co.th) หัวข้อ Contact Us ➞ “แจ้งเบาะแสการทุจริต” หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงกรรมการอิสระมายังฝ่ายบริการองค์กร 
หรือ email: cccs@itd.co.th โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4

และในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำาความผิด ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
จะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

จากเบาะแส หรือข้อร้องเรียนทีบ่ริษทัฯ ได้รบั บรษิทัฯ จะมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทั และฝา่ยตรวจสอบภายใน เป็นผูด้ำาเนนิการ 
สอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ 

สำาหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ ได้มุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิธรุกิจโดยคำานงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุ้นทุกราย  บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยสารสนเทศ
อย่างสม่ำาเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี ข่าวการลงนามสัญญา
โครงการที่สำาคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)    

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งผลตอบแทนระยะสั้น ด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส 
และผลตอบแทนระยะยาว ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำาหนด มีห้องรักษาพยาบาลที่มีแพทย์เข้าให้การรักษาประจำาสำานักงานใหญ่ การให้
ทนุการศกึษาแก่บุตรของพนกังานท่ีเรียนดี การให้สวัสดกิารเงินกู้ยืมสำาหรับพนกังานในยามฉกุเฉนิและจำาเป็น การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มใน
การทำางานของพนกังานและครอบครวัท่ีบ้านพกัช่ัวคราวของหนว่ยงานแต่ละแห่ง การจดัทำาโครงการกิจกรรม 5 ส. เพือ่สร้างสภาพแวดลอ้ม 
ที่ดีในสถานที่ทำางาน มีบรรยากาศที่ดีในการทำางาน สะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ทำาให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มความสามารถ ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
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ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดป้ฏบิตัต่ิอพนกังานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปท่ีีผา่นมาบรษิทัฯ ไมม่กีารถูกฟอ้งรอ้งดา้นแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน และอาชีวอนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน
และบุคคลอื่น โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้กำาหนดจัดฝึกอบรมขึ้น จำานวนทั้งหมด 30 หลักสูตร ดังปรากฎรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ 
หน้าที่ 42 เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากร

ลูกค้า : บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ 
ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า ที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ ปฎิบัติงาน
ตรงเวลา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วยความสุจริต ใช้
ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย และโปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธี
ฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

สงัคมสว่นรวม : บรษิทัฯ ถือว่าการจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นเรือ่งทีส่ำาคญัเป็นอย่างมากสำาหรบั
การก่อสร้างงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำาหนดให้หน่วยงานก่อสร้าง 
ของบรษิทัฯ ต้องมมีาตรการในการควบคุมดูแลเรือ่งสิง่แวดลอ้มในสถานทีท่ำางาน เช่น การดแูลป้องกันการปนเปือ้นรัว่ไหลของน้ำามนัทีจ่ะไป
ปะปนกับดนิและแหลง่น้ำาต่างๆในบรเิวณใกลเ้คียง การดแูลเรือ่งการบำาบัดน้ำาเสยี การดแูลเร่ืองควบคมุกลิน่เหมน็รบกวน การดแูลเรือ่งความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การดูแลเรื่องฝุ่นละออง การรณรงค์เรื่องการแยกขยะและการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ  
จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด และมีสาเหตุมาจากการกอ่สร้างของบริษัทฯ จริงหรือไม่  
เพื่อชี้แจงและดำาเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุดหากผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบ 
ดำาเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : เปิดเผยในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน  โดย รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน  และฝ่ายจัดการ
มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอกอยู่เสมอ

5.3 การบริหารจัดการเทคโนโลยีระดับองค์กร

5.3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำากฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบ
เครือข่าย และสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5.3.2 บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ 
(Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้ง ป้องกันมิให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.3.3 บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังกล่าว ในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตกุารณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความมัน่คง ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการทรพัย์สนิสารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้

5.3.4 บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัย ในการ
กำาหนดลำาดับความสำาคัญ ของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ แผนกลยุทธ์ ผลกระทบตอ่การดำาเนนิ
ธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ โดยใน
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ปี 2561 ที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงความสำาคัญของข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 

ดงันัน้เพือ่การดำาเนินงานท่ีมปีระสทิธผิล รวมถึงสามารถรวบรวมข้อมลูและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจากสถานทีป่ฏบัิตงิานตา่งๆ 
ตามกำาหนดเวลา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ดำาเนินการโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/
HANA แทนระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP 4.6 C ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2546 รวมระยะเวลา 14 ปี 

โดยระบบคอมพิวเตอร์ ERP : SAP S4/HANA ระบบใหม่นี้ได้มีกำาหนดเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และเริ่มใช้
งานจริงในวันที่ 3 กันยายน 2561

6) การมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดการให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ให้มีการจัดทำานโยบายบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล
อิตาเลียนไทย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 2 ชุด คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ และ 2. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และมีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดขอบเขต  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสม 

และมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่ง
ตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่ำาเสมอ โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีการส่งเอกสารระเบียบวาระ
การประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วม
ประชุม โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น สามารถเรยีกผูเ้ก่ียวข้องมาให้ข้อมลู และได้มกีารประสานงานและติดตามการปฏบัิติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
(Private Meeting) โดยไม่มีฝ่ายจัดการมาเข้าร่วมประชุมด้วย

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรศร จติธรธรรม กรรมการอสิระ ทำาหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ 
เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 
เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ คณะทีมงานโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุนโครงการ 

ปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณากลัน่กรอง ตดิตามความคบืหนา้ และให้ความเห็นตอ่โครงการ
ลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังกลาเทศ โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย สหภาพเมียนมาร์ โครงการเหมืองแร่บ็อกไซต์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี 
โครงการก่อสร้าง บริหารจดัการ และสง่มอบท่าเรือและรถไฟสายโมติเซ่ถึงมาคูซี สาธารณรฐัโมซัมบิก และโครงการเหมอืงแมเ่มาะ สญัญา
ที่ 9 จังหวัดลำาปาง และได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 
บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำางาน โดย
สรุปนโยบายสำาคัญ อาทิ การจำากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าท่ีจะทำาได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความ
จำาเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำากัดในการนำาไปใช้ รวมทั้งได้กำาหนดข้อ
ห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ได้กำาหนด
มาตรการลงโทษทางวินยั โดยเริม่ต้ังแต่ การตักเตือนดว้ยวาจา การตักเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัเบ้ียเลีย้ง ตดัคา่จา้ง พกังานช่ัวคราวโดยไมไ่ดร้บั
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องมีหน้า
ที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
นับเป็นมาตรการสำาคัญที่จะช่วยการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจำานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง 
รอบปีบัญชีในรายงานประจำาปีทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แจ้งแบบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น

สำาหรับการทำารายการที่เก่ียวโยงกันซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปีทุกปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.itd.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องนำาข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดรั้บทราบถึงข้อมลูทีเ่ป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันและไดพ้จิารณาความเหมาะสม 
อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิด
เผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำาเป็น ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) แล้ว

6.4  การจัดทำานโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแผนการดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” และได้เปิด
เผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและ
แนวทางป้องกันการทุจริต (เดิมชื่อ “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องมาตราฐานข้ันต่ำาของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้ 
มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา
ในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป และเพื่อให้นโยบายฯ มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเป็นไปตามบริบท
ของสังคมปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ตั้งแต่ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเร่ืองแม้ว่าตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย  
แต่เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเร่ืองสำาคัญและมีความจำาเป็นท่ีผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รับรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 การจัดทำารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ

บริษทัฯ ได้จดัทำารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชี 
ในรายงานประจำาปี และใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ตลอดจนมีการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำางบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเช่ือมั่นต่อรายงานทางการเงินท่ี
บริษัทฯ จัดทำา

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำากับดูแลว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำาหนดให้พนักงาน 
ทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำาข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำาคัญ 
ของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานบริหาร จะถูกพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ 
และอาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

7.1.1 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำาหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ
เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญท้ังด้านบวกและด้านลบและผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนที่กำาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามท่ีกำาหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.itd.co.th 

ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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 การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ที่มาพบปะกับผู้บริหาร
 การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีผ่านทางไปรษณีย์

นอกจากนี ้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ จะมข้ีอมลูการปฏบัิติตามหลกันโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดใีนแต่ละปี บทบาทหนา้ที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครัง้ของการเข้ารว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่านทกุคณะ รวมทัง้รายการระหว่างกัน  
และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำาให้นักลงทุนทราบถึงอำานาจในการควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้น ได้มีการวิเคราะห์ไว้
อย่างชัดเจน

7.1.2 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี 
(แบบ 56-2) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.2 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และแผนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ รับทราบ โดยหัวข้อดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประเมินฐานะทางการเงิน และร่วม
กันกำาหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา

7.3 การจัดทำารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้บริษัทฯ จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต โดยเปิดเผยอยู่ในแบบแสดงรายการประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี  
(แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

7.4 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบงานด้าน
กิจกรรมผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชน
ทั่วไปอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ให้มากขึ้นเพราะเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำา และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย
บริการองค์กร (Corporate Services Division) โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ www.itd.co.th หรืออีเมล์ cccs@itd.co.th 

7.5 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น
 ข้อมูลนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
 บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร เป็นต้น
 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
 แบบแสดงรายการประจำาปี (56-1) และรายงานประจำาปี (56-2)

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถึอหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ 
ทำาหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำาหนด 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น
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ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และมีข้ันตอนการประชุมที่
ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำาเนินการประชุม ตลอดจนการจัด
ส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ

8.1 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ 
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรอืแจง้ข้อร้องเรยีนไปยังกรรมการอสิระ ผา่นอเีมลของฝา่ยบรกิารองคก์ร (cccs@itd.co.th) ซ่ึงฝา่ยบรกิาร
องค์กร เป็นผู้ทำาหน้าท่ีประสานงานกับกรรมการอิสระโดยตรง โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกเรื่อง ด้วยความเป็นธรรม เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ 
และหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด

อนึ่ง ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พจิารณาเข้ารบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษิทัฯ ของการประชุมผูถื้อหุ้นประจำาป ีโดยไดแ้จง้หลกัเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.itd.co.th)  
ซ่ึงกำาหนดไว้ลว่งหนา้อย่างชัดเจน เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ มัน่ใจไดว่้าสทิธขิองตนไดรั้บการปฏบิตัอิย่างเทา่เทยีมกัน โดยบริษทัฯ ไดก้ำาหนด
หลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำาระแล้วของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หากเรื่องใดที่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำาคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำาไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอ
เรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำาเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 - ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูถื้อหุ้นทีเ่สนอเร่ืองเพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพิม่เติมและหลกัฐานยืนยัน
การถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)

 - ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น  
ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ

 - กรณีที่เป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำางานและที่อยู่
ที่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอ
วาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง  
1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหลังจากครบกำาหนดภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
วาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

8.2 กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยจัดขึ้น ณ 
อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำาหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุม 
ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

หลงัจากทีก่ำาหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น พรอ้มท้ังเตรียมหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ และเอกสารท่ีจะจดัสง่ไปพรอ้มกับหนงัสอื
บอกกลา่วเรียกประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ จงึได้เสนอต่อประธานบริหารเพือ่พจิารณาก่อนนำาเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ขอความ
เห็นชอบในวาระการประชุม หนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแตล่ะวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะ คำาช้ีแจง
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วิธกีารมอบฉนัทะ ข้อปฏบัิติสำาหรบัการประชุมผูถื้อหุ้น และข้ันตอนการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้น เพือ่ให้เอกสารประกอบการประชุมทีจ่ะนำาสง่
ให้กับผูถื้อหุ้น พรอ้มกับหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชุมนัน้มข้ีอมลูครบถ้วนเพยีงพอให้ผูถื้อหุ้นใช้ประกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ 
และเข้าใจรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาประชุมแทนตน เพื่อรักษาสิทธิของตน รวมทั้งเข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมมาประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี ้ยังได้ลงประกาศในหนงัสอืพมิพติ์ดต่อกัน 3 วันลว่งหนา้ก่อนวันประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือตั้งคำาถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ ได้ โทรศัพท์ 
0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือที่ Email cccs@itd.co.th

8.4 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น    

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งโทรสารหนังสือมอบ
ฉันทะ และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำานวน 8 ท่าน ได้แก่ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม (ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) ทำาหน้าที่ ประธานฯ ที่ประชุม นายเปรมชัย กรรณสูต 
(ประธานบริหาร) นางนิจพร จรณะจิตต์ นายไผท ชาครบัณฑิต นายธวัชชัย สุทธิประภา นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ นายปีติ กรรณสูต 
และนายธรณิศ กรรณสูต พร้อมด้วย นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส) นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล (เลขานุการบริษัท
และรองประธานบริหารอาวุโส) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่าน จากบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำากัด และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 1 ท่าน จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน 

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม มีจำานวนท้ังสิ้น 433 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังสิ้นจำานวน 
1,915,663,842 หุ้น เท่ากับร้อยละ 36.28 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 - มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 240 ราย จำานวนหุ้น 1,186,683,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด

 - มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 193 ราย จำานวนหุ้น 728,980,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้น จำานวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการตั้ง
คำาถามในแต่ละวาระการประชุม

ทัง้นี ้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้พจิารณาตามลำาดบัวาระท่ีกำาหนดไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชุมทีไ่ดส้ง่ให้ผูถื้อหุ้นลว่งหนา้ โดยไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงลำาดบัวาระดงักลา่ว และไมม่กีารขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืไปจากท่ีกำาหนดไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชุม
ผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ทกุวาระการประชุมไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นด้วยเสยีงรับรอง รับทราบ และอนมุติัครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำาถาม และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในระหว่าง
การประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ได้ตอบ
และชี้แจงทุกคำาถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียง
ของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ 

ส่วนในวาระท่ีเป็นการแต่งต้ังกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
และทั้งชุด

8.5 การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นสว่นนอ้ย นกัลงทุนสถาบัน และนกัลงทนุต่างชาต ิโดยได้อำานวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นทีม่าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดั 
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เจา้หนา้ทีค่อยดูแลต้อนรับอย่างเพยีงพอ มกีารเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ได้ลว่งหนา้ 2 ช่ัวโมง
ก่อนเวลาประชุม และในการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดย
สามารถประกาศผลคะแนนได้หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้

8.6 การมอบฉันทะ

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจำาปี หากผูถื้อหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยคณะกรรมการได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
และกำาหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 
30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมให้มอีากรแสตมปไ์ว้บรกิารเพือ่อำานวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นสำาหรับติดหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ที่บริเวณจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร

8.7 การเปิดเผยผลการประชุม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุม ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที คือ ภายในวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ ก่อน 9.00 น. ของวันทำาการถัดไป พร้อมทั้งผลการลง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำาคัญครบถ้วน อาทิ รายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ เป็นต้น และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผย มติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงาน
การประชุมฯ พร้อมกับเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ คณะกรรมการ รวมถึง ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะดังนี้ 

ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ
7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ
8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ *นายไส ้หว่า ไซมอ่น ซุน ได้รับการแต่งตัง้เปน็กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
 ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

 1. ศ.ดร.ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด ได้ย่ืนจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีผลต้ังแต่ 
 วันท่ี 16 มีนาคม 2561

 2. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ได้ย่ืนจดหมายลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2561
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ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กำาหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมายการดำาเนนิการ และกลยุทธใ์นภาพรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาอนมุติันโยบายและทศิทาง

การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตามท่ีฝา่ยจดัการเสนอและกำากับควบคมุดูแลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รบัการ
อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัท 
จดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคัญและจำาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบรวมถึง ข้อบังคับ  
ข้อกำาหนด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำาเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และ

ความจำาเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ 
6.  รับผิดชอบในการจัดทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง และแสดงถึงฐานะ

ของบริษัทฯที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7.  คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำาคัญ 
8. คณะกรรมการมีอำานาจอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญต่อการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
9. ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะ

กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ 
9.1  เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.2  การทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันในรายการทีส่ำาคญัตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์  

 (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3 การซ้ือหรือขายสินทรัพย์สำาคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ ตามข้อกำาหนดของ 

 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย

ข.  คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำานวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส 
6. นายชาติชาย ชุติมา* รองประธานบริหารอาวุโส

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
7. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
9. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส

10. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และ

ผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
12. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
13. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
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ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
14. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายประสาธน์ โฆสรัสวดี รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส
19. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
20. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย ชุติมา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ 
 การเงิน (CFO) เพิ่มอีก 1 ตำาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.  กำาหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.  กำาหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
3.  กำาหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำาเนินงาน
4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
7.  พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมการบริหารงานของ 

หน่วยงาน ให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำาหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
9. ดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มิได้ระบุให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
10. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงิน 

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อำานาจในการทำาธุรกรรมทางการเงินจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการ ดำาเนินงานประจำาวัน ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน สินทรัพย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และ การประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการทำาสัญญาก่อสร้าง 
ซึ่งจะไม่มีข้อจำากัดวงเงิน) 

11. ดำาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำาเนินการได้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมี
วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2563)

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ* กรรมการตรวจสอบ
3. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน** กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ  นายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 *นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
 **นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติท่ีประชุม 

  คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พจิารณาคัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. สอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ

7. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ ซ่ึงรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
7.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และ ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ
8.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน 7 ท่าน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไผท ชาครบัณฑิต รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาติชาย ชุติมา กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมภพ พินิจชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เรียงทองหลาง กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายปีติ กรรณสูต กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสีย่ง เนือ่งจากการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลนัน้ จะช่วยให้บรรลวัุตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำาเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า
ความเสียหาย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อ
เนื่องและสม่ำาเสมอ

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่

สำาคัญ (Key Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มี 
หผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
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2. กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดแูลและติดตามการปฏบัิติตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใตแ้นวทางและนโยบายทีไ่ด้รบัอนมุติัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

4. กำาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม

นโยบายที่กำาหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำาหนด
8. จัดให้มีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงตามความจำาเป็น โดยสนับสนุนคณะทำางานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ 

และทรัพยากรอื่นที่จำาเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

3. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

** เปิดเผยในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 3.3 หน้า 49 และ ข้อ 4.1 หน้า 53 **

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

** เปิดเผยในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 3.6 หน้า 51

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

** เปิดเผยในรายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 6.3 หน้า 57

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 18,526,750 บาท 
 สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบัญชีและสำานกังานสอบบัญชท่ีีผูส้อบบัญชีสงักัด ในรอบปี 

บัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ - ไม่มี - ให้แก่
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท
 สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักัด บคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบญัชีและสำานกังานสอบบัญชีดงักลา่วในรอบปีบัญชีท่ีผา่น

มามีจำานวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำานวน
เงินรวม - บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 (Corporate Governance Code) 
ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การกำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 
2. สำาหรับการกำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้ง 

กรรมการอิสระให้ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความ
รู้ และประสบการณ์ เก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
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3. บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน 
เพื่อกำาหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ  
ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 2. เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

4. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำาหนดนโยบายการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานบริหาร (CEO) เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทในเครือ
เป็นจำานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม 5/5 2/2 1/1
2. นายเปรมชัย กรรณสูต - - 1/1
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ - - 1/1
4. นายไผท ชาครบัณฑิต - 2/2 1/1
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา - - 1/1
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ 5/5 - 1/1
7. นายปีติ กรรณสูต - 2/2 1/1
8. นายธรณิศ กรรณสูต - - 1/1
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน* 2/5 - -

หมายเหตุ  *นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ  
 ครั้งที่ 7/6/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำางานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ
เวลาดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจในด้านการลงทุนของบริษัทฯ ในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทฯ ได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทาง 
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่เตรยีมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทนุทีจ่ะเพิม่ข้ึนในอนาคต การพฒันาชมุชนเพือ่ให้มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ 
เพือ่ให้ผูบ้ริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏบัิติ ตลอดจนการแสดงเจตนารมณเ์พือ่รว่มกันพฒันาอย่างย่ังยืน โดยให้ความสำาคญัและปรับระดบั
ความสำาคัญให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ยังต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามหลักสากล และรวมถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ :

“เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำานึกที่มีความรับ 
ผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกำากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
จัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อ
มั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำาไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ เช่ือว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นกับผู้เก่ียวข้อง อัน
จะเป็นผลดีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นท่ีอาจได้มาจากการดำาเนินงานที่ไม่ถูก
ต้องตามทำานองคลองธรรม 

3. การเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบัิตติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม ทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยัสำาคญัของธรุกิจในการสร้างมลูคา่เพิม่และเพิม่
ผลผลิตดังนั้น บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับ
โอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง โดยความสำาเร็จของโครงการในอดีตและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม

5. การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม ไมว่่าจะเป็นการสง่เสรมิการศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ การสง่เสรมิการจา้งงาน และการจดัโครงการ
พัฒนาชุมชนต่างๆ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการดำาเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลา ดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆของสังคมในการจัดกิจกรรม
เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

7. การจดัทำารายงานด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้มบริษทัฯ จะให้ความสำาคญักับการเปิดเผยข้อมลูท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏบัิติตามแนวทางความรบั
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจำาปี

ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”

แนวทางเกี่ยวกับการดำาเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” 
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ทั้งนี้แนวทางในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง 
โดยสามารถส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมแล้วบริษัทฯ ก็ยังให้ความสำาคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำาหนดเป็นมาตรการ และให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล เป็นสำาคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมคุณภาพของอากาศ เสียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
พื้นที่ใกล้เคียง การวางแผนการกำาจัดเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ตลอดจนการวางแผนจัดการด้านงานจราจร คมนาคม ขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำางาน ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บริหารของ 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของเร่ืองดังกล่าว จึงให้มีการแต่งต้ัง “คณะกรรมการกลางความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน” ขึ้น เมื่อปี 2558 เพื่อให้ได้ดำาเนินงานด้านการตรวจตรา และดูแลหน่วยงานให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศให้ใช้มานานแล้ว 
โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” เช่นเดียวกัน ดังนี้

นโยบายความปลอดภัยในการทำางานและอาชีวอนามัย :

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านความปลอดภัยในการทำางานและอาชีวอนามัย ที่จะส่งผล
ต่อพนักงานทุกคน และบุคคลอื่น จึงได้กำาหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายดำาเนินการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่า ความปลอดภัยในการทำางานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

3. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้และมีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย 

4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของ
พนักงานทุกคน 

5. บริษัทฯ จะป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นจากการทำางานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นอย่างเต็มความสามารถ 

6. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการทำางาน และอาชีวอนามัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่กำาหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

7. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผล การดำาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8. คณะกรรมการกลางความปลอดภัยฯจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ทุกราย
ไตรมาส กรณเีกิดอบัุติเหตุข้ันรา้ยแรงระดับสงูสดุ คณะกรรมการกลางความปลอดภยัฯต้องรายงานต่อคณะกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุทนัที
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¼Åกระ·บáÅะหÅักãนการ¾ั²นา·Õèยัèงย×น (Triple Bottom Line: TBL)

Economics

Sustainability Development

Social Environment

เÈรÉ°กิจ
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ Ê‹§àÊÃÔÁ
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ÊÑ§¤Á
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹·Õè´Õ¢Öé¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

ºØ¤ÅÒ¡Ã ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 
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¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡ÑºÊÑ§¤Á

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÇÑÊ´Ø (ÇÑµ¶Ø´Ôº) ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¡ÒÃãªŒ

¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ 

¡ÒÃà¡Ô´ÁÅ¾ÔÉ 

ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line: TBL)

CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้นไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

TBL Component Internal Aspect External Aspect CSR Standards ประเด็นหลัก

Economics success  – ผลกำาไร / ต้นทุนโครงการ
 – การได้สัดส่วนงานที่สูงขึ้น
 – หุ้น / นักลงทุนให้ความ
สนใจ
 – ทุจริตคอรัปชั่น

 – ราคาที่ยุติธรรม
 – สร้างความเชื่อมั่น/งานที่มีคุณภาพ
 – การปันผลหุ้น
 – การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และ
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

CG (SET)  – การเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
และภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่เป็นธรรม
 – การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

Social responsibility  – ความปลอดภัยของพนักงาน
 – การป้องกัน ดูแล
 – สวัสดิการ และผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม
 – ลดการต่อต้านจากชุมชน

 – ความปลอดภัยของชุมชน และ
สังคม
 – การดูแลสิทธิมนุษยชน
 – การจ้างฝีมือแรงงานจากชุมชน  
ส่งเสริมการกระจายรายได้ของ
ชุมชน
 – การบริการจัดการโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ

CG (SET)  – Safety first / Zero 
Accident
 – การดูแลสิทธิมนุษยชน

Environmental 
responsibility

 – ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
 – สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำางาน  
(ปริมาณฝุ่น เสียง ฯลฯ)
 – การใช้พลังงานที่คุ้มค่า

 – การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 – การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น 
น้ำา ฝุ่น อากาศ เสียง ฯลฯ)
 – การจัดการพลังงาน ใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า การบริหารพลังงาน
ทดแทน

CG (SET)  – การบริหารจัดการวัตถุดิบ
 – การจัดหาวัสดุทดแทน
 – การควบคุมดูแลผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม
 – การจัดการพลังงาน และ
พลังงานทดแทน
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¼ÙŒบริหาร พนÑก§าน

¼ÙŒ¶×ÍหØŒน
ÅÙ¡¤ŒÒ

ªØÁª¹/ÊÑ§¤Á

¤Ù‹¤ŒÒ

¤Ù‹á¢‹§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ

àจŒาหนÕé ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 

2. ผู้บริหาร และพนักงาน

3. ลูกค้า 

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

5. คู่แข่งทางการค้า 

6. ชุมชน, สังคมส่วนรวม 

7. สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรม โดยยึดหลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่ได้จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้
ดำาเนินทั้งหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยเรื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ดำาเนินการและนำามาเปิดเผย มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การฮั้วประมูล การจำากัดปริมาณการผลิต การกักตุนสินค้า หรือ
การให้ความช่วยเหลือบริษัทในสังกัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคาสินค้าและบริการเกินควร ซึ่งทำาให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ 
มีการทำาสัญญาว่าจ้าง และมีการทำาสัญญาข้อตกลง ก่อนที่จะมีการเริ่มลงมือทำางาน

รวมถึง บรษิทัฯ ยังกำาหนดให้มนีโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์เพือ่รกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยกำาหนด
นโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และสถานการณ์อื่นๆที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัท
ภิบาลอิตาเลียนไทย” อีกด้วย

2. การต่อต้านทุจริต

บริษทัฯ ไดต้ระหนกั และให้ความสำาคัญในการตอ่ตา้นการทจุริตคอรปัช่ัน โดยทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางในการประพฤตปิฏบัิตท่ีิเหมาะ
สมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียน
ไทย” ของบริษัทฯ โดยได้มี “นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต” (เดิมชื่อ นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น) 

บริษัทฯ ได้จัดทำาเป็นประกาศระเบียบข้อปฏิบัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอน และระเบียบข้อกำาหนด ตั้งแต่
การสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและดำาเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสำานึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ในหลักสูตร การปลูกจิตสำานึก 
และพฒันาพฤตกิรรมความซ่ือสตัย์เพือ่ความสำาเรจ็ขององคก์ร ซ่ึงเป็นการเริม่ตน้ปลกูจติสำานกึให้พนกังานมคีวามตระหนกัในเรือ่งของความซ่ือสตัย์สจุรติ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกเรื่องท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญรวมทั้งบุคลากรภายในของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป ท้ังนี้ในส่วนของ
พนักงาน ทางบริษัทฯ ได้มีสวัสดิการดูแลในเรื่องต่างๆ และมีการกำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการ
ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานและลูกจ้างให้มีความเสมอภาค มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดฝึกอบรมของพนักงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำาปี รวมถึงได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับ มีการแจ้งให้ทราบถึงสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้า
อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนี ้ยังมกีารช่วยเหลอืลกูจา้งในด้านต่างๆ รวมถึงสง่เสริมให้พนกังานไดเ้ป็นสมาชิกของกองทนุสำารองเลีย้งชีพ กองทุน
ประกันสังคม มีการกำาหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักที่เหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการทำางานในวันหยุดการทำางาน
ล่วงเวลา รวมถึงกำาหนดวันหยุดพักผ่อนประจำาปี การตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน เป็นต้น

เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการ บริษัทฯ จึงได้นำาพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ มาปรับใช้ ตามมาตรา34 บริษัทฯ ได้นำาเงินส่งเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการดังกล่าวมาเป็นเวลาหลาย
ปีต่อเนื่อง นับแต่ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ นับเป็นการส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทำาตามนโยบายของทางบริษัทฯ

บรษิทัฯ จงึได้ให้ความสำาคัญตอ่การดแูลด้านความปลอดภยัของลกูจา้ง พนกังาน และบุคคลทัว่ไป โดยได้ประกาศเปน็นโยบายด้านความปลอดภยั
ในการทำางานและอาชีวอนามยั นอกเหนอืจากการปฏบัิติงานโดยยึดข้อกำาหนดของกฎหมายความปลอดภยัในการทำางานแลว้ บรษิทัฯ ยังมแีผนงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำางานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจทำาให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
บาดเจ็บ หรือปัองกันทรัพย์สินเสียหาย โดยมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม 
และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดับโฟร์แมน วิศวกร ขึ้นไป เข้ารับการอบรม และ
แต่งตัง้เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทำางานระดับหัวหนา้งานโดยมเีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการทำางานระดบัพืน้ฐานและระดับวิชาชีพ ประจำาอยู่
ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน บริษัทมีการสำารวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำางานเป็นประจำาทุกปี และมี
การดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำางานและปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใน
ปี 2561 ที่ผ่านมามีการดำาเนินงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่สต็อคชิ้นงานเพื่อความสะดวกในการทำางาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, การก่อสร้างห้องน้ำา
เพิ่มเติมให้เพียงพอกับพนักงานและปรับปรุงห้องน้ำาที่ชำารุดทรุดโทรม เป็นต้น 

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล
อิตาเลียนไทย” ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น และในหัวข้อนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป 

ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาในการประกอบธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้ง จะเห็นไดว่้าในการทำางานของบรษิทัฯ ยังไมเ่คยมปัีญหาเรือ่งของการทิง้งาน สามารถ
ปฏบิติังานและสง่มอบงานได้ตรงตามเวลาท่ีกำาหนด มกีารทำาสญัญาระหว่างบริษทัฯ กับผูม้สีว่นไดเ้สยี เช่น เจา้ของงาน ผูรั้บเหมาช่วง และไดเ้ปิดโอกาส
ให้มีการศึกษาข้อตกลงในสัญญาและมีการลงนามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน

ในระหว่างปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยได้มี
แบบฟอร์มสำาหรับตรวจเช็ค อาทิ น้ำา อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแลการจัดการจราจร พื้นที่ในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำางาน รวมถึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานการดำาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ ที่ทุกๆหน่วยงานได้จัดทำาไว้ เพื่อรายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นต้น 

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำางาน และพื้นที่ใกล้เคียง มีการปรับภูมิทัศน์ 
พื้นที่ทำางาน ไม่ว่าจะเป็นในสำานักงาน เช่น ดำาเนินกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ปฏิบัติงาน 

ในกระบวนการปฏบิตังิานของบริษทัฯ หนว่ยงานมกีารควบคมุรักษาสภาพแวดลอ้มไมใ่ห้ได้รับผลกระทบ หรอืได้รับผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ มกีารตรวจ
วัด บันทึก และจัดทำารายงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการทำางาน อาทิ 
มลพิษจาก ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือใช้ ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลึง น้ำามันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำามันเปล่า เศษทองแดง เป็นต้น
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บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ที่เกิดจากการก่อสร้าง และการทำางาน ไม่
ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะที่เป็นสารเคมีอันตราย และมีการนำาไปกำาจัดอย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบเสียงขณะทำางาน อาทิ เสียงจากการขุด เจาะ ระเบิด และทำาการควบคุม ป้องกัน ปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละออง
ที่เกิดจากการทำางาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็วของรถ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในความเร็วที่เหมาะสม มีขั้นตอนใน
การป้องการการปล่อยน้ำาทิ้ง น้ำาเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันเศษวัสดุตกหล่น 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการทำางานของบริษัทฯ ดังนั้นส่วนหนึ่งที่จะลด
ผลกระทบระหว่างบริษทัฯ กับชุมชนได้ คือ ต้องมกีารสรา้งความเข้าใจกับคนในชุมชน เพือ่มใิห้เกิดผลกระทบในระหว่างการดำาเนนิงาน รวมท้ังมนีโยบาย 
ให้มีการจัดจ้างงาน จากคนในชุมชนที่หน่วยงานก่อสร้างเข้าไปดำาเนินในพื้นที่นั้นๆ เช่น การจ้างแรงงาน ช่างฝีมือ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของหน่วยงาน 2171 โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 ซึ่งในระหว่างการดำาเนินการ
ก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสียงและการสัญจรไป-มาในเขตชุมชน ดังนั้นทางหน่วยงานจึงได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการพบปะประชาชนและหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

และนอกเหนอืจากนี ้ทางหนว่ยงานของบริษทัฯ ยังไดจ้ดักิจกรรม อาท ิกิจกรรมอาสาเพือ่พฒันาระบบสาธารณปูโภค ปรบัปรุงสภาพสิง่แวดลอ้ม 
การรณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชุนนั้นๆ อีกด้วย

รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม นั้นเป็น
ส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจปกติ (in-process) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกทั้งยังได้มี
การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่ง
นโยบายด้านทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “www.itd.co.th” ภายใต้
หัวข้อ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” 

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 

กระบวนการจดัทำารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบับนี ้บรษิทัฯ ไดค้ำานงึถึงกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ดงันัน้จงึใช้มาตรฐานทีท่างบรษิทัฯ ได้
เนน้ในการดำาเนนิความรับผดิชอบต่อสงัคม ในกระบวนการธรุกิจ (CSR-in-process) โดยอา้งองิตามหลกัเกณฑ์การกำากับดแูลกิจการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ในช่วงเริ่มต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ได้ดำาเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมหลักการทั้ง 8 ข้อ 

บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจที่มุ่งสู่คติพจน์ที่ว่า “COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY” ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธรุกิจท่ีเปน็ธรุกิจหลกั คอืธรุกิจก่อสรา้ง ซ่ึงนอกเหนอืจากท่ีบรษิทัฯ ไดป้ฏบัิตติามข้อกำาหนดของกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแลว้ เรายัง
คำานงึถึงสิง่แวดลอ้ม ชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย และท่ีผา่นมา มาตราการในการป้องกันและมสีว่นรว่มในการปอ้งกันการทุจริตคอรัปช่ัน การ
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการดูแลบุคลากร พนักงาน 
ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะ
คดีที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ 
แบบแสดงรายการประจำาปี (56-1) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการตามหลักการของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำาเสมอ โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำาเนินกิจกรรม ดังนี้
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ด้านการศึกษาและเยาวชน

 กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเต็ง ต.หนองแวง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

 

 กิจกรรมบริจาคเงินก่อสร้างพื้นที่สำาหรับแปรงฟันและมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ เจริญผล ต.หนองแวง อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขอนามัย และสุขภาพ

 

 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็นประจำาทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ อาทิ 

กิจกรรมงานวันเด็ก ณ สนามฟุตบอลศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หมู่ 6 บ้านห้วยคิง ตำาบลแม่เมาะ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง
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ด้านสังคม

 รว่มกจิกรรม ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาฝุ่นละออง PM 2.5 บรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมรถพน่ละอองน้ำา รถดูดฝุน่ ทำาการฉดีลา้งถนน ลา้งทำาความ
สะอาดถนนโดยรอบโครงการพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีการทำาความสะอาดพื้นที่โครงการเป็นประจำา ล้างล้อรถบรรทุก่อนที่จะขับจากหน่วย
งานก่อสร้างออกไปยังถนนต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่โครงการต่างๆ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการ
รถไฟฟา้สายสสีม้ โครงการอาคารวนิดเ์ชลล ์โครงการอาคารวิสซ์ดอม101 และโครงการวันแบงค็อก เป็นต้น บรษิทัฯ โดยหนว่ยงานก่อสร้าง
อโุมงค์ทางว่ิงและสถานใีต้ดิน สญัญาท่ี 3 ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านมา้ รว่มกับกลุม่บรษิทัวิศวกรทีป่รึกษาและ รฟม.มอบหนา้กากกันฝุน่แบบ 
N95 ให้แก่กองบัญชาการตำารวจนครบาลและกองบังคับการตำารวจจราจร เพื่อนำาไปแจกจ่ายให้กับตำารวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน 
โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามาตรการของสำานักงานควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานครและ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One 
Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดีของประชาชน

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนถังบรรจุน้ำาขนาด 1,500 ลิตร จำานวน 5 ถัง ให้กับมณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างสุข
อนามัยและพัฒนาปรับปรุงที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน

 บริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการกิจกรรมวิ่ง SATTAHIP NAVY RUN ON THE BEACH 2019 ของกองเรือยุทธการสัตหีบ 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงพุทธสถานกองเรือยุทธการ จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว
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 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อปปี้) เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำาปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
ณ ห้องรับรองพเิศษ กองบัญชาการ กองทพัอากาศ โดยได้มอบเงินสนบัสนนุ จำานวน 50,000 บาท (พธิมีอบในวันจนัทรท์ี ่28 มกราคม 2562)

 บรษิทัฯ ไดร้ว่มสนับสนุนมูลนิธิคนพกิารไทยใน “โครงการล้อเลือ่นเพือ่คนพกิาร” ซ่ึงเป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ข้ึนมวีตัถุประสงค์เพือ่สง่เสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนล้อเลื่อน รถเข็น รถสามล้อโยก เพื่อคนพิการ ใช้
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำาหลวง จากเหตุการณ์เยาวชน 13 ชีวิต รวมโค้ชผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมู่ป่าติด
อยู่ภายไปในถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารของบริษัทฯ 
ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาถอดบทเรียนปฏิบัติการด้านวิศวกรรมช่วยชีวิต 13 หมูป่า ถ้ำาหลวงฯ เชียงราย ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมในทุกมิติจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำาหลวงฯ ได้เป็นกรณีศึกษาหากในอนาคตประเทศไทยหรือต่างประเทศประสบภัย
พิบัติที่คล้ายคลึงกันนี้ จะได้นำาองค์ความรู้นี้มาใช้เป็นประโยชน์รวมทั้งยังเป็นข้อมูลอ้างอิงแก่งานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย และใน
เรื่องนี้บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย” 
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และในเรื่องเดียวกันนี้ หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ จ.เชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนจัดข้าวกล่อง ยากันเชื้อรา ไฟฉายมือถือ ไฟคาดหัว รองเท้าบู๊ท 
เสื้อกันฝน น้ำาดื่ม นมกล่อง และสิ่งของอื่นๆ ที่จำาเป็น เพื่อนำาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือน้องๆ เยาวชนทีมหมูป่า ณ อบต.ทางขึ้นเขา 
กิ่งกาชาด อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

 กิจกรรมร่วมสร้างบ้านให้ผู้พิการ ณ บ้านซับพลู ต.ซับพลู อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและคอนกรีตผสมเสร็จ จำานวน 
10 ลบ.ม. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในชุมชน

 

 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ WBC ASIA “ศึก M 150 พลังกำาปั้นสะท้านโลก” บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน จำานวน 
50,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬา ณ เวทีมวยชั่วคราวลานจอดรถที่ 3 ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ (กองทัพอากาศ) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

กิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการให้การสนับสนุนเครื่องจักร ทรัพยากร และบุคคลที่มีความ
รู้ความสามารถ เข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อทำากิจกรรมการพัฒนา ดังตัวอย่างของหน่วยงาน 1404 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย จ.สระบุรี ได้
นำาศักยภาพของบริษัทฯ และเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ไปร่วมในการปรับปรุง และช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
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 ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ม.7 ต.วิหารแดง

 

 ลอกคลองโรงหลวง ต.วิหารแดง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง

 มอบวัสดุก่อสร้างวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

 ปรับภูมิทัศน์และย้ายแนวเสาธงสถานีตำารวจ อ.วิหารแดง
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 ปรับปรุงทางขึ้นลานธรรมวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำาและป่าไม้รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี 

และการทำางานเป็นทีม สร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อคำานึงถึงประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในงาน ทางบริษัทฯ พร้อมด้วยหน่วยงานโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน) ได้นำาพนักงานเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลน ทะเลบางขุนเทียน 
และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เป็นกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา 
วันที ่28 กรกฎาคม 2561 และเพือ่รำาลกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยบริษัทฯ และหน่วยงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงมาบกะเบา- 
ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิต ได้สนับสนุนซื้อต้นรวงผึ้ง ต้นตะแบก และต้นอินทนิล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561
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 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาแก่น บ้านนาปุง โดยบริษัทฯ ร่วมกับโครงการไฟฟ้าหงสา 
และทางเมืองหงสา สปป.ลาว เป็นประจำาทุกปี โดยได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำา กิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมบวชป่า เพื่ออนุรักษ์
และฟืน้ฟปู่าไมข้องคนภายในชุมชน เพือ่ให้มชีีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ข้ึน ทัง้เป็นการปลกุระดมให้ทกุภาคสว่นของสงัคมได้มสีว่นร่วมในการปลกู 
ฟื้นฟู และปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำาให้ยั่งยืนต่อไป

 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำา

 กิจกรรมปลูกป่า

 

 กิจกรรมบวชป่า
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 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาทางทะเล บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำาทาง
ทะเลคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำานึก
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ด้านการทำานุบำารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการธรรมดีเพื่อพ่อ ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการธรรมดี 
เพือ่พอ่ เพือ่ปฏบัิติวิปสัสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช และเนือ่งในโอกาสครบรอบ 
60 ปี ของบริษัทฯ ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา 
ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอุปสมบทจำานวน 89 คน 

 

 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17-20 
สิงหาคม 2561 โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมนี้ จำานวน 47 คน 
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 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 และร่วมถวายเงิน 30,000 บาท

 

 บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมเทคอนกรีตลานวัดซับพลูใหญ่ ณ วัดซับพลูใหญ่ ต.ซับพลู อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและคอนกรีต
ผสมเสร็จจำานวน 20 ลบ.ม.

 

และกิจกรรมหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำากิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมช่วยเหลือ จากเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ สปป.ลาว เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บมจ. อิตาเลียนไทยฯ และบจก. ชิโนลาว 
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนย่อยเซเปียน เซน้ำาน้อย สปป.ลาวแตก จำานวน 1 ล้านบาท โดยมีท่าน
พอนสะไหม เมียงลาวัน รองเลขาธิการพรรค อัตตะปือ ท่านนายพลทองจัน จันทะพง หัวหน้าบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอัตตะปือ 
และท่านทะนูไซ บันชาลิด หัวหน้าห้องว่ากานแขวงอัตตะปือ ร่วมรับมอบ ณ สำานักงานองค์การปกคองแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
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 หน่วยงานโครงการงานกอ่สรา้งถนน 18A จากเมืองปทมุพอน-อัตตะปอื ไดด้ำาเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบือ้งตน้ ทีเ่มอืงสนามไช 
แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ดังนี้
- ตักวัสดุกรวดทรายที่หน่วยงานเพื่อนำาไปปรับพื้นที่กองอำานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณเมืองสนามไช
- ปรับผิวถนน 18A เพื่อให้สัญจรได้สะดวกมากขึ้น
- ช่วยขนถ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในเมืองสนามไช

 

 

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของการดำาเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างย่ังยืน โดยใช้ศักยภาพที่มีของบริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือและ
ตอบแทนสู่สังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าด้านการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการศึกษา เป็นโครงการต้นแบบ ดังโครงการ “กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสบ
ภัย” โดยบริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

ความเป็นมาของโครงการ 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตามมาตราวัดริกเตอร์ จากความลึก 7 กิโลเมตร 
โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนที่อำาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนที่ยังมีพลังที่ชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา เหตุการณ์ในครั้งนั้นนับเป็น
หนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด ถนน 
รวมถึงประชาชนจำานวนมากในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุด ได้แก่ อำาเภอพาน อำาเภอแม่ลาว และอำาเภอ
แม่สรวย จังหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยูใ่กล้กับจุดศูนยก์ลางแผ่นดินไหวมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอีกหลายแหง่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระ
ทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ยังรอคอยการซ่อมแซมฟื้นฟู 
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สมาคมสถาปนกิสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย และเครือข่าย 
ความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for 
Disasters - D4D) จึงได้ให้ความร่วมมือนำาศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายในการสร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง 
สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 วัด โดยในส่วนของการสร้างอาคารเรียนได้ดำาเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งรับผิด
ชอบด้านการออกแบบโดยใช้ แนวคิด “พอดี พอดี” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทันต่อความต้องการใช้วัสดุหลักๆ 5 อย่าง ได้แก่ โครงสร้างเหล็ก 
พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยออกแบบด้วยการใช้ระบบ modular และออกแบบโครงสร้างให้
รองรับแผ่นดินไหว

งานก่อสรา้งอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารของ “ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหัวรนิ” ไดเ้ร่ิมโครงการในชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน 2557 แลว้เสรจ็
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ได้ให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนปฐมวัย โต๊ะ เก้าอี้ ทั้ง
ในส่วนอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร 

โรงเรียนพอดี พอดี แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียนปฐมวัยจาก
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประมาณ 45 คน รวมถึงคาดว่าจะมีนักเรียน
กลุ่มใหม่ เป็นเด็กปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาเพิ่มอีกจำานวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน

การดำาเนินกิจกรรมหลังจากส่งมอบและการติดตามผล 
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)”

หลังจากที่ได้ทำาการส่งมอบ อาคารเรียน ให้กับทาง อบต.แม่พริก จ.เชียงราย ไปแล้ว กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีจิตศรัทธายังได้เข้าร่วม
สนับสนุนและบริจาคเงิน เพื่อร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำาเป็นให้กับห้องเรียนแห่งนี้ อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนให้กับทางศูนย์ฯ 
ไว้สำาหรับจัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งของจำาเป็นต่างๆ ทดแทนของที่ชำารุดต่อไป 

ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงฝ้าเพดาน เนื่องจากรูปแบบเดิมที่ออกแบบมาไม่มีฝ้าเพดานทำาให้อากาศร้อน จึงปรับปรุงฝ้าเพดานเพื่อให้
ห้องเรียนมสีภาพอากาศท่ีไมร่อ้นมากเกินไป และนอกจากนีไ้ด้ปรับปรุงเช่ือมหลงัคาทางเดินระหว่างห้องเรยีนไปยังโรงอาหาร เพือ่สะดวกสำาหรบันกัเรียน
ในฤดูฝน นอกจากนี้ยังติดพัดลมผนังในห้องเรียน ห้องนอน และห้องพักครู เป็นพัดลม 18 นิ้ว จำานวน 10 เครื่อง ไว้เพิ่มความเย็นและระบายอากาศ 
รวมทั้งยังจัดอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน อาทิ หนังสือเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เครื่องเล่นพัฒนาการให้กับเด็กๆ โดยทางผู้บริหารฝ่ายบริการองค์กร 
ได้เดินทางไปส่งมอบให้กับทางโรงเรียน
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และเมือ่ตน้เดอืนเมษายน 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ได้รว่มสนบัสนนุให้กับทางศนูย์พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลแมพ่รกิ 1 (อติาเลยีน
ไทยอุปถัมภ์) ต่อเนื่อง อาทิ

 สนับสนุนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ชุดสนามเด็กเล่นพลาสติก ฯลฯ สำาหรับสนามนอกอาคารเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเครื่องเล่นสำาหรับ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา 

 ปรับปรุงหลังคากันสาดระเบียงหน้าห้องเรียนเพื่อป้องกันฝนสาดด้านหน้าอาคารเรียน

 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำานวน 8 ตัวบริเวณห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร และบริเวณรอบๆ อาคารเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของ
เด็กๆ และครู รวมทั้งทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 ซ่อมแซมปรับปรุงบานประตูโรงเรียน เพื่อให้ประตูใช้ได้ง่ายขึ้นและเพื่อความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม 

การสนับสนุนตา่งๆ เหล่านี้เพื่อเป็นการสานต่อโครงการตามแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ในการส่งเสรมิการศกึษา ซึง่เปน็โครงการเพื่อสังคม
ขององค์กร ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกแนวทางหนึ่ง
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ

รายชื่อและประสบการณ์โดยสังเขป ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ 

1 ดร.ไกรศร จิตธรธรรม อายุ: 66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาเอก หนว่ยวิจยัคอมพวิเตอร์ (ศนูย์คอมพวิเตอร์) สถาบนัวิจยัช้ันสงู วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 26 มีนาคม พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย พ.ศ. 2521 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย พ.ศ. 2519

รางวัลดีเด่น:
รางวัลสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2518
เหรียญมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย พ.ศ. 2519

ประธานกรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานกรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองศาสตราจารย์:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการ:
สำานักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น:
คณะกรรมการทีป่รึกษาโครงการพาณชิย์อเิลค็ทรอนกิส ์กระทรวงพาณชิย์
คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบนระยะ 10 ปี (2542-2551):
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา ร.ม.ว.:
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรรมการ:
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ: 65 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California U.S.A วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24มีนาคม พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่: Colorado School of Mines, U.S.A. วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์

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

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล
บจก. เหมืองแร่ เอเชีย ไทย บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย
บจก. กณิการ์ บมจ. สยามสตีลซินดิเกต
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ
บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสทรีส์ (1996)
บจก. ณ หทัย บจก. ดิถี
บจก. พลังงานสากล บจก. ตยาคี
บจก. ไตรดายุค บจก. ตองกราย



รายงานประจำาปี 2561 87

บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
บจก. ถกลเกียรติ บจก. นิภา ลอจ์ด
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล (ประเทศไทย) บจก. ปนุท
บจก. พระราม 9 แสควร์ โฮเต็ล บจก. พลังไทยก้าวหน้า
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
บจก. ประปานครหลวงบริการ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
บจก. พัณณิณ บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. อมารี ออร์คิด ลอจ์ด
บจก. เมียนม่า ไอทีดี บจก. อิตัลไทยเทรวี่
บจก. ลาซาล บจก. บัณฑุวงศ์
บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ บจก. พระราม 9 แสควร์
บจก. สรีธร บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ Asia Industrial and Port Corporation Co., Ltd.
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ บจก. อิตัลไทย โฮลดิ้ง คัมปะนี
บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรั๊คชั่น บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอาท์
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี Pan African Mining Corp.,
บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
ITD Bangladesh Co., Ltd. บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กิจการร่วมค้าไอทีดี-อีจีซี
บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว บจก. สินแร่เมืองไทย
Thai Mozambique Logistica SA. Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
บจก. ไวดีเมียร์ Momaz Logistics

3 นางนิจพร จรณะจิตต์ อายุ: 68 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin (Madison) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน พ.ศ. 2561
Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่65/2005
ประธานกรรมการ:

บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน
บจก. อมารี หัวหิน บมจ. โอเอชทีแอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล)
บจก. อมารี บจก. อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต
บจก. อิตัลไทย เรียลเอ็ซเทท บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน:
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เครื่องจักรกลสยาม
บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ทีทีซีแอล
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. ไทยมารุเคน
บจก. พระราม9แสควร์ บจก. พลังไทย ก้าวหน้า
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. โรงโม่หน้าพระลาน
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บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)
บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ บจก. ผลิตพลังงาน
บจก. อาควาไทย บจก. พระราม 9 แสควร์ โฮเต็ล
บจก. อิตัลไทยเทรวี่ บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ บจก. เมียนม่า ไอทีดี
บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
บจก. เอเซี่ยน สติล โปรดักส์ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บมจ. สยามสติลซินดิเกต บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาท์
บจก. เซาท์เทิร์นอินดัสตรีส์ บจก. อิตาเลียนไทย พาวเวอร์
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์เปอเรชั่น บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
บจก. ซังกิวไทย บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
บจก. สรีธร บจก. อิตัลไทยมารีน
ITD Bangladesh Co.,Ltd. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี บจก. สินแร่เมืองไทย
บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชัน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. พลังงานสากล Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
Pan African Mining Corp. Momaz Logistics

4 นายไผท ชาครบัณฑิต อายุ: 77 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 
(พ.ศ. 2505-2509) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน พ.ศ. 2561

Director Certificate Program (DCP)ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชัน อินเดีย
กิจการร่วมค้า ไอโอที บจก. พลังไทยก้าวหน้า
บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. ผลิตพลังงาน
บจก. ไทยมารุเคน บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เมียนม่า ไอทีดี
บจก. อาควาไทย บจก. สรีธร
บจก. สินแร่เมืองไทย บจก. อิตัลไทยเทรวี่
Italian - Thai International SDN.BHD. บจก. อิตัลไทยมารีน
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีจีซี
บจก. เอเชียโลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์
บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
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5 นายธวัชชัย สุทธิประภา อายุ: 76 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน พ.ศ. 2561

Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non Finance Director ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
Sharing Forum on Financial Instrument for Directors

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

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

6 นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ อายุ: 79 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

A.B.(cum laude) Harvard College วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ:

บมจ. โอ เอช ที แอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)

7 นายปีติ กรรณสูต อายุ: 38 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

Applied Economics, University of Saint Andrews วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 24 มีนาคม พ.ศ. 2551
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 22 เมษายน พ.ศ. 2559

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

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

กรรมการผู้จัดการ:
บจก. คอนสตรัคชัน คอนกรีต บจก. อินทรินสิค รีซอร์สเซส
บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

กรรมการบริหาร:
บจก. อ่าวสยามมารีน
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8 นายธรณิศ กรรณสูต อายุ: 29 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 30 เมษายน พ.ศ. 2557
University of California, Berkeley, USA วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน พ.ศ. 2560

กรรมการ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ Thai Mozambique Logistica S.A.
LNG Plus International Limited บจก. อมารี
บจก. อิตัลไทย เรียลเอ็ซเทท

ผู้ช่วยประธานบริหาร:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

9 นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน อายุ: 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Chaminade University of Honolulu, Hawaii, USA วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
University of Hawaii, Hawaii, USA

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน:

บมจ. จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล

10 นายชาติชาย ชุติมา อายุ: 59 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
Director Certificate Program Class 204/2015
Director Accreditation Program Class 67/2007
Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
(ตามคำาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

กรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. สยามแปซิฟิค อิเลคทริคไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ITD Bangladesh Co., Ltd.
บมจ. สยามสติลซินดิเกต

11 นางสาวกาญจนา เจริญยศ อายุ: 57 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท MBA (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี):

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี
(ตามคำาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
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12 นายอนันต์ อัมระปาล อายุ: 73 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ:

บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น

13 นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ อายุ: 65 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
Thai Mozambique Logistica S.A.

14 นายสุเมธ สุรบถโสภณ อายุ: 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

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

15 นายปิยชัย กรรณสูต อายุ: 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท (MBA), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ:

บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย ITD Construction SDN.BHD.
Italian-Thai Vietnam Development Co., Ltd. บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1

16 นางสาวปราชญา กรรณสูต อายุ: 36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท MBA, Hawaii Pacific University, USA
รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ:

บจก. LNG Plus International บจก. อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า
บจก. เอ็มเอสไอ ไทยแลนด์ บจก. อ่าวปอ แกรนด์มารีน่าแอนด์ เรสซิเดนซ์
บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
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17 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล อายุ: 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Company Secretary Program 29/2009)

Effective Minute Taking, 13/2009 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย The Institute of Directors (IOD)

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

เลขานุการบริษัท:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการและผู้จัดการใหญ่:
บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
*โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบท้ายนี้

18 นายประสิทธิ์ รัตนารามิก อายุ: 68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

19 นายสมภพ พินิจชัย อายุ: 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ M.B.A. (Finance)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองประธานบริหารอาวุโส:
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ:
บจก. อิตัลไทย มารีน

20 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา อายุ: 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา LAMAR University, U.S.A.
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

21 นายประสาธน์ โฆสรัสวดี อายุ: 69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ:

บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บมจ. สยามสติลซินดิเกต
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา

22 นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูล อายุ: 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธานบริหารอาวุโส:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานกุารของบริษทัฯ จะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีต่ามทีก่ำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรัพย์
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมผีลใช้บังคบัในวันที ่31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรับผดิชอบความระมดัระวัง และความซ่ือสตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบัิตใิห้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ ดังนี้

1. มีความรอบรู้ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ 
ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุน
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม คำานงึถึงผูม้สีว่นได้เสยีทุกฝา่ย ไมก่ระทำาการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีต่อช่ือเสยีง และภาพลกัษณข์องบรษิทัฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

23 นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ อายุ: 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาโยธา Asian Institue of Technology
รองประธานบริหาร:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

24 นายประเสริฐ เสนาะ อายุ: 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
รองประธานบริหาร:

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์



94 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2561

จำานวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2562

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างรอบ 
ปีบัญชี 2561

ผลประโยชน์
ตอบแทน

จำานวนเงินรวม

1. ดร. ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ  - 0 -  - 0 -  - 0 - 750,000 (1)
ประธานกรรมการตรวจสอบ 535,000 (2)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 (3)

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 714,479,026 663,223,626 (51,255,400) 580,000 (1)
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 367,913,140 350,815,140 (17,098,000) 580,000 (1)
4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ 69,540 69,540  - 0 - 580,000 (1)

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ  - 0 -  - 0 -  - 0 - 580,000 (1)
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ  - 0 -  - 0 -  - 0 - 580,000 (1)

กรรมการตรวจสอบ 415,000 (2)
7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 463 463  - 0 - 580,000 (1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 
8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 28,210,960 28,210,960  - 0 - 580,000 (1)
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ  - 0 -  - 0 -  - 0 - 459,167 (1)

กรรมการตรวจสอบ 170,625 (2)

หมายเหตุ    
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รวมค่าตอบแทนพิเศษ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย  
ซ่ึงคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยใช้แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมดับการดำาเนินธุรกิจได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ไมม่ข้ีอบกพรอ่งเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญ และติดตามควบคุมดูแลการดำาเนนิงานของบริษทัย่อยว่าสามารถ
ป้องกันทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนำาไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำานาจ รวมถึงการทำาธรุกรรมกับบคุคลทีอ่าจ
มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น  
ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
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รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  
สิ้นสุด ณ  

31 ธ.ค. 61
รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกต 
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายเหล็กใน
งานก่อสร้าง) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันในบริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำากัด คิดเป็น 
จำานวนร้อยละ  89.27 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายธรณิศ กรรณสูต) 
เป็นกรรมการในบริษัท สยามสตีลซินดิเกต จำากัด

 - รายได้ค่าเช่าอาคาร 
 - ค่าบริการส่วนกลาง  
 - ค่าสาธารณูปโภค,
 - ค่าขายเศษวัสดุ
 - ลูกหนี้การค้า 
 
 

 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

300.10 ล้านบาท

172.91 ล้านบาท

1,724.78 ล้านบาท
381.99 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร, ค่าบริการ
ส่วนกลาง, มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 
2564 
 - บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร  
ค่าบริการส่วนกลาง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 

 - บริษัทฯ ซื้อสินค้าจากบริษัท สยามสตีล
ซินดิเกต จำากัด

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกล้เคียง
กับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก
บุคคลภายนอก 
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

2. บริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จำากัด 
(ค้าขายอะไหล่และ
เครื่องจักร)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ 
นายธรณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท อิตัลไทย 
อุตสาหกรรม จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 8.37 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม 
จำากัด
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต 
นางสาวปราชญา กรรณสูต นายธรณิศ กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อม 
ผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำากัด คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
ของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำากัด

 - ต้นทุนค่าเครื่องจักร 
 - ค่าอะไหล่และค่าบำารุงรักษา 

 - เจ้าหนี้การค้า
 - รายได้ค่าบริการ 

 - ลูกหนี้การค้า

545.16 ล้านบาท

124.77 ล้านบาท
12.34 ล้านบาท

 
4.14 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และ
ค่าบำารุงรักษา จากบริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จำากัด
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
 - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร 
เฟอร์นิเจอร์
 - ค่าบริการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่  เครื่องจักร และค่าบำารุงรักษาและ
บริการอื่นๆ  เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก 

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - Dawei Development 
Company Limited
 - บริษัท อิตาเลียนไทย  
หงสา จำากัด

 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา
 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา

 - เจ้าหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า
 - ต้นทุนบริการ

3.88 ล้านบาท
9.86 ล้านบาท

38.17 ล้านบาท

 - Dawei Development Co.,Ltd. และ
 - บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ซื้อ
อะไหล่ เครื่องจักรจากบริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จำากัด
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่  เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ 
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ซื้อจากผู้ขาย
รายอื่น
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3. บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม 
จำากัด  
(รับเหมาก่อสร้าง บริการ
ติดตั้งระบบแก๊สและเครื่อง
ปรับอากาศ)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต 
นางสาวปราชญา กรรณสูต นายธรณิศ กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการ ถือหุ้นในบริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 95.53 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำากัด 
โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อิตัลไทย  
โฮลดิ้ง คัมปะนี จำากัด และบริษัท ศักดิ์สินประสิทธิ์ 
จำากัด

 - เจ้าหนี้การค้า
 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง 

 - รายได้ค่าบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

411.72 ล้านบาท
539.06 ล้านบาท

36.08 ล้านบาท
9.71 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จำากัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สื่อสาร และงานก่อสร้าง 

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พัทลุง (งานโยธา)

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ว่าจ้าง จากผู้รับจ้างรายอื่น 

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์  
มารีน่า จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้น
ในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด โดยเป็นการถือหุ้น
ทางอ้อมผ่านบจก. 3 บีโฮลดิ้ง 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็น
กรรมการในบริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด

 - ลูกหนี้การค้า 80.78 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำาราญ
และ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ. ภูเก็ต
(ตั้งสำารองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 
เดือน จำานวน 38.66 ล้านบาท

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด มีการทำา
แผนการชำาระหนี้ และได้มีการทยอยชำาระเงิน
ตามความสามารถ  
[หมายเหตุ: บริษัทฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการ
ทวงถามชำาระเงิน]

5. กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ล 
ยูอา-เอสบีซีซี  
(งานขุด-ขนดินและถ่าน
ลิกไนต์)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท สระบุรีถ่านหิน 
จำากัด ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า 
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) เป็น
กรรมการในบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำากัด โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551

 - รายได้ค่าบริการ 
 
 

 - ต้นทุนค่าเครื่องจักร  
ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
สำานักงาน
 - เจ้าหนี้การค้า

9.99 ล้านบาท

1,152.32 ล้านบาท

192.67 ล้านบาท

 - ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการ ค่าเช่า
สายพาน 
 
 
 - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และสำานักงานจากกิจการร่วมค้า 
เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี  

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ใกล้เคียงกับราคา
ตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก
 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าเครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นราคา 
ใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษัทฯ 
ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ 
จำากัด  

 - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ให้บริการด้านบัญชี  - รายได้อื่น 4.17 ล้านบาท  - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด  ให้
บริการด้านบัญชีแก่กิจการร่วมค้า เอ็น
ดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี  

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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6. PAN AFRICAN MINING 
CORP.  
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท PAN 
AFRICAN MINING CORP คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAN AFRICAN 
MINING CORP. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำากัด 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) เป็น
กรรมการใน บริษัท PAN AFRICAN MINING 
CORP.

 - ลูกหนี้การค้า 103.57 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการบริหารโครงการ  
SAKOA COAL MINE ที่ประเทศ
มาดากัสการ์
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
(ตั้งสำารองเผื่อขาดทุน จำานวน 103.57 
ล้านบาท) 

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

7. บริษัท เหมืองแร่ เอเชีย 
ไทย จำากัด  
(ลงทุนในบริษัทอื่น และ
ประกอบธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน)

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท
พลังงานสากล จำากัด และบริษัท สระบุรีถ่านหิน 
จำากัด รวมกันคิดเป็นร้อยละ 90% 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) เป็น
กรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำากัด 

 - ต้นทุนขาย
 - เจ้าหนี้การค้า

187.65 ล้านบาท
30.15 ล้านบาท

 - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำากัด ซื้อ
ถ่านหินจากบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย 
ไทย จำากัด

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
ที่บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ซื้อจากผู้ขาย
รายอื่น

8. PAM SAKOA COAL SA 
(ประกอบธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน) 
 
 
 

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท 
PAM SAKOA COAL SA คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
89.73 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท PAM SAKOA 
COAL SA. โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 
เหมืองแร่ เอเซีย ไทย จำากัด 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการ
ในบริษัท  PAM SAKOA COAL SA

 - ลูกหนี้การค้า 
 
 
 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงิน
ทดรองจ่าย

58.63 ล้านบาท

14.91 ล้านบาท

 - บริษัท ITD Madagascar จำากัด ให้
บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน 
ที่ประเทศมาดากัสการ์ (ตั้งสำารองเผื่อ
ขาดทุน จำานวน 58.63 ล้านบาท) 
 
 - เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำาเข้าเครื่องจักร
และค่าใช้จ่าย โครงการเหมืองถ่านหิน
(ตั้งสำารองเผื่อขาดทุน จำานวน 14.91 
ล้านบาท) 

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - ค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการ
เงิน
 - เป็นค่าใช้จ่ายนำาเข้าเครื่องจักรในนามของเจ้าของ
งาน (PAMS) ให้กับ ITD Madagascar  และ
อยู่ระหว่างดำาเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เมื่อทาง ‘ราชการได้’ ออกหนังสืออนุมัติ BOI ให้ 
PAMS แล้ว PAMS จะได้รับคืนภาษีที่ชำาระไป
และจะนำาเงินภาษีดังกล่าวมาคืนเงินทดรองจ่ายให้
กับ ITD Madagascar 



ร
า
ย
ง
า
น
ป
ร
ะ
จ
ำา
ป
ี 
2
5
6
1

9
9

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  
สิ้นสุด ณ  

31 ธ.ค. 61
รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

9. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม 
จำากัด  
(ผลิตเหล็กหล่อและแปรรูป) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท
เครื่องจักรกลสยาม จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
53.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เครื่องจักรกล
สยาม จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท 
เครื่องจักรกลสยาม จำากัด

 - ต้นทุนขาย 12.37 ล้านบาท  - บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท เครื่องจักรกล
สยาม จำากัด ทำา GRATING AND 
FRAME, Cast Iron Grating
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น

10. บริษัท แอล เอ็น จี พลัส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(ผลิตและจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้า)

 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต) เป็น
กรรมการในบริษัท แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด 

 - เจ้าหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

 4.89 ล้านบาท
 20.00 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าสำาหรับโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวาย
 - ค่าชดเชยจากการผิดสัญญาโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay 

11. บริษัท คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต จำากัด  
(ซื้อขายคอนกรีต) 
 
 

ทำารายการกับบริษัทย่อย
 - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ 
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) ถือหุ้นใน
บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการ
ในบริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด

 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า 
 
 
 

 - รายได้จากการขาย
 - ลูกหนี้การค้า

282.09 ล้านบาท
77.32 ล้านบาท

 
 
 
 
 

42.13 ล้านบาท
49.39 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท  
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน 
 
 
 
 
 - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด  
ขายสินค้าปูนซีเมนต์ผงให้บริษัท  
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น 
 
 
 
 
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ขายให้กับลูกค้า
รายอื่น

12. บริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ 
เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) 
(ผลิตและจำาหน่ายลวด
และสายเคเบิ้ล)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล 
จำากัด (มหาชน) (CTW) คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
12.90 ของทุนจดทะเบียนของ CTW
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และคุณไส้ หว่า ไซม่อน ซุน) 
เป็นกรรมการในบริษัท จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล 
จำากัด (มหาชน)

 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

209.49 ล้านบาท
184.05 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท จรุงไทย
ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
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13. บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล
(ประเทศไทย) จำากัด  
(ให้เช่าเครื่องจักรสำาหรับใช้
ในงานก่อสร้าง)  
(เดิมชื่อบริษัท ไทย เร้นท์ 
ออล จำากัด)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 15  
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล
(ประเทศไทย) จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน บริษัท  
นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำากัด

 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

135.94 ล้านบาท
122.75 ล้านบาท

 - บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จาก บริษัท  
นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) 
จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก

14. บริษัท พระราม 9  
สแควร์ จำากัด  
(พัฒนาศูนย์การค้า)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด 
คิดเป็นจำานวนร้อยละ 6.32 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท 
พระราม 9 สแควร์ จำากัด

 - รายได้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง 
 

 - ลูกหนี้การค้า

19.24 ล้านบาท

34.15 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ จี 
ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ประเภท
งานเชื่อมต่อโครงเหล็ก งานก่อสร้าง 
เสริมความแข็งแรง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

15. บริษัท สยาม ไฟเบอร์  
อ๊อพดิคส์ จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่าย
เส้นใยแก้วนำาแสง)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ 
จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็น
กรรมการในบริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำากัด 

 - ต้นทุนบริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

8.77 ล้านบาท
6.42 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ จากบริษัท สยาม 
ไฟเบอร์  อ๊อพดิคส์ จำากัด  
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

16. บริษัท อมารี พัทยา   
จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต และ 
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน  
บริษัท อมารี พัทยา จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
77.21 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมารี 
จำากัด และบริษัท บ้านเรา โฮลดิ้ง จำากัด 
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการในบริษัท อมารี พัทยา จำากัด

 - รายได้ค่าบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

239.57 ล้านบาท
82.36 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงแรม  
อมารี ออร์คิด พัทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  
สิ้นสุด ณ  

31 ธ.ค. 61
รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

17. บริษัท โอโซ่ พัทยา จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันใน บริษัท โอโซ่ พัทยา จำากัด คิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 46.76 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 
ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำากัด 
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการในบริษัท โอโซ่ พัทยา จำากัด  

 - รายได้ค่าบริการ
 - ลูกหนี้การค้า
 - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
(เจ้าหนี้)

79.55 ล้านบาท
14.42 ล้านบาท
19.46 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ 
โอโซ่ พัทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

18. บริษัท โอโซ่ กะตะ จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท) 

ทำารายการกับบริษัทย่อย
 - บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันใน บริษัท โอโซ่ กะตะ จำากัด คิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 90.14 โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 
ศักดิ์สินประสิทธิ์ จำากัด บริษัท อมารี จำากัด และ
บริษัท อิตัลไทย เรียล เอ็ซเทท จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการในบริษัท โอโซ่ กะตะ จำากัด  

 - รายได้ค่าบริการ 4.61 ล้านบาท  - บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด ให้บริการ
ก่อสร้างขุดเจาะ เสาเข็ม งานฐานราก
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

19. บริษัท ซี.พี.เค.  
แพลนเทชั่น จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายพืชผล
ทางการเกษตรเมืองหนาว)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต และ 
นายธรณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ซี.พี.
เค.แพลนเทชั่น จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 48.75 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท  
ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำากัด

 - ค่าสินค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

4.13 ล้านบาท
1.08 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อสินค้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญ
ปีใหม่ จากบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  
สิ้นสุด ณ  
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รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

20. นายเปรมชัย กรรณสูต 
 

ทำารายการกับบริษัทย่อย
 - บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ 
จำากัด

 - กรรมการของบริษัทฯ 
 - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้น
รวมกันในบริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด คิด
เป็นจำานวนร้อยละ 0.1 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายธรณิศ กรรณสูต) 
เป็นกรรมการในบริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด

 - เงินให้กู้ยืมกรรมการ 7 ล้านบาท  - บริษัท เอเชี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด  
มีเงินให้กู้ยืมกรรมการ 7 ล้านบาท  
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีและ 
มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม

 - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการ
เงิน

หมายเหตุ : รายการที่ 1-20 นี้ เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

  
  (ดร. ไกรศร จิตธรธรรม)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  วันที่ 15 มีนาคม 2562
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(1)  งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
รายการ หน่วย : ปี 2561 2560* 2559*
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 79,561 69,186 59,668
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว ล้านบาท 5,280 5,280 5,280
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 14,099 14,139 14,149
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ ล้านบาท 42,310 37,913 26,416
กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 3,220 2,744 2,063
กำาไรสุทธิหลังหักภาษี ล้านบาท 153 101 111
EBITDA ล้านบาท 3,854 2,879 2,869
กำาไรต่อหุ้น บาท 0.03 0.02 0.02
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท 2.67 2.68 2.68
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บาท 1 1 1
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.01 0.00 0.01
อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ ร้อยละ 49.83 0.00 48.85

(2) งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท 2561 2560* 2559*
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 98,015 87,829 78,120
หนี้สินรวม ล้านบาท 81,544 73,057 63,786
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 16,470 14,773 14,333
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ ล้านบาท 60,644 55,096 47,320
รายได้รวม ล้านบาท 61,730 56,079 48,389
กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 6,561 6,573 4,518
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ ** ล้านบาท 306 413 (109)
EBITDA ล้านบาท 6,792 5,886 4,988

(3) อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี 

 หน่วย 
2561 2560* 2559*

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.07 1.11 1.06 1.09 1.06 1.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.33 0.35 0.33 0.36 0.32 0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.76 3.65 4.89 3.74 4.40 2.90
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 75.57 98.72 73.58 96.26 81.86 124.08
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 12.58 14.59 15.00 18.50 13.74 15.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 28.63 24.68 23.99 19.46 26.19 22.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 3.96 3.72 3.53 3.91 2.92 2.85
ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 90.82 96.73 101.84 92.16 123.16 126.14
Cash Cycle วัน 13.38 26.67 (4.27) 23.55 (15.11) 20.80

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 
อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 10.82 7.61 11.90 7.24 9.55 7.81
อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ 0.50 0.35 0.73 0.26 (0.23) 0.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.96 1.08 2.84 0.71 (0.76) 0.78

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 0.33 0.21 0.50 0.16 (0.14) 0.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 15.57 16.34 14.71 14.66 12.69 17.04
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.66 0.58 0.68 0.60 0.62 0.47

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.95 4.64 4.95 3.89 4.45 3.22
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 2.06 2.21 1.72 1.47 3.41 2.62
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 24.88 49.83 0.00 0.00 N/A 48.85
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.58 2.54 2.47 2.07 2.22 1.83

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของประเภทธุรกิจ 
อัตราการเติบโต 
สินทรัพย์รวม ร้อยละ 11.60 15.00 12.43 3.07 0.03 3.07
หนี้สินรวม ร้อยละ 11.62 18.92 14.53 4.40 0.42 4.40
รายได้จากการขายหรือบริการ ร้อยละ 9.79 11.60 16.73 (15.74) (7.75) (15.74)
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ร้อยละ 11.13 11.15 13.70 (14.51) (8.72) (14.51)
กำาไรสุทธิ ร้อยละ (25.94) 51.11 477.64 (48.21) 69.79 (48.21)

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 3.12 2.67 2.80 2.68 2.71 2.68
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น บาท 0.07 0.04 0.08 0.02 (0.02) 0.02
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่
 ** กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน สำาหรับปี 2561

1. ภาพรวม

1) สรุปภาพรวมการดำาเนินงานและปัจจัยที่ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 31.04
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28.74

ณ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของงานในมือสำาหรับโครงการ
ก่อสร้างและสัมปทาน 297,489 ล้านบาท โดยเป็นงาน
ก่อสร้าง 149,495 ลา้นบาท แบง่เปน็งานจากภาครฐั ร้อยละ  
70.05 และเป็นงานในประเทศ ร้อยละ 67.93

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของ
รายได้รวมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยในปี 2561 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 31.04 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ที่มี
ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 28.74 การดำาเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้
รวม เป็นจำานวน 61,730 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 
โดยมีกำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 306 ล้านบาท

บริษัทฯ มีมูลค่าของงานในมือ สำาหรับโครงการก่อสร้างและโครงการสัมปทาน 
ณ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 297,489 ล้านบาท เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2560 
จำานวน 282,930 ล้านบาท นอกจากงานในมือ ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวแล้ว ณ 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ยังมีงานที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำานวน 
1,102 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาอีกเป็นจำานวน 1,769 ล้าน
บาท รวมเป็นงานในมอื ณ วันท่ี 4 มนีาคม 2562 เปน็จำานวนทัง้สิน้ 300,360 ลา้นบาท

ณ 31 ธันวาคม 2561 มีโครงการก่อสร้าง (โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จำากัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า Consortium และงานที่ทำาในนามบริษัทย่อย) 
จำานวน 149,495 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการจากภาครัฐบาล ร้อยละ 70.05 และเป็น
งานในประเทศ ร้อยละ 67.93

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตหลายโครงการ อาทิ

• โครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 มูลค่า 29,579 ล้านบาท

• โครงการวันแบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) มูลค่า 8,250 ล้านบาท 

• โครงการรถไฟฟ้ามหานครธากา สัญญา CP-06 มูลค่า 6,996 ล้านบาท (มูลค่าตามสัดส่วนโดยกิจการร่วมการงาน)

• โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด มูลค่า 5,349 ล้านบาท

• โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง มูลค่า 1,397 ล้านบาท

2) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยบริษัทฯ สามารถมีรายได้มากกว่า 60,000 ล้านบาทเป็นรายได้ท่ีสูงท่ีสุดอีกปีหนึ่ง 
และคาดว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ภาครัฐเร่งจัดการประมูลไม่ว่าจะเป็น โครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟไทย-จีน โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 เป็นต้น จะช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมากในอนาคตหากชนะการประมูลโครงการเหล่านี้ 

3) นโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

กลยุทธ์

• สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ด้วยการทำางานให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่
กำาหนดตามสัญญา

• พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัยอย่างสม่ำาเสมอ

• พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นไปทำางานซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลักดันและพัฒนาเอง หลายโครงการ ได้แก่

• โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียนมาร์

• โครงการโปแตช จังหวัดอุดรธานี

• โครงการทางด่วนยกระดับที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

• โครงการก่อสร้างบริหารจัดการ ท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค

• โครงการทำาเหมืองบ๊อกไซต์เพื่อปรุงแต่งแร่อลูมิน่า ประเทศ สปป. ลาว

• โครงการต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเริ่มดำาเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

4) คำาอธิบายแยกตามกลุ่มธุรกิจ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยดำาเนนิกิจการในสว่นงานหลกัทางธรุกิจเก่ียวกับธรุกิจการก่อสร้างเป็นสว่นใหญ่ และดำาเนนิธรุกิจในสว่นงานทางภมูศิาสตร์
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 36,410 36,631 13,883 12,923 5,751 1,422 56,044 50,976 -1,280 -796 54,764 50,180

รายได้จากการขายและให้บริการ 4,748 4,250 -  - 2,379 2,063 7,127 6,313 -1,247 -1,256 5,880 5,057

รวม 41,158 40,881 13,883 12,923 8,130 3,485 63,171 57,289 -2,527 -2,052 60,644 55,237

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากบุคคลภายนอกจากการให้บริการก่อสร้าง และรายได้จากการขายและให้บริการจำานวน 60,644 ล้านบาท 
โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 54,764 ล้านบาท และเป็นรายได้จาการขายและให้บริการ 5,880 ล้านบาท โดย
รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในประเทศบังกลาเทศ 

5) ความเห็นผู้สอบบัญชี

ลกูหนีก้ารค้าของบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ จำานวน 270 ลา้นบาท (สทุธจิากค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจำานวน 37 ลา้นบาท) ลกูหนีดั้งกลา่ว 
อยู่ระหว่างการจา่ยชำาระหนีต้ามแผน ผูบ้รหิารของบริษทัฯ เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ และเช่ือว่าคา่เผือ่การด้อยค่าทีไ่ด้บันทกึไว้ในบญัชีโดยประมาณ
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากแผนการชำาระหนีข้องลกูหนีดั้งกลา่วนัน้เพยีงพอและเหมาะสม ผูส้อบบัญชีไมส่ามารถประเมนิ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และผลกระทบที่อาจมีต่อฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทฯ และต่อผลการดำาเนินงาน
รวมและเฉพาะของบริษัทฯ สำาหรับปีปัจจุบัน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บรษิทัฯ ยังไมไ่ด้รับชำาระเงินคา่งานก่อสร้างบางสว่น จำานวนรวม 825 ลา้นบาท ตามจำานวนทีไ่ด้เรยีกเก็บ
กับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสำาหรับค่างานก่อสร้าง เนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบงานบางส่วนให้ผู้ว่าจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับ
ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากผู้ควบคุมงานแล้ว และอยู่ในขั้นตอน
การนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างต่อไป ทั้งนี้ การรับชำาระเงินค่างานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลา
สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติในอนาคตอันใกล้และจะได้รับชำาระเงินที่เรียกเก็บเต็ม
จำานวน บริษัทฯ จึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้สำาหรับค่างานบางส่วนที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผน

6) รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำา

บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 เป็นจำานวน 142 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 622 ล้านบาท โดยใน
งวดนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ มีรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจและหัวข้อ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
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2. ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้
บริการ 60,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.79 y-o-y
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รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
จำานวน 60,644 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากงวดเดียวกันของปีท่ีแลว้เป็นจำานวน 5,406 ลา้นบาท  
สว่นหนึง่เนือ่งจากการเพิม่ข้ึนของรายไดข้องบรษิทัย่อยในตา่งประเทศ และจากโครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีมคีวามคืบหนา้มากข้ึน อาทิ โครงการรถไฟฟา้นครธาก้า บังกลาเทศ สญัญา 
CP-03 และ CP-04 โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ C1 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ
โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 RC-670

ในปี 2561 ต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การขาย
และให้บรกิาร 54,083 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 11.13 y-o-y
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ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การขายและ
ให้บริการ จำานวน 54,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 
5,419 ล้านบาท

ในปี 2561 กำาไรขั้นต้น 6,561 ล้านบาท และอัตรากำาไร
ขั้นต้น ร้อยละ 10.82
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้น จำานวน 6,561 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีกำาไรขั้นต้น จำานวน 6,573 ล้านบาท โดยมีอัตรากำาไรขั้นต้น
ในปี 2561 เทา่กับรอ้ยละ 10.82 นอ้ยกว่างวดเดียวกันของปีทีแ่ลว้ ท่ีมอีตัรากำาไรข้ันตน้  
เท่ากับร้อยละ 11.90 การลดลงของอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทย่อย
ในต่างประเทศบางแห่งมีอัตรากำาไรลดลง

ในปี 2561 ดอกเบี้ยรับ 188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.02  
y-o-y
     

0

100

200

2560 2561

188
140

Interest Income (MB)

ดอกเบี้ยรับ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ จำานวน 188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปทีีแ่ลว้เป็นจำานวน 48 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนือ่งจากการเพิม่ข้ึนของดอกเบีย้
รับจากตั๋วเงินรับจากโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง
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ในปี 2561 รายได้อื่น 680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.46 
y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำานวน 680 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีที่แล้วเป็นจำานวน 24 ล้านบาท รายได้อื่นบางส่วนเป็นกำาไรจากการขายสินทรัพย์
ถาวรที่ไม่ใช้งานแล้ว รายได้จากค่าเช่า รวมถึงรายได้อื่นของบริษัทย่อย

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.16 y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 3,607 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 654 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่ม
ข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เพิ่งเร่ิมดำาเนินการของโครงการก่อสร้างสถานีและ
ระบบรถไฟฟ้าในต่างประเทศ

ในปี 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 142 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 81.43 y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 142 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดยีวกันของปีทีแ่ลว้เป็นจำานวน 622 ลา้นบาท โดยในงวดนีส้ว่นใหญ่เป็นค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ

ในปี 2561 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 252 ลา้นบาท ลดลง 
ร้อยละ 28.01 y-o-y
       

0

200

400

2560 2561

252350

Loss on Exchange (MB)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น จำานวน 252 ลา้นบาท ลดลง 
จากงวดเดียวกันของปีท่ีแล้วเป็นจำานวน 98 ล้านบาท การขาดทุนในงวดนี้ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเปียห์เมื่อเทียบกับเงินบาทมากกว่าปีท่ีผ่านมา เป็นผลให้
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 กลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 199 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ กลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จำานวน 199 ล้านบาท 
เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีผลกำาไรเพิ่มข้ึนจนไม่ต้องต้ังค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว
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ในปี 2561 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.30 y-o-y
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ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ในปี 2561 บรษิทัฯ มสีว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทนุในบริษทัรว่มและกิจการรว่มคา้  
จำานวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 104 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้รับส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้า

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงิน 2,393 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2.00 y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำานวน 2,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 47 ล้านบาท

ในปี 2561 ภาษีเงินได้ 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.60 
y-o-y
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ จำานวน 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีทีแ่ลว้เป็นจำานวน 243 ลา้นบาท สว่นใหญ่เนือ่งจากภาษเีงินไดข้องกิจการ
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 การแบ่งปันกำาไรสำาหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 306 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.94 y-o-y
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การแบ่งปันกำาไรสำาหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการแบ่งปันกำาไรสำาหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ จำานวน 306 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำานวน 107 
ล้านบาท
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3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวม 98,015 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 11.60 y-o-y
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บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 จำานวน 98,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2560 เป็นจำานวน 10,185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.60 เนื่องจาก 
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน 51,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2560 เป็นจำานวน 4,618 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.77 ทั้งนี้มีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือและ
งานระหว่างทำา นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน 
46,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2560 เป็นจำานวน 5,567 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 13.73 ส่วนใหญ่เนื่องจากการซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำาเนินการของ 
บริษัทฯ และค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา

1)  คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งสำารองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 11,466 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 954 
ล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวนสุทธิ 10,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นปี 2560 เป็นจำานวน 1,815 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.87 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าโครงการใหญ่ซึ่งเป็นงานของภาครัฐ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 โครงการอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2  
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ สัญญา 1 และโครงการอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 

สำาหรับลูกหนี้การค้าที่มีอายุลูกหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 1,180 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 4.11 ส่วนใหญ่เนื่องจากการรับชำาระหนี้คืนจากลูกหนี้ที่ค้างชำาระมานาน

อายุลูกหนี้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ
(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560
น้อยกว่า 3 เดือน 8,387,542 7,632,380 6,536,377 6,658,682
3 – 6 เดือน 438,802 449,812 243,969 158,943
6 – 12 เดือน 1,459,357 353,200 1,168,619 7,635
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,180,290 1,230,896 260,046 402,137
รวม 11,465,991 9,666,288 8,209,011 7,227,397
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (953,801) (969,052) (326,274) (396,706)
สุทธิ 10,512,190 8,697,236 7,882,737 6,830,691

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจำานวนของยอดคงค้างของลูกหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างชำาระเกิน 12 เดือน และร้อยละ 50 
ของยอดลูกหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่ค้างชำาระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างนี้

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม ได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 270 ล้านบาท (สุทธิจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 37 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560 : จำานวน 310 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจ่ายชำาระหนี้
ตามแผน ในระหว่างปี ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าว โดยประมาณจากการคิดลดกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากแผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำานวน 37 ล้านบาท ทั้งนี้  
ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสม

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ได้รวมลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่ง
หนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับ
ชำาระเงินค่างานบางสว่นจำานวนรวม 825 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษิทัฯ สง่มอบงานบางสว่นไมเ่ป็นไปตามแผนงานของผูว่้าจา้ง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานก่อสร้างในส่วนดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาแล้ว และงานดังกล่าวได้รับการตรวจรับงานจากผู้ควบคุม
งานและผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การรับชำาระเงินค่างานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญาก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างแล้วในเบื้องต้น และเมื่อ 
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วันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้ว่าจ้าง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสรุปและเร่งรัดเพื่อการอนุมัติเรื่อง
การขยายระยะเวลาสัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ จะได้รับการขยายระยะเวลาของสัญญาก่อสร้างออกไป และ
จะได้รับชำาระเงินค่างวดงานดังกล่าวเต็มจำานวน บริษัทฯ จึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อสำาหรับค่างานบางส่วนที่การส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแผน 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและได้เสนอต่อผู้ว่าจ้างให้พิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปถึงวันที่ 17 
พฤษภาคม 2562

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้รับชำาระเงินค่างานและเงินประกันผลงานจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจำานวนรวม 82 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เคย
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวนแล้ว บริษัทฯ จึงโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 3,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.47 จากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานของผู้ว่าจ้างแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินงาน
ก่อสร้างในสว่นดงักลา่วแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาในสญัญาแลว้ และงานดังกลา่วไดร้บัการตรวจรบังานจากผูค้วบคุมงานและผูว่้าจา้งเป็นทีเ่รยีบร้อย ทัง้นี ้
การรับชำาระเงินค่างานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง

2)  สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย (ถ้ามี)

สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 5,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,538 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.56 
จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องจากการสำารองวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นสำาหรับโครงการใหม่ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ สัญญา 1 และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 419 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 

ในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งค่าสินค้าล้าสมัย จำานวน 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นสินค้าอะไหล่บางส่วนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

3)  เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 7.81 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว และเงินลงทุนระยะยาวอื่น มีจำานวน 910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
5.65 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ในปีนี้มีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเนื่องจากบริษัทแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีผลกำาไรเพิ่มขึ้นจนไม่ต้องตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ15 ข้อ 16 และข้อ 47

ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 864 ล้านบาท ลดลง 79 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.34จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว 
โดยเป็นการปรบัปรงุการแปลงค่างบการเงินท่ีเปน็เงินตราต่างประเทศ จากการทดสอบการดอ้ยคา่ของความนยิมโดยใช้อตัราคิดลดเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.5 ตอ่ปี 
บริษัทฯ ยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม และมีรายละเอียดค่าความนิยมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24

4) ส่วนประกอบสำาคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 431 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
2,442.78 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากระยะสั้นของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 163 ล้านบาท ลดลง 283 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 63.48 
จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการทยอยถอนใช้เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ รวมถึงการการจัด
ประเภทรายการเป็นสินทรัยพ์ไม่หมุนเวียนอื่น ของภาระผูกพันจากการค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อและหนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริษัทย่อย
ทางอ้อมแห่งหนึ่ง 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 1,450 ล้านบาท ลดลง 282 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.29 จากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 654 ล้านบาท ลดลง 452 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.87 จากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์จากโครงการก่อสร้างในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศที่
สิ้นสุดโครงการแล้ว 

ที่ดินรอการพัฒนา ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 296 ล้านบาท ลดลง 475 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 61.62 จากงวดเดียวกัน
ของปีที่แล้ว เนื่องจากที่ดินดังกล่าวได้ถูกนำามาใช้เพื่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นสินทรัพย์ถาวร

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 589.34 จาก
งวดเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรสำาหรับโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ



รายงานประจำาปี 2561 111

ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 4,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 824 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.87 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินการโครงการ Dhaka Elevated Expressway 
ที่ประเทศบังกลาเทศ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนาตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 498 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 120.36 จากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในโครงการรถไฟทางคู่และการมีภาระผูกพันจากการค้ำาประกันวงเงินสินเช่ือและ
หนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1)  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และความเพียงพอของสภาพคล่อง 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท) กิจกรรม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559*

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 1,865,451 1,259,520 5,702,682
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,968,786) (2,787,135) (4,181,871)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 4,024,727 2,438,128 (1,369,242)

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (56,260) (64,890) (64,881)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 3,434,053 2,588,430 2,501,742

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,377,793 3,434,053 2,588,430

หมายเหตุ * งบการเงินแก้ไขปรับปรุง

ดังแสดงในตารางข้างต้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 1,865 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นกำาไรจาก
การดำาเนินงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำาเนินงาน อาทิ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 5,969 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินทรัพย์ เพื่อโครงการก่อสร้างและ
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 

ทั้งนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเพื่อโครงการก่อสร้าง (Project Finance) การออกหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่
ครบกำาหนดชำาระ รวมถึงเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 และ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.07 เท่า และ 1.06 เท่า ตามลำาดับ 
และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 และ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 0.33 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลง 

2) รายจ่ายลงทุน แหล่งเงินทุน ความสามารถในการชำาระหนี้และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

2.1) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจท่าเรือ 
หรือธุรกิจโลจิสติคเป็นต้น

2.2) แหล่งที่มาของเงินทุน

• เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1) เงินหมุนเวียนทั่วไป

2) เงินกู้เฉพาะโครงการจากธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยปกติบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการต่างๆ และในการดำาเนินงานทั่วไปของ บริษัทฯ รวม
ทั้งให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น การกู้เงินระยะสั้นของบริษัทฯ จะเกิดข้ึนที่สำานักงานใหญ่
และที่สาขาต่างประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มียอดเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เท่ากับ 7,754 ล้านบาท และ 8,492 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
มียอดเงินดังกล่าวเท่ากับ 4,467 ล้านบาท และ 5,349 ล้านบาท ตามลำาดับ เงินกู้ดังกล่าวปกติจะมีการชำาระคืนตามความคืบหน้า
ของโครงการ และจะชำาระเสร็จสิ้นเมื่อได้ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
งบการเงินรวม เป็นจำานวน 1,530 ล้านบาท และ 699 ล้านบาท ตามลำาดับ เพื่อการนำาเข้าเครื่องจักรสำาหรับโครงการก่อสร้าง

• เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1) เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพือ่ลงทุนในสนิทรัพย์ตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุเฉพาะโครงการ และเพือ่เปน็เงินหมนุเวียน
ทั่วไป

2) เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินบาทเพื่อลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อการซื้อเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเฉพาะโครงการ และ
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป

เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ บริษัทฯ นำามาใช้เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ต้องการใช้ระยะเวลาดำาเนินการในระยะ
ยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ เท่ากับ 35,865 
ล้านบาท และ 29,790 ล้านบาท ตามลำาดับ

• ทุนเรือนหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำานวน 6,338 ล้านบาท โดยเป็นทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่า
แลว้ จำานวน 5,280 ลา้นบาท และมใีบสำาคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (“ใบสำาคัญแสดงสทิธฯิ”) ทีจ่ดทะเบียน
กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 1,055,934,093 หน่วย โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1.002 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ราคา 13.971 บาทต่อหุ้น 
โดยจะครบกำาหนดอายุวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำาคัญ 

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเง่ือนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า 
ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 2.58 เท่า และ 2.47 เท่า ตามลำาดับ 

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำาระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม มีรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3 และ 4

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำานวนประมาณ 65,588 ล้านบาท 57,417 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำาประกันที่บริษัทฯ ออกให้กับสถาบันการเงินและผู้ร่วมค้าจำานวน
ประมาณ 6,490 ล้านบาท และ 6,536 ล้านบาท ตามลำาดับ และ เพื่อค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินและผู้ร่วมค้ามีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท อิตัล
ไทยมารีน จำากัด บริษัท อาควาไทย จำากัด บริษัท สรีธร จำากัด บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด และ ITD Cementation India Limited ซึ่งบริษัทฯ
ออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน) การค้ำาประกันดังกล่าว มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินงานก่อสร้างโดยปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

ความผนัผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง แนวโนม้การปรบัขึน้ดอกเบีย้ การเปลีย่นแปลงมาตราฐานบญัชี และคา่แรงรวมถึงการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
แรงงาน มผีลกดดันต่อผลการดำาเนนิงานของอตุสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้าง ความไมแ่นน่อนจากผลการเลอืกตัง้ในปี 2562 อาจสง่ให้เกิดการเปลีย่นแปลง 
นโยบาลของรัฐบาลใหม่ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เช่ือว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่จะก่อให้เกิดงานก่อสร้างและจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



114 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำาปี 2561

(นายเปรมชัย กรรณสูต)
ประธานบริหาร

(นางนิจพร จรณะจิตต์)
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

งบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
กำาหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำาอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน

ในการนีค้ณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้ริหาร เป็นผูด้แูลเก่ียว
กับคณุภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจำาป ี
นี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 งบกำาไรขาดทนุและกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ดังกล่าวข้างต้น แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้ามีดังนี้

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 269.76 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจำานวน 36.93 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจ่ายชำาระหนี้ตามแผน ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ 
และเช่ือว่าคา่เผ่ือการด้อยค่าท่ีได้บันทึกไว้ในบัญชีโดยประมาณจากการคดิลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากแผนการชำาระหนีข้องลกู
หนี้ดังกล่าวนั้นเพียงพอและเหมาะสม ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และผลกระทบที่อาจ
มีต่อฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และต่อผลการดำาเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัทสำาหรับปีปัจจุบัน

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริษัทยังไม่ได้รับชำาระเงินค่างานก่อสร้างบางส่วน จำานวนรวม 825.33 ล้านบาท ตามจำานวน
ทีไ่ดเ้รยีกเก็บกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่สำาหรบัค่างานก่อสรา้ง เนือ่งจากบริษทัสง่มอบงานบางสว่นให้ผูว่้าจา้งไมเ่ป็นไปตามแผนงาน บริษทัอยู่ระหว่าง
การเจรจากับผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากผู้ควบคุมงานแล้ว 
และอยู่ในขั้นตอนการนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างต่อไป ทั้งนี้ การรับชำาระเงินค่างานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทจะได้รับอนุมัติเรื่อง
การขยายระยะเวลาสิน้สดุสญัญาก่อสร้างจากผู้ว่าจา้ง ซ่ึงผูบ้รหิารของบรษิทัเช่ือมัน่ว่า บริษทัจะได้รับการอนมุติัในอนาคตอนัใกลแ้ละจะไดร้บัชำาระ
เงินที่เรียกเก็บเต็มจำานวน บริษัทจึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้สำาหรับค่างานบางส่วนที่การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแผน ในงบการเงิน
สำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 เนือ่งจากจำานวนดงักลา่วไมส่ามารถประมาณไดอ้ย่างนา่เช่ือถือ ท้ังนี ้ข้าพเจา้ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และต่อผลการดำาเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัทสำาหรับปีปัจจุบัน จากรายการ
ดังกล่าวซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ 

ข้าพเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผดิชอบของข้าพเจา้ไว้ในรายงานของข้าพเจา้ ในวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ท้ังนี ้ข้าพเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชีท่ี
กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าข้างต้นแต่อย่างใด

1) ตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 บรษิทัมสีทิธกิารเช่าทีด่นิในเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย ซ่ึงบริษทัไดด้ำาเนนิการพฒันาพืน้ทีไ่ปแลว้
เป็นมลูคา่รวม 7,738.42 ลา้นบาท โครงการดังกลา่วข้ึนอยู่กับความรว่มมอืของรฐับาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา ผูซ่ึ้งกำาหนดนโยบาย
การพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวจากผู้ลงทุนรายใหม่ของแต่ละโครงการ หรือได้รับสิทธิที่ดินในโครงการ
เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้รับสัมปทานโครงการในระยะเริ่มแรก
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2) ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 18 บรษิทัย่อยมสีทิธใินเหมอืงแร่โปแตชซ่ึงบรษิทัย่อยได้ลงทุนไปเป็นจำานวนเงิน 2,293.49 ลา้นบาท  
โครงการดงักลา่วอยู่ในระหว่างดำาเนนิการขอประทานบัตรการทำาเหมอืงแรโ่ปแตชจากรฐับาล ท้ังนี ้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัเชือ่มัน่ว่าโครงการจะไดร้บั
การอนุมัติจากรัฐบาลและดำาเนินการได้ในอนาคตอันใกล้ เพราะได้มีการดำาเนินการตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

3) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2561 บริษัทได้ทำาสัญญาบริหารงานกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และ
ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 130 ล้านบาท นอกเหนือจากรายการที่เรียกเก็บตามปกติจำานวน 421.20 ล้านบาท 

4) ข้าพเจา้ไดเ้คยเสนอรายงานโดยแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบเฉพาะของบริษทัสำาหรบัปี 2560 เก่ียวกับค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 
ของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำานวนรวม 178.96 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามลำาดับ ลูกหนี้ดังกล่าว 
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมดำาเนินธุรกิจในอนาคต ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 9 และ 11 ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ยาก จึงตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับรายการดังกล่าวทั้งจำานวนในบัญชี ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
งวดปัจจุบันจึงไม่มีเงื่อนไขต่อเรื่องดังกล่าว

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัท
สำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจา้ ทัง้นี ้ข้าพเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรบัเร่ืองเหลา่นี ้นอกจากเรือ่งทีไ่ด้กลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข
ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้กำาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 
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การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง สำาหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 54,763.85 ล้านบาท และ 
40,239.97 ล้านบาท ตามลำาดับ การรับรู้รายได้สำาหรับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสำาคัญ และข้อสมมติฐานในการประเมิน
ความเหมาะสมของการประมาณการของรายการท่ีเก่ียวข้องกับการให้
บรกิารตามสญัญาก่อสร้าง กลุม่บรษิทัและบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวข้อง
กับการก่อสร้างตามข้ันความสำาเร็จของงานก่อสร้าง รายได้จากการ
ก่อสร้างดังกล่าวมีจำานวนเงินที่เป็นสาระสำาคัญ และมีผลกระทบต่อ
รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้าง ได้แก่ รายได้ที่ยัง
ไม่เรียกชำาระ เงินรับล่วงหน้าส่วนท่ีเกินงานระหว่างทำา และต้นทุน
การก่อสร้าง การประมาณการข้ันความสำาเร็จของงานก่อสร้างเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำาคัญของผู้บริหาร ซึ่งต้องมีการทบทวน
ประมาณการรายได้และประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง และปรับปรุงประมาณการเมื่อจำาเป็น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวกับการรับรู้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้
 - การทำาความเข้าใจกระบวนการในการจัดทำารายงาน และประมาณการ
ที่นำามาใช้ในการกำาหนดข้ันความสำาเร็จของงานสำาหรับโครงการก่อสร้าง
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 - สุม่ตรวจสอบประมาณการต้นทุนโครงการก่อสรา้ง สอบถามผูบ้ริหารท่ีรบั
ผิดชอบ และประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ 

 - ตรวจสอบและประเมนิความสมเหตสุมผลของการเปลีย่นแปลงประมาณ
การต้นทุนในระหว่างปี

 - ตรวจสอบต้นทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ และ
ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
สำาหรับงานส่วนที่เหลือเพื่อทำาให้การก่อสร้างดังกล่าวสำาเร็จ 

 - เปรยีบเทียบอตัรากำาไรข้ันต้นตัง้แต่เริม่โครงการจนถึงปัจจบัุนเพือ่วิเคราะห์
และประเมินความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนโครงการ

 - ประเมินประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนของโครงการก่อสร้าง 
โดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กับ
ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างทั้งสิ้น 

 - ตรวจสอบรายการเรียกชำาระค่างานจากลูกค้าในระหว่างปีกับสัญญา
ก่อสรา้งและใบตรวจรบังานจากลกูคา้ เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ และเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 

 - เย่ียมชมโครงการทีส่ำาคญั สอบถามความคืบหนา้ของโครงการจากวิศวกร 
ผู้ควบคุมงานเพื่อเปรียบเทียบและประเมินความสมเหตุสมผลของ 
ข้ันความสำาเร็จของงานก่อสรา้งเพือ่เปรยีบเทยีบกับอตัราความสำาเรจ็ของ
งานตามวิธีการทางบัญชี 

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัท
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง
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การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้การค้า (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 11,427.97 ล้านบาท และ 
10,658.00 ลา้นบาท ตามลำาดับ ในระหว่างป ีกลุม่บรษิทัและบรษิทัรบั
รูค่้าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำานวน 101.31 ลา้นบาท และ 8.80 ลา้นบาท 
ตามลำาดับ ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อน
ถึงการดอ้ยคา่ของลกูหนีก้ารค้า อนัเกิดจากการท่ีไมส่ามารถเรยีกชำาระ
หนี้จากลูกหนี้ได้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะ
สมของประมาณการ และข้อสมมติฐาน ซึ่งรวมการประเมินถึงโอกาส
ทีจ่ะไดรั้บชำาระหนีโ้ดยดูจากข้อมลูแวดลอ้มต่างๆ ยกเว้นเรือ่งทีก่ลา่วไว้
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

กลุม่บริษทัและบริษทัได้เปิดเผยเก่ียวกับยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคา้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 9

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้
 - ทำาความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการประเมิน
การด้อยค่าของลกูหนีก้ารค้า เพือ่ประเมนิความสมเหตสุมผลของประมาณ
การที่ผู้บริหารใช้ 

 - สอบทานอายุของลูกหนี้ที่ค้างชำาระมาเป็นระยะเวลานาน และประเมิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากข้อมูลแวดล้อมต่างๆ เปรียบเทียบกับจำานวน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีบริษัทได้บันทึกไว้ พิจารณาสาเหตุของผลแตก
ต่างและความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 - ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ รวมถึงทดสอบการรับชำาระ
เงินหลังวันสิ้นงวด โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินกระแสเงินสดใน
อนาคตของลูกหนี้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำาระหนี้ในอนาคต 

 - ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่บรษิทัและของบริษทั
เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการด้อยค่าของค่าความ
นิยม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน) จำานวน 7,226.95 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความ
เหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมติฐานที่สำาคัญเก่ียวกับความ
สามารถของบริษัทย่อยในการประกอบกิจการให้มีผลกำาไรในอนาคต 
กระแสเงินสด และอัตราคิดลดท่ีนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืน
บริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 15
กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจำานวน 863.57 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
เหมืองแร่โปแตช ธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย และธุรกิจก่อสร้าง
ในประเทศอินเดีย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัท
และบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี การทดสอบ
การด้อยค่าของผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก มีความซับซ้อน 
และอาศัยข้อสมมตฐิานโดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่ีเก่ียวกับการประมาณการ 
กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการดำาเนิน
งานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว และการใช้อัตราคิดลดที่
เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

กลุม่บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับค่าความนยิมในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 24

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้
 - ทำาความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
บริษัทย่อย และกลุ่มธุรกิจต่างๆ

 - พจิารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย และค่าความ
นิยมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน และวิธีการที่ผู้บริหารใช้
ในการคำานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น

 - ตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนนุซ่ึงแสดงถึงการประมาณการท่ีดทีีส่ดุของฝา่ย
บริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ กำาไรขั้นต้น 
และกำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่กลุ่ม
บริษัทได้ลงทุน 

 - ทดสอบการคำานวณและประเมนิความเหมาะสมของอตัราคิดลดท่ีผูบ้รหิาร
นำามาใช้

 - ทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
 - พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และความเป็น
ไปได้ของการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

 - ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่บรษิทัและของบริษทั
เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม



118 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

การด้อยค่าของต้นทุนโครงการสำาหรับเงินลงทุนในโครงการระหว่าง
พัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัท มีเงินลงทุนใน
โครงการที่สำาคัญในหลายประเทศ ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนา
โครงการ มูลค่าของเงินลงทุนในโครงการที่สำาคัญในงบการเงินของ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำานวน 15,576.19 ล้านบาท และ 7,069.64 
ล้านบาท ตามลำาดับ การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากเกี่ยวกับความเป็น
ไปได้ของโครงการที่จะสามารถดำาเนินงานได้ในอนาคต การประมาณ
การกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ 
ดำาเนนิงานในโครงการดังกลา่ว และการใช้อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมเพือ่
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

รายละเอยีดของเงินลงทุนได้เปดิเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17 18 19 และ 25

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้
 - ทำาความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าโครงการต่างๆ ที่กลุ่มบริษัท
ได้ลงทุนจะได้รับ

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการท่ีผู้บริหารใช้
ในการคำานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

 - ตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนนุซ่ึงแสดงถึงการประมาณการท่ีดทีีส่ดุของฝา่ย
บริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ กำาไรขั้นต้น 
และกำาไรจากการดำาเนินงานของโครงการที่กลุ่มบริษัทร่วมลงทุน

 - ทดสอบการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
 - ทดสอบการคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการระหว่างพัฒนา
ดังกล่าว

 - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท และบริษัท
เกี่ยวกับเงินลงทุนในโครงการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปี นอกเหนือจากงบการเงินของบริษัทและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าสอบทานได้ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำาแล้ว และพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงินของบริษัทหรือกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ 
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เก่ียวกับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 
การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และเรื่องซ่ึงยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบันสำาหรับค่าเผื่อที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้สำาหรับค่างานบางส่วนที่การส่ง
มอบงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไข ดังนั้น หากผู้บริหารจัดทำาข้อมูลอื่นจากงบการเงินที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จ
จริงดังกล่าว ข้อมูลอื่นจะแสดงข้อมูลขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญด้วยเหตุเดียวกันเกี่ยวกับมูลค่าและรายการอื่นในรายงานประจำาปี ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้สำาหรับค่างานบางส่วน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำากับดูแลในการจัดทำางบการเงินของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินของบริษัทโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำาเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
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มีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกตและตั้งข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินของบริษทัไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด 
ออกแบบและการปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
เพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงจดั
ทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมมา 
สรปุว่ามคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณห์รือสถานการณท่ี์อาจเปน็เหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกลุม่
บริษทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม ่ถ้าข้าพเจา้ได้ข้อสรปุว่ามคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งกลา่วไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ดร้วบรวมมาจนถึงวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินของบริษัทแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบในการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสำาคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มี 
หน้าท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นหากข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทีส่ือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการกำากับดูแล ข้าพเจา้ได้พจิารณาเร่ืองตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงินของบรษิทัในงวดปัจจบุนั 
และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกับเรือ่งดังกลา่ว หรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดข้ึน หรือหากข้าพเจา้พจิารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรือ่งดังกลา่วในรายงานของข้าพเจา้เพราะ
การกระทำาดังกลา่วสามารถคาดการณไ์ด้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต่์อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,377,793  3,434,053  2,165,224  1,817,040 
เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี  448,851  17,652  -  3,287 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน 6  162,738  445,634  4,186  138,431 
ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 7  50,000  -  50,000  - 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8  10,512,190  8,697,236  7,882,737  6,830,691 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 9  915,779  2,061,225  2,775,264  3,538,470 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย 10  -  -  6,202  4,178 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและ
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 11  270,869  260,694  1,421,567  1,372,425 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  23,402,870  20,854,766  19,909,976  17,490,272 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  3,184,872  2,909,441  2,485,486  1,929,346 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา - สุทธิ 12  5,069,828  3,531,490  3,264,482  2,095,369 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 13  419,169  431,874  -  - 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,205,179  1,021,471  838,070  675,143 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  1,450,256  1,732,534  149,260  125,469 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  775,012  611,511  584,770  482,892 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 37  654,078  1,106,077  270,798  320,905 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ 14  -  165,716  -  165,716 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  51,899,484  47,281,374  41,808,022  36,989,634 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ 10  -  -  32,746  34,468 
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7  435,939  -  435,939  - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ 15  819,495  760,161  7,924,917  7,576,150 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 16  909,765  861,138  749,030  691,793 
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 17  7,738,424  7,651,755  5,205,964  5,130,170 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 18  2,293,489  2,293,489  -  - 
รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 19  949,976  948,527  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ 20  -  -  5,734,105  5,671,067 
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 21  295,769  770,615  -  474,846 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  2,030,872  2,113,270  1,068,821  1,151,219 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร  623,208  90,406  615,211  45,795 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 23  23,390,010  19,646,861  13,450,377  9,488,112 
ค่าความนิยม 24  863,572  942,112  -  - 
ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการ
   ระหว่างพัฒนา 25  4,594,297  3,769,973  1,863,679  1,740,234 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33  257,850  285,566  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  912,585  414,128  672,169  192,484 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  46,115,251  40,548,001  37,752,958  32,196,338 

รวมสินทรัพย์  98,014,735  87,829,375  79,560,980  69,185,972 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 26  7,754,242  8,491,581  4,466,748  5,348,803 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท  1,529,608  698,700  1,501,483  698,700 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  12,253,748  11,574,330  8,947,044  7,376,573 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27  1,887,305  1,572,656  2,802,770  1,879,528 
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา  460,917  1,466,291  460,917  1,466,291 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่จะรับรู้
   เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี  7,147,688  6,807,963  6,111,757  5,965,538 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี 28  712,878  629,534  636,371  524,987 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 29  10,608,923  8,823,130  8,300,934  7,398,073 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30  1,499,818  830,000  1,499,818  830,000 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
   ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 31  523,580  445,791  453,581  396,207 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  184,804  70,628  42,732  9,997 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  268,175  370,350  237,728  346,312 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,678,076  1,325,512  699,830  517,979 
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  62,484  62,484  56,809  56,809 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  941,256  774,905  866,102  689,935 
สำารองเผื่อขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง 38  186,000  -  186,000  - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  583,391  575,392  376,675  336,945 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  48,282,893  44,519,247  37,647,299  33,842,677 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ  6,782,648  5,828,417  6,047,219  4,166,782 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 28  1,066,665  780,413  976,903  620,950 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 29  10,475,412  6,413,416  6,767,860  1,811,654 
หุ้นกู้ - สุทธิ 30  13,281,231  13,723,330  13,281,231  13,723,330 
สำารองเผื่อขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง 38  46,780  169,712  46,780  167,179 
หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 31  761,026  708,257  535,903  506,857 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33  743,337  806,209  158,889  207,616 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  104,415  107,677  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  33,261,514  28,537,431  27,814,785  21,204,368 

รวมหนี้สิน  81,544,407  73,056,678  65,462,084  55,047,045 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น 34  6,337,921  6,337,921  6,337,921  6,337,921 

ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 
   5,279,840,848 หุ้น  5,279,841  5,279,841  5,279,841  5,279,841 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  8,547,392  8,547,392  8,547,392  8,547,392 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 41  526,753  519,124  500,153  492,524 

ยังไม่ได้จัดสรร  (266,601)  (485,844)  91,690  16,598 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (283,394)  (634,706)  (320,180)  (197,428)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  13,803,991  13,225,807  14,098,896  14,138,927 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  2,666,337  1,546,890  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  16,470,328  14,772,697  14,098,896  14,138,927 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  98,014,735  87,829,375  79,560,980  69,185,972 
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  54,763,846  50,180,327  40,239,972  36,610,429 
รายได้จากการขายและให้บริการ  5,880,049  5,057,339  2,069,630  1,302,080 

รวมรายได้ 37, 47  60,643,895  55,237,666  42,309,602  37,912,509 

ต้นทุน
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  49,437,875  44,939,523  37,361,012  34,306,633 
ต้นทุนในการขายและให้บริการ  4,645,427  3,725,215  1,728,095  861,730 

รวมต้นทุน 37, 43  54,083,302  48,664,738  39,089,107  35,168,363 

กำาไรขั้นต้น  6,560,593  6,572,928  3,220,495  2,744,146 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า  19,825  19,170  197,038  121,822 
ดอกเบี้ยรับ 47  187,659  140,019  147,247  83,264 
กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  -  119,443  -  42,712 
รายได้อื่น 42  679,730  704,067  355,879  397,184 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  7,447,807  7,555,627  3,920,659  3,389,128 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (59,406)  (58,194)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43  (3,606,957)  (2,952,618)  (1,682,644)  (1,157,049)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ  (141,890)  (764,058)  302,490  (464,474)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  (1,970)  (26,558)  -  (26,558)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 47  (252,278)  (350,431)  (37,379)  (103,150)
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน 47  198,518  -  (370,354)  - 

รวมค่าใช้จ่าย  (3,863,983)  (4,151,859)  (1,787,887)  (1,751,231)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  3,583,824  3,403,768  2,132,772  1,637,897 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 47  164,465  60,622  -  - 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  3,748,289  3,464,390  2,132,772  1,637,897 

ต้นทุนทางการเงิน 47  (2,393,369)  (2,346,331)  (1,676,848)  (1,502,943)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  1,354,920  1,118,059  455,924  134,954 

ภาษีเงินได้ 33, 47  (679,654)  (436,809)  (303,354)  (33,988)

กำาไรสำาหรับปี  675,266  681,250  152,570  100,966 
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไร
   หรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   - สุทธิจากภาษี  (86,213)  (103,843)  (69,849)  (79,374)

รายการทีต่อ้งจดัประเภทใหม่เข้างบกำาไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี  (121,097)  12,348  (114,210)  11,582 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
   เงินตราต่างประเทศ  (244,959)  (60,378)  (8,542)  10,755 

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (452,269)  (151,873)  (192,601)  (57,037)

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  222,997  529,377  (40,031)  43,929 

การแบ่งปันกำาไรสำาหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  305,621  412,649  152,570  100,966 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  369,645  268,601  -  - 

 675,266  681,250  152,570  100,966 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  2,413  307,799  (40,031)  43,929 

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  220,584  221,578  -  - 

 222,997  529,377  (40,031)  43,929 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไร (บาทต่อหุ้น) 36  0.0579  0.0782  0.0289  0.0191 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หน่วย : พันหุ้น)  5,279,841  5,279,841  5,279,841  5,279,841 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สำารอง
ตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่อยู่ใน
อำานาจ
ควบคุม

รวม

กำาไร 
(ขาดทุน) 
สะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร

กำาไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเงิน

ลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการ

แปลงค่างบ
การเงินที่เป็น
เงินตราต่าง
ประเทศ

ส่วนเกิน (ต่ำา) 
กว่าทุนจาก
กาเปลี่ยน

แปลงสัดส่วน
เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

รวม

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  5,279,841  8,547,392  514,074  (741,940)  197,179  (623,930)  (200,444) (627,195)  12,972,172 1,361,222 14,333,394
เงินปันผลจ่าย 35  -  -  -  (54,164)  -  -  -  -  (54,164)  - (54,164)
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (35,910) (35,910)
รายการกับผู้ถือหุ้น  -  -  -  (54,164)  -  -  -  -  (54,164)  (35,910)  (90,074)
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  412,649  -  -  -  -  412,649  268,601 681,250
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (97,339)  12,348  (19,859)  -  (7,511)  (104,850)  (47,023) (151,873)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  315,310  12,348  (19,859)  -  (7,511)  307,799  221,578  529,377 
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  5,050  (5,050)  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  5,279,841  8,547,392  519,124  (485,844)  209,527  (643,789)  (200,444)  (634,706)  13,225,807  1,546,890  14,772,697 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  5,279,841  8,547,392  519,124  (485,844)  209,527  (643,789)  (200,444)  (634,706)  13,225,807  1,546,890  14,772,697 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (59,968)  (59,968)
บริษัทย่อยเพิ่มทุนระหว่างปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,534,807  1,534,807 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 
  เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -  -  -  2,569  -  61,665  511,537  573,202  575,771  (575,976)  (205)
รายการกับผู้ถือหุ้น  -  -  -  2,569  -  61,665  511,537  573,202  575,771  898,863  1,474,634 
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  305,621  -  -  -  -  305,621  369,645  675,266 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (81,318)  (121,097)  (100,793)  -  (221,890)  (303,208)  (149,061)  (452,269)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  224,303  (121,097)  (100,793)  -  (221,890)  2,413  220,584  222,997 
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  7,629  (7,629)  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  5,279,841  8,547,392  526,753  (266,601)  88,430  (682,917)  311,093  (283,394)  13,803,991  2,666,337  16,470,328 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

กำาไร (ขาดทุน)
 ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการ

เปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าเงินลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่าง
ประเทศ

รวม
สำารอง

ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะของกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  5,279,841  8,547,392  487,474  54,220  185,990  (405,755)  (219,765)  14,149,162 
จ่ายเงินปันผล 35  -  -  -  (54,164)  -  -  -  (54,164)
รายการกับผู้ถือหุ้น  -  -  -  (54,164)  -  -  -  (54,164)
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  100,966  -  -  -  100,966 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (79,374)  11,582  10,755  22,337  (57,037)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  21,592  11,582  10,755  22,337  43,929 
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  5,050  (5,050)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  5,279,841  8,547,392  492,524  16,598  197,572  (395,000)  (197,428)  14,138,927 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  5,279,841  8,547,392  492,524  16,598  197,572  (395,000)  (197,428)  14,138,927 
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  152,570  -  -  -  152,570 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (69,849)  (114,210)  (8,542)  (122,752)  (192,601)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  82,721  (114,210)  (8,542)  (122,752)  (40,031)
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  7,629  (7,629)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  5,279,841  8,547,392  500,153  91,690  83,362  (403,542)  (320,180)  14,098,896 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้  1,354,920  1,118,059  455,924  134,954 
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  3,043,915  2,422,066  1,721,727  1,240,767 
ขาดทุน (กำาไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  35,045  (15,294)  34,367  107,362 
เงินปันผลรับ  (19,825)  (19,170)  (197,038)  (121,822)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  (164,465)  (60,622)  -  - 
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ  141,890  764,058  (302,490)  464,474 
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน  (198,518)  -  370,354  - 
กำาไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  (119,443)  -  (42,712)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  1,970  23,597  -  23,597 
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย  -  2,961  -  2,961 
ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (17,481)  (121,790)  (39,961)  15,925 
ค่าเผื่อ (โอนกลับสำารอง) ขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง  8,031  (129,241)  25,776  (53,921)
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  3,535  21,500  -  18,150 
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง  -  76,448  -  - 
ประมาณการหนี้สิน  91,670  13,310  91,670  - 
ขาดทุนจากการปิดกิจการร่วมค้า  -  5,151  -  - 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  88,953  51,012  -  48,698 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,393,369  2,346,331  1,676,848  1,502,943 

กำาไรจากการดำาเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิดำาเนินงาน  6,763,009  6,378,933  3,895,606  3,341,376 
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  (2,273,750)  (2,831,691)  (1,433,454)  (2,102,215)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  467,125  (156,910)  667,892  (304,411)
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  485,459  (65,373)  147,023  (594,439)
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  (2,493,067)  (3,086,166)  (2,379,879)  (3,291,417)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  (275,623)  (783,583)  (556,332)  (716,150)
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา  (1,541,873)  (597,831)  (1,169,113)  (407,165)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  12,705  40,263  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  282,278  (362,631)  (23,791)  17,175 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  (163,501)  (35,868)  (101,878)  (45,112)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  447,143  (800,801)  46,635  (257,136)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (552,222)  (164,987)  (533,157)  (118,507)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  665,081  (1,578,262)  1,570,626  643,976 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  314,649  342,068  923,242  (134,006)
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา  (1,005,374)  937,022  (1,005,374)  937,022 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  1,293,956  3,479,884  2,026,656  3,317,468 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  (102,175)  226,484  (108,584)  223,614 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  352,564  232,872  181,851  118,616 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  166,351  166,344  176,167  170,533 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (104,940)  203,781  (70,507)  64,696 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (90,894)  (49,558)  (63,806)  (48,732)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (3,291)  1,650  -  - 

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน  2,643,610  1,495,640  2,189,823  815,186 
 รับคืนภาษีเงินได้  726,494  474,684  644,144  467,046 
 จ่ายภาษีเงินได้  (1,504,653)  (710,804)  (1,100,480)  (607,204)

เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน  1,865,451  1,259,520  1,733,487  675,028 



128 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจำาและติดภาระค้ำาประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  (148,303)  326,510  137,532  (72,553)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  31,000  2,059  (912,519)  (242,832)
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  19,825  19,170  197,038  121,822 
จ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา  (86,669)  (92,763)  (75,794)  (104,966)
จ่ายรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก  (1,449)  (4,562)  -  - 
รับคืนเงินจากการจ่ายเพื่อสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก  -  6,723  -  - 
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา  -  (5,491)  -  - 
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  96,235  27,392  96,235  27,392 
ขายสินทรัพย์  544,451  451,855  357,559  61,435 
ซื้อสินทรัพย์  (5,599,552)  (3,069,667)  (4,265,540)  (1,546,289)
จ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา  (824,324)  (448,361)  (123,445)  (183,236)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (5,968,786)  (2,787,135)  (4,588,934)  (1,939,227)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
จ่ายดอกเบี้ย  (2,325,590)  (2,289,727)  (1,625,079)  (1,407,851)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (737,339)  201,040  (882,055)  238,025 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น  404,438  37,481  376,313  56,014 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (892,126)  (691,766)  (752,338)  (712,598)
รับเงินกู้ยืมระยะยาว  10,517,379  7,218,177  9,379,821  5,307,269 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (4,636,874)  (2,811,410)  (3,522,868)  (2,235,646)
รับจากการออกหุ้นกู้  1,050,000  7,364,407  1,050,000  7,364,407 
จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (830,000)  (6,500,000)  (830,000)  (6,500,000)
เงินปันผลจ่าย  -  (54,164)  -  (54,164)
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  (59,968)  (35,910)  -  - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัษย่อย  1,534,807  -  -  - 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  4,024,727  2,438,128  3,193,794  2,055,456 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  22,348  (64,890)  9,837  14,371 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (56,260)  845,623  348,184  805,628 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  3,434,053  2,588,430  1,817,040  1,011,412 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี  3,377,793  3,434,053  2,165,224  1,817,040 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กำาไร (ขาดทนุ) ทียั่งไมเ่กิดข้ึนจรงิจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่าเงินลงทนุ  (151,371)  15,435  (142,763)  14,478 
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  1,688,192  558,984  1,646,145  525,089 
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์  426,470  41,081  -  41,081 
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แทนการชำาระหนี้
จากลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -  (95,856)  -  (95,856)
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อจ่ายชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า
   ของบริษัทย่อยทางอ้อม  13,837  -  13,837  - 
รับชำาระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ  485,939  -  485,939  - 
รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ถาวร  165,716  -  165,716  - 
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำาเนินงาน  474,846  -  474,846  - 
รับโอนสินทรัพย์จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
   เป็นบริษัทย่อย  89,905  -  89,905  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักใน
การให้บริการก่อสร้างและลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน โดยมีที่อยู่ตาม
ที่จดทะเบียนคือเลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและการนำาเสนองบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์ในการถือปฎิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยการจดัทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำาเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นต้องให้
สอดคล้องกับงบการเงินที่จัดทำาขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอำานาจในการ
ควบคุมดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2561 2560

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
Myanmar ITD Co., Ltd. เมียนมา - 99.99
PT.Thailindo Bara Pratama อินโดนีเซีย 99.99 99.99
ITD Cementation India Limited อินเดีย 46.64 51.63
ITD - Madagascar S.A. มาดากัสการ์ 99.98 99.98
ITD Construction SDN. BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บังคลาเทศ 99.99 99.99
ITD Bangladesh Company Limited บังคลาเทศ 99.99 99.99
Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม 80.00 80.00
ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐโมซัมบิค 99.00 99.00
Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐโมซัมบิค 60.00 60.00
Momaz Logistics สาธารณรัฐมอริเชียส 100.00 100.00
Italian - Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. เมียนมา 99.90 99.90

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำากัด ไทย 99.80 99.80
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด ไทย 92.59 92.59
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด ไทย 90.94 90.94
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ไทย 69.90 69.90
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ไทย 50.96 50.96
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ไทย 74.93 74.93
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ไทย 99.94 99.94
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จำากัด ไทย 99.95 99.95
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ไทย 99.97 99.97
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด ไทย 60.00 60.00
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ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2561 2560

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในต่างประเทศ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (บีวีไอ) จำากัด หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 99.99 99.99
บริษัท อิยวดี มัลติเทรด จำากัด เมียนมา 99.99 99.99
ITD Cementation Projects India Limited อินเดีย 99.99 99.99
บริษัท เกาะกงพาวเวอร์ไลท์ จำากัด 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) เมียนมา 75.00 75.00
Future Prosperity Investment Company Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 99.99 99.99
APPC Hong Kong Company Limited ฮ่องกง 100.00 100.00
THAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT PRIVATE 
   COMPANY LIMITED

สิงคโปร์  100.00  100.00

THAI POWER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
THAI TELECOM DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI TELECOM HOLDING PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI POWER HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI TELECOM COMPANY LIMITED เมียนมา 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00
DAWEI POWER COMPANY LIMITED เมียนมา 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00

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

2.3 ในระหว่างปี 2561 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 - บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียน แต่บริษัทไม่ได้ลงทุนเพิ่มทำาให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51.63 เป็น
ร้อยละ 46.64 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดทำางบการเงินรวม โดยได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่ได้สูญเสียอำานาจ
ควบคุมจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 
40.00 ทำาให้บริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 20.70 เป็นร้อยละ 18.66

 - บริษัทและบริษัท สุมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น จำากัด ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า SMCC – ITD โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 
กิจการร่วมค้าจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายประเทศบังคลาเทศ เพื่อรับจ้างดำาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับสายท่ี 6 
(สัญญา CP-06) ที่นครธากา ประเทศบังคลาเทศ

 - บรษิทัได้ชำาระคา่หุ้นเพิม่ทุนของบริษทั อติาเลยีนไทย พาวเวอร ์จำากัด จำานวน 550.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัยังคงถือหุ้นในอตัราสว่น รอ้ยละ 99.99
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 - บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่มเติม จำานวน 821.06 ล้านตากาบังคลาเทศ

 - กิจการร่วมค้าในประเทศแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

 - บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

2.4 ในระหว่างปี 2560 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 - บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาแห่งหนึ่งในประเทศบังคลาเทศ

 - บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่มเติม จำานวน 585.63 ล้านตากาบังคลาเทศ

 - บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการในกลุ่มบริษัท 13 แห่งในต่างประเทศ

 - บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า 2 แห่งในประเทศและในต่างประเทศ

 - บริษัทและ Sinohydro Corporation Limited ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า ITD-SINOHYDRO ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายประเทศบังคลาเทศ เพื่อ
รับจ้างดำาเนินการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 51

 - บริษัทและบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำากัด ได้ลงนามจัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อ “กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมา
ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ และมีสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้า 
คือ ร้อยละ 70

 - บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ในกลุ่มบริษัท 2 แห่ง ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

2.5 งบการเงินของสำานักงานโครงการ สาขา และบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสำาหรบัรายการทีเ่ป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิ และอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายเดือนสำาหรับรายการทีเ่ปน็รายได้และคา่ใช้จา่ย ผลต่างซ่ึงเกิด
จากการแปลงคา่ดังกลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “สว่นปรบัปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ ได้หักกลบลบกันใน งบการเงินรวมแล้ว ยกเว้นกำาไรที่รวมอยู่ใน
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่มีผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม

2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย แสดงด้วยจำานวนกำาไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในส่วนที่ไม่ได้ถือโดยกลุ่มบริษัท 
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม 

2.8 บริษทัย่อยมรีอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวันเดยีวกันคอื วันที ่31 ธนัวาคม และไดจ้ดัทำางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดยีวกันกับบริษทัสำาหรบัรายการ
บัญชีที่เหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

2.9 กำาไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็นส่วน เกิน (ต่ำา) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

2.10 งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของบริษัทได้รวมงบการเงินของสำานักงานโครงการต่างประเทศ 2 แห่ง สำานักงาน
สาขาต่างประเทศ 5 แห่ง บริษัทย่อยต่างประเทศ 9 แห่ง และกิจการ ร่วมค้าต่างประเทศ 3 แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมี
ยอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวมที่อยู่ในงบการเงินรวมเทียบเท่าเงินบาท มีดังนี้

2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท) สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม
KOLDAM Project Office 1,009 1 1,132 7
West Bengal Project Office 8 - 12 10
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – Philippines Branch 51 - 56 1
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – Taiwan Branch 2 1 7 14
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – India Branch 660 249 505 193
Italian - Thai Development Public Co., Ltd. - Combodia Branch 9 283 64 111
Italian - Thai Development Public Co., Ltd. - Bangladesh Branch 5,712 4,376 2,276 727
ITD Cementation India Limited 12,384 13,120 11,804 11,775
PT.Thailindo Bara Pratama 544 260 512 23
ITD Madagascar S.A. 30 3 115 10
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 2,952 1 2,338 11
ITD Bangladesh Company Limited 2 - 2  -
Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd. 3 - 3 -
Italian - Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. 2 - 3 4
ITD Mozambique Limitada 144 8 126 12
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2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท) สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม
Thai Mozambique Logistica SA 209 - 212 -
ITD - Cemindia JV 67 24 29 27
ITD - ITD CEM JV 1,724 806 2,164 758
ITD - ITD CEM JV (Consortium) 44 - 54 8
รวม 25,556 19,132 21,414 13,691

2.11 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงในกิจการร่วมค้าของบริษัท พบว่าการ ร่วมทุนในสัญญาร่วมค้าบางสัญญา ถือเป็น 
การดำาเนินงานร่วมกัน บริษัทจึงจัดทำาและนำาเสนองบการเงินโดยรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันโดยใช้วิธี
รวมตามสัดส่วนของบริษัท ในการดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว

กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
ส่วนได้เสียในการดำาเนินงานร่วมกัน 

(ร้อยละ) ลักษณะธุรกิจ
2561 2560

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 60.00 60.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ที่จังหวัด

ตราด ให้กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 40.00 40.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา 

บริเวณถนนนนทบุรี 1 โครงการทำาถนนให้กับกรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 24.00 24.00 รบัจา้งดำาเนนิงานก่อสรา้งโครงการขยายคลงัก๊าซ LPG ท่ีเขาบ่อยา จงัหวัด
ชลบุรี ให้กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 70.00 70.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน 
จิระสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

SMCC – ITD Joint Venture 49.00 - รับจ้างดำาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับ
สายที่ 6 (สัญญา CP-06) ที่นครธากา ประเทศบังคลาเทศ ให้กับ Dhaka 
Mass Transit Company Limited

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน  
รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 922 678 554 233 704 884 1,781 277
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 9 - - - 18 - 226 -
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 53 - - - 248 142 44 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี 22 - 1 - 24 - 3 -
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 27 1 1 - 255 4 460 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 709 34 271 431 6  - 6  -
SMCC – ITD Joint Venture 957 97 32 1,144 - - -  -

2561 2560

(หน่วย : ล้านบาท) รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 1,372 1,637 837 953
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 1 3 4 7
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 31 23 5 29
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - - 2
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 311 137 1 12
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 39 28 5 5
SMCC – ITD Joint Venture 321 307 - -
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

3.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

การนำามาตรฐานท่ีปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทอย่างเป็นสาระสำาคัญ ยกเว้นการ 
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ตามหมายเหตุ 32)

3.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการกำาหนดหลักในการรรับ
รู้รายได้ใหม่ แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญาก่อสร้าง” รวมถึงการตีความมาตรฐาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับรายได้อกีหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหมไ่ด้มกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูข้ายหรอืผูใ้ห้บริการตอ้งคำานงึถึงภาระทีต้่องปฎบิตัใินการรบัรูร้ายได้
และให้แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีข้อจำากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน 

กลุม่บรษิทัวางแผนจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 มาถือปฏบัิตเิริม่ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2562 โดยจะใช้วิธปีรบัย้อนหลงัโดยบันทึก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำามาตรฐานมาบังคับใช้ครั้งแรกผ่านส่วนของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่ ผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการทบทวนผลกระทบขั้นสุดท้ายจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

3.3 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่องมือทางการ
เงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” TFRS 7 “การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การป้องกัน
ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน” มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีข้อกำาหนดใหม่เกี่ยวกับนิยาม การรับรู้รายการ การจำาแนกรายการ การประเมินมูลค่า และ
การด้อยค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจะนำามาตรฐานฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที่เริ่มใช้
มาตรฐานนี้ 

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
รายได้ค่าบรกิารก่อสร้าง รับรูเ้มือ่ได้มกีารให้บรกิารแลว้ โดยพจิารณาถึงข้ันความสำาเร็จของงานก่อสร้างซ่ึงคำานวณโดยการเปรยีบเทยีบต้นทนุงานก่อสรา้ง
ที่เกิดข้ึนจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่า จะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยบริษัทจะตั้งสำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการ
ก่อสร้างทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการ
ขาย แสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
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4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และการวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับชำาระเงินจาก
ลูกหนี้โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

4.4 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระและเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา

รายได้ทีรั่บรูแ้ลว้แต่ยังไมถึ่งกำาหนดเรยีกชำาระตามสญัญา แสดงไว้เป็น “รายได้ทียั่งไมเ่รยีกชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินคา่งวดทีเ่รยีกชำาระตาม
สัญญาแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.5 สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา

สินคา้คงเหลอืและงานระหวา่งทำา แสดงตามราคาทนุถวัเฉลี่ยถว่งน้ำาหนกัหรอืมลูคา่สุทธทิีค่าดวา่จะไดร้บัแล้วแตร่าคาใดจะต่ำากวา่ สินคา้คงเหลือจะถอื
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณาบันทึกค่าเผื่อขาดทุนสำาหรับสินค้าเสื่อมสภาพเป็นครั้งคราว 

4.6 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ แสดงในราคาทุน หรือมลูคา่สทุธท่ีิจะได้รับ แลว้แต่ราคาใดจะต่ำากว่า ต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ 
ประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายโดยตรงกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง โดยจะตัดจ่ายเป็นต้นทุนขาย
ตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของแต่ละโครงการ โดยจะหยุด
บันทึกเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำาเนินการพัฒนาต่อไป

4.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

กลุ่มของสินทรัพย์ที่จำาหน่าย จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้
สินทรัพย์นั้นต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการขายนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสินทรัพย์นั้นมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน โดย
ข้ึนอยู่กับข้อตกลงท่ีเป็นไปตามปกติและถือปฏิบัติกันท่ัวไปสำาหรับการขายสินทรัพย์นั้น ซ่ึงผู้บริหารได้ผูกมัดกับแผนการเสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจัง
ในราคาทีส่มเหตสุมผลสอดคลอ้งกับมลูค่ายุติธรรมในปจัจบุนัของสนิทรพัย์นัน้ โดยได้เร่ิมดำาเนนิการตามแผนเพือ่หาผูซ้ื้อและเพือ่ทำาตามแผนให้สมบูรณ์
และมคีวามเปน็ไปได้ว่าการขายจะเสรจ็สมบูรณภ์ายใน 1 ปี โดยกลุม่ของสนิทรัพย์ทีจ่ำาหนา่ยนัน้จะวดัมลูคา่ด้วยจำานวนทีต่่ำากว่าระหว่างมลูค่าตามบัญชี
กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับการลดมูลค่าในคร้ังแรกและผลกำาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลัง 
รับรู้ในงบกำาไรขาดทุน ผลกำาไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
บริษัทหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับอาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

4.9 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย แสดงตามมลูค่ายุตธิรรม กำาไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าถือเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นของผูถื้อหุ้น
ภายใต้หัวข้อ “กำาไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเ่กิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ” จนกว่าจะมกีารจำาหนา่ยหลกัทรพัย์จงึบันทกึการเปลีย่นแปลง
มูลค่าหุ้นในงบกำาไรขาดทุน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงมูลค่าตาม ราคาทุน ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการ ร่วมค้า และเงินลงทุนทั่วไปไว้ในงบกำาไร
ขาดทุนเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรอืกิจการทีม่อีำานาจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคมุโดยบริษทั ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง
และทางอ้อม ต่อมติของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัท หรือผู้บริหารคนสำาคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำานาจใน
การวางแผนและกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท
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บริษัทย่อย
บริษัทย่อย เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการกำาหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม เป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำาเนิน
งาน แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของบริษัท ได้รวมส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนับจาก
วันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทร่วมมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงาน บริษัทจะรับ
รู้ผลขาดทุนในเงินลงทุนไม่เกินจำานวนที่ลงทุนไว้ และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอม
ที่จะชำาระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

การร่วมการงาน
สญัญาการรว่มการงานเป็นสญัญาทีผู่ร้ว่มทุนตัง้แต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมการดำาเนนิงานร่วมกันในกิจกรรมทีจ่ดัตัง้ข้ึน การตดัสนิใจในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมการดำาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำาหนดของคำานิยามว่าการควบคุมร่วม 
การรว่มการงานสามารถอยู่ในรปูแบบของการดำาเนนิงานรว่มกันหรือการร่วมค้า การจดัประเภทข้ึนอยู่กับสทิธแิละภาระผกูพนัของผูร่้วมทุน โดยพจิารณา
จากโครงสร้างและรปูแบบทางกฎหมายของการรว่มการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงท่ีผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมท้ังข้อเท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้ม
อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หากในข้อกำาหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิ ของการร่วมงานการร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการดำาเนินงาน
ร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมงานนั้น 

การร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วน
แบ่งกำาไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำาหรับส่วนท่ีเป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทใน
การร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตาม ส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้านั้น 

ส่วนการดำาเนินงานร่วมกันนั้น บริษัทรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการดำาเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

4.11 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

4.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุวัดมลูค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ หลงัจากนัน้ บริษทัและบริษทัย่อยจะวัดมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรม และรับรูผ้ลกำาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนในงบกำาไรขาดทนุ

ในวันที่จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนคำานวณจากราคาซื้อ
สินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำานวนเทียบเท่าเงินสด รวมท้ังดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องในการทำาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสำาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

อาคาร 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 – 25 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 – 7 ปี
ยานพาหนะ 5 – 12 ปี
สำานักงานและบ้านพักคนงานชั่วคราว 5 – 12 ปี

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและ ค่าบำารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

4.14 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ของหุ้น ที่ซื้อโดยบริษัท ค่าความนิยมแสดง
ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัททดสอบการด้อยค่าของ ค่าความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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4.15 สิทธิในเหมืองแร่โปแตช

สิทธิในเหมืองแร่โปแตชเกิดจากส่วนของต้นทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าต้นทุน
การได้มาซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินี้เป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองแร่โปแตช เมื่อ
บริษัทเริ่มดำาเนินการผลิตจะมีการตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีจำานวนปริมาณแร่โปแตชที่ผลิตได้เทียบกับประมาณการสินแร่โปแตชในดิน

4.16 ต้นทุนในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก

ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการทำาเหมืองแร่ บันทึกบัญชีเป็นต้นทุนในการสำารวจและพัฒนา
แหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่านี้จะมีการตัดจำาหน่ายตามจำานวนหน่วย
ของผลผลติท่ีผลติได้เทียบกับปรมิาณแร่ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะผลติได้ ในกรณทีีม่ข้ีอพสิจูนไ์ดว่้าโครงการนีไ้มม่คีวามเป็นไปได้ในเชิงพาณชิย์และต้องเลกิลม้
ไปหรือไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต้นทุนเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

4.17 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างจะหักจากค่างานตามผลงานแต่ละงวดจนครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.18 หุ้นกู้

หุ้นกู้บันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุ้นกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำาหนดไถ่ถอน จะบันทกึในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ กำาไร/
ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกำาหนดรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อมีการไถ่ถอน

4.19 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า

การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า โดยจำานวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจำานวนคงท่ี ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการ
ใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงาน การชำาระเงินภายใต้สญัญา
เช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงาน
ก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

4.20 สัญญาเช่า – กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์คำานวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.21 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อ เจ้าหนี้เช่าซื้อมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 24 – 60 เดือน สินทรัพย์ซึ่งบริษัทได้มาภายใต้สัญญา
เช่าซื้อ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทในราคาเงินสดและจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เมื่อชำาระเงินครบตามจำานวน ดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

4.22 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากปรากฎว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะปรับปรุงลดมูลค่าของ
สินทรัพย์ตามบัญชีลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

4.23 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู้
ในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือจะได้รับ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี คูณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศ
ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ ซึ่งแตกต่างจากกำาไร
ขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับจำานวนเก่ียวข้องท่ีใช้
สำาหรบัการคำานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีำานวณโดยใชอ้ัตราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชัว่คราวเมือ่มีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำานวนเพียงพอกับการใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.24 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกรวมไว้ในงบกำาไรขาดทุน

4.25 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)
บรษิทัและบรษิทัย่อยและพนกังานของบรษิทัไดร้ว่มกันจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงินทีบ่รษิทัและบรษิทั
ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการเกษียณอายุ)
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยการเกษียณอายุ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานคำานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคำานวณผลประโยชน์หลังเกษียณอายุของ
พนักงานรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ฯ มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์โครงการและผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการฯ เป็นการคาดการณ์ของบริษัทจากผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนที่คาดหวังจากเงินลงทุน
ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์โครงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงาน

4.26 ส่วนงานดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่
เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4.27 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติ การจ่ายเงินปันผล

4.28 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

4.29 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้
แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
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ในการคำานวณจำานวนหุ้นสามญัทีเ่พิม่ข้ึนหากมกีารใช้สทิธิ บริษทัคำานวณว่าหากนำาเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สทิธจิากใบสำาคัญแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่มาซ้ือหุ้น
สามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำาหนดจำานวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม แล้วนำาจำานวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ 

4.30 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บันทึกในงบกำาไรขาดทุน ส่วนผลต่างที่ได้รับหรือจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบันทึกปรับปรุงกับ
ดอกเบี้ยจ่ายของภาระหนี้สินทางการเงินที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.31 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงนิ เมื่อบริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพัน
ทีค่่อนข้างแนน่อนท่ีมผีลสบืเนือ่งจากเหตุการณใ์นอดีต และจำานวนทีต้่องชดใช้ดังกลา่วสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สนิทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
ถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4.32 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกำาหนดลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของ
มูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้น

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์นั้น หรือหนี้สินนั้น

5. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

ในการจัดทำางบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ 
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหาร
ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดังนี้

1. การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

ระดับความสำาเร็จของงานของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยผู้บริหารซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ในรายงาน โดยให้ความสำาคัญ
เก่ียวกับเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ งานทีท่ำาแลว้ และประมาณการต้นทุนท่ีจะตอ้งใช้ในการทำางานให้แลว้เสร็จ ท้ังนีข้้อสมมติฐานท่ีสำาคัญต้องใช้การประมาณ
การสำาหรับต้นทุนทั้งหมดและส่วนที่จะได้รับชดเชยจากคำาสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกับการคำานวณอัตราส่วนงานท่ี 
ทำาเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงหรือต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในรายงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และกำาไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดย
การปรับปรุงจำานวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้

2. รายได้จากสิทธิเรียกร้อง

รายได้จากสิทธิเรียกร้อง เป็นจำานวนที่บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือคู่สัญญาให้ชดใช้หรือจ่ายเงินชดเชยสำาหรับต้นทุนท่ีเกิดข้ึน 
นอกเหนือจากราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รายได้จากสิทธิเรียกร้อง อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด
ในรายละเอียดที่ระบุหรือออกแบบ และการโต้แย้งขอเปลี่ยนแปลงแบบจากงานตามสัญญา การประมาณรายได้จากสิทธิเรียกร้องมีความไม่แน่นอนสูง 
และขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา

3. สำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยสอบทานงานระหว่างก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนสำาหรับโครงการ
ก่อสร้างเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

4. การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้  
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูนัน้เปน็การประเมนิบนพืน้ฐานเก่ียวกับประสบการณใ์นอดตีของการติดตามทวงถาม ควบคูกั่บการสอบทานอายุของลกูหนีค้งเหลอื  
ณ วันที่ในรายงาน
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5. ค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ

บรษิทัและบริษทัย่อยประมาณการค่าเผือ่ลดมลูค่าสำาหรับสนิค้าเก่า และเสือ่มคุณภาพเพือ่ให้สะท้อนถึงการ ดอ้ยค่าลงของสนิคา้คงเหลอื โดยการประมาณ
การนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

6. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน รอการพัฒนา เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่า
ยุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ
ที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสำาคัญหรือระยะเวลา และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

7. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยพจิารณาคา่เผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน เมือ่พบว่ามลูค่ายุตธิรรมของเงินลงทุนดังกลา่วลดลงอย่างมสีาระสำาคัญและเป็นระยะเวลา
นาน ซึ่งความมีสาระสำาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

8. การด้อยค่าของค่าความนิยม

ในแต่ละปี บริษทัทดสอบค่าความนยิมจากการลงทนุในบรษิทัย่อย เพือ่พจิารณาว่ามกีารด้อยคา่หรอืไม ่จำานวนเงินทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนจากหนว่ยสนิทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการคำานวณมูลค่าการใช้ ซึ่งเกิดจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

บริษัทแสดงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าเริ่มแรกจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย และผลกำาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังใน งบกำาไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประเมินโดยผู้
ประเมนิราคาอสิระ โดยการวิเคราะห์มลูค่าจากต้นทนุทดแทน ซ่ึงการประเมนิมลูค่าดังกลา่วต้องอาศยัข้อสมมติฐานและ การประมาณการบางประการ

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมลูคา่ซากของอาคารและอปุกรณ ์และสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนของบริษทัและบริษทัย่อยโดยจะทบทวน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่
เสื่อมสภาพหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์นั้นอีกต่อไป

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บรษิทัและบรษิทัย่อยแสดงอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรมซ่ึงประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและรับรู้การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุติธรรม
ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการ
ประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

12. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากมีข้อบ่งช้ีว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดัง
กล่าวลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และปรับลดมูลค่าทางบัญชีให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

13. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ในการเลิกจ้างงานของพนักงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดัง
กล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำากำาไร ทางภาษีในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที่
จะนำามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจำากัด
เชิงเศรษฐศาสตร์หรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษี

15. คดีฟ้องร้อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซึง่ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและตั้งค่าเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีในจำานวนที่สมเหตุสมผล ณ วันที่ในรายงาน 
อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
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6. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำาของบริษัทและบริษัทย่อย 
จำานวนรวมประมาณ 162.74 ล้านบาท และ 445.63 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 4.19 ล้านบาท และ 138.43 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ) ซึ่งติดภาระค้ำาประกันกับธนาคารตามปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และสาขาของบริษัทในต่างประเทศ และภาระค้ำาประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงของบริษัทและบริษัทย่อย เงินฝากที่มีข้อจำากัดในการใช้นี้ ส่วนใหญ่มีการหมุนเวียนภายในหนึ่ง
ปี จึงจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

7. ตั๋วเงินรับ – สุทธิ

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

ตั๋วเงินรับ 485,939 -
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (50,000) -
สุทธิ 435,939 -

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ทำาข้อตกลงกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่งเก่ียวกับการรับชำาระหนี้ค่าก่อสร้าง ลูกหนี้ดังกล่าว ตกลงชำาระหนี้ให้กับบริษัทโดยออกต๋ัว
สัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำาหนดชำาระภายในระยะเวลา 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.18 ต่อปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 485.94 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อบริษัทได้รับชำาระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากลูกหนี้การค้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

8. ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระมีดังนี้

อายุลูกหนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

น้อยกว่า 3 เดือน 8,387,542 7,632,380 6,536,377 6,658,682
3 – 6 เดือน 438,802 449,812 243,969 158,943
6 – 12 เดือน 1,459,357 353,200 1,168,619 7,635
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,180,290 1,230,896 260,046 402,137
รวม 11,465,991 9,666,288 8,209,011 7,227,397
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (953,801) (969,052) (326,274) (396,706)
สุทธิ 10,512,190 8,697,236 7,882,737 6,830,691

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจำานวนของยอดคงค้างของลูกหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างชำาระเกิน 12 เดือน และร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้
ภาคเอกชนในส่วนที่ค้างชำาระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างนี้

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวม ได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 269.76 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจำานวน 36.93 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560 : จำานวน 309.98 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจ่ายชำาระหนี้ตามแผน ในระหว่าง
ปี ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยไดพ้จิารณาบนัทึกคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของลกูหนีดั้งกลา่ว โดยประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจาก
แผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำานวน 36.93 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่
บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสม

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบรษิทั ไดร้วมลกูหนีก้ารค้ารฐัวิสาหกิจสำาหรบัโครงการก่อสร้างแห่งหนึง่ ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการเจรจาเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างออกไป ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้รับชำาระเงินค่างานบางส่วนจำานวนรวม 
825.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำาเนินงานก่อสร้างในส่วนดังกล่าวแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาในสัญญาแล้ว และงานดังกล่าวได้รับการตรวจรับงานจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การรับชำาระเงินค่างานดัง
กล่าวขึ้นอยู่กับการที่บริษัทจะได้รับอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ควบคุม
งานและกรรมการตรวจการจ้างแล้วในเบื้องต้น และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้ว่าจ้าง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหา
แนวทางสรปุและเรง่รัดเพือ่การอนมุติัเรือ่งการขยายระยะเวลาสญัญาโดยเร็ว ทัง้นี ้ผูบ้รหิารพจิารณาแลว้ว่า บรษิทัจะไดรั้บการขยายระยะเวลาของสญัญา
กอ่สรา้งออกไป และจะไดร้บัชำาระเงนิคา่งวดงานดงักล่าวเตม็จำานวน บรษิัทจงึยงัไม่ตัง้คา่เผือ่สำาหรบัคา่งานบางสว่นทีก่ารส่งมอบงานทีไ่มเ่ปน็ไปตามแผน 

เมือ่วันที ่28 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูค้วบคมุงานเห็นชอบและได้เสนอตอ่ผู้ว่าจา้งให้พจิารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญาออกไปถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2562

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับชำาระเงินค่างานและเงินประกันผลงานจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจำานวนรวม 81.67 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เคยบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวนแล้ว บริษัทจึงโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี
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9. ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย  -  - 2,083,301 1,761,470
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 1,020,417 1,182,412 940,977 1,129,910
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 624,458 1,470,758 512,039 1,308,318
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 5,368 25,958 5,368 25,958
รวม 1,650,243 2,679,128 3,541,685 4,225,656 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (734,464) (617,903) (766,421) (687,186)
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 915,779 2,061,225 2,775,264 3,538,470

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระมีดังนี้

ระยะเวลาค้างชำาระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

น้อยกว่า 3 เดือน 508,252 447,786 1,027,870 790,904
3 – 6 เดือน 13,244 108,456 163,297 877,501
6 – 12 เดือน 62,112 116,637 426,939 303,972
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,066,635 2,006,249 1,923,579 2,253,279
รวม 1,650,243 2,679,128 3,541,685 4,225,656
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (734,464) (617,903) (766,421) (687,186)
สุทธิ 915,779 2,061,225 2,775,264 3,538,470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทได้รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำานวนรวม 162.94 ล้านบาท และ 
103.57 ล้านบาท ตามลำาดับ ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมดำาเนินธุรกิจในอนาคต การ
รับชำาระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของโครงการและการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำาเนินโครงการ ในระหว่างปี 2561 
ผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ประเมนิถึงโอกาสทีจ่ะไดร้บัชำาระเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว ซ่ึงมแีนวโนม้ว่าจะเปน็ไปได้คอ่นข้างยาก จงึตัดสนิใจบันทึกค่าเผ่ือ
หนี้สงสัยจะสูญสำาหรับรายการดังกล่าวทั้งจำานวนในบัญชี

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งจำานวน 27.48 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ 
ลูกหนี้ดังกล่าวไว้แล้วเต็มจำานวน บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ดังกล่าวในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2561 กิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งได้ขายเครื่องจักรและยานพาหนะเพื่อเป็นการชำาระหนี้ให้แก่บริษัทเป็นจำานวนรวม 947.79 ล้านบาท

10. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – บริษัทย่อย – สุทธิ

งบการเงินเฉพาะของบรืษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 10,240 6,400
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,200 19,200
ที่เกินกว่า 5 ปี 27,840 31,680
รวม 57,280 57,280
หัก : รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (16,412) (18,634)
รวม 40,868 38,646
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,920) -
รวม 38,948 38,646
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (6,202) (4,178)
สุทธิ 32,746 34,468

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 15 ปี
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11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย -  - 3,377,042 3,233,016
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 280,113  255,908 222,620  198,730
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15,481 16,018 - -
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน - 23 - 23
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,278 - 2,278 -
รวม 297,872 271,949 3,601,940 3,431,769 
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,003) (11,255) (2,180,373) (2,059,344)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 270,869 260,694 1,421,567 1,372,425

รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองแก่บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมสีาระสำาคัญสำาหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2561 มดัีงนี ้

งบการเงินรวม

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 2561

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 255,908 24,205 - 280,113
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 16,018 - 537 15,481
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 23 - 23 -
ผู้ร่วมค้าอื่น - 2,278 - 2,278
รวม 271,949 26,483 560 297,872

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 2561

บริษัทย่อย 3,233,016 144,026 - 3,377,042
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 198,730 23,890 - 222,620
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 23 - 23 -
ผู้ร่วมค้าอื่น - 2,278 - 2,278
รวม 3,431,769 170,194 23 3,601,940

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมได้รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำานวน 16.02 ล้านบาทการรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินถึง
โอกาสทีจ่ะได้รับชำาระเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว ซ่ึงมแีนวโนม้ว่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก จงึตัดสนิใจบันทึกคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัรายการดังกลา่วท้ังจำานวน
ในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12. สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

งานระหว่างทำา 269,026 108,535 143,182  -
วัสดุและสินค้าคงเหลือ 4,860,865 3,510,750 3,166,987 2,164,053
รวม 5,129,891 3,619,285 3,310,169 2,164,053
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (60,063) (87,795) (45,687) (68,684)
สุทธิ 5,069,828 3,531,490 3,264,482 2,095,369

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 87,795 54,867 68,684 34,153
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้น 13,700 38,469 13,700 35,341
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (40,995) (4,731) (36,260)  -
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (437) (810) (437) (810)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 60,063 87,795 45,687 68,684
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13. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ – สุทธิ

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

ที่ดิน 332,909 1,069,053
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 446,925 2,153,282
งานสาธารณูปโภค 69,084 114,860
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน 5,127 43,479
รวม 854,045 3,380,674
หัก : จำานวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย (434,876) (2,948,800)
สุทธิ 419,169 431,874

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นติดจำานองเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุ 26

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นจำานวน 7.60 ล้านบาท และ 3.32 ล้านบาท ตามลำาดับ เข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 26

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 431,874 472,137
บวก : ต้นทุนพัฒนาโครงการ 422,171 403,643
หัก : ต้นทุนขาย (434,876) (443,906)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 419,169 431,874

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย – สุทธิ

กิจการร่วมค้า เอสคิว - ไอทีดี ได้ให้บริการขุดและขนดินกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว แล้วเสร็จในระหว่างเดือน
มิถุนายน 2558 และกันยายน 2559 ปัจจุบัน กิจการร่วมค้าอยู่ระหว่างการเรียกเก็บหนี้จากการขายสินทรัพย์ให้ผู้ร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำานวน 165.72 ล้านบาท (สุทธิจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
ของกิจการร่วมค้า ในสัดส่วนที่เป็นของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการตกลงราคาซื้อขายกับกิจการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กิจการร่วมค้าได้ตกลงขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับผู้ร่วมค้า ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งบริษัทรับโอนกรรมสิทธิ์
ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วทั้งจำานวนในระหว่างปี 2561

15. เงินลงทุน

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 6,878,187 6,635,355
บวก : เงินลงทุนเพิ่มระหว่างปี 919,121 242,832
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (570,354)  -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,226,954 6,878,187

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว

อัตราส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาทุน

2561 2560  2561 2560

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 400,000 99.99 99.99 400,000 400,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (400,000) (400,000)

สุทธิ  -  -
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(หน่วย : พันบาท)
ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว

อัตราส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาทุน

2561 2560  2561 2560
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,075 99.99 99.99 5,075 5,075
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 99.99 99.99 1,585,000 1,585,000
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำากัด ผลิตและจำาหน่ายหินก่อสร้าง 31,000 99.99 99.99 30,999 30,999
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (30,999) (10,999)

สุทธิ  - 20,000
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

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

บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด สร้างเรือและจำาหน่ายอุปกรณ์
  การเดินเรือ

810,000 92.59 92.59 430,000 430,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (430,000) (430,000)
สุทธิ  -  -

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 90.94 90.94 84,189 84,189
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่ 20,000 69.90 69.90 7,004 7,004
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้

  ในการก่อสร้างฐานราก
20,000 50.96 50.96 10,196 10,196

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

สุทธิ  -  -
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.94 99.94 650 650
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (650) (650)

สุทธิ  -  -
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 74.93 74.93 50 50
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (50) (50)

สุทธิ  -  -
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 650,000 99.99 99.99 650,000 100,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (2560 : 100,000) (650,000) (100,000)

สุทธิ  -  -
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำากัด ผลิต จำาหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์

  แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป 
250 99.93 99.93 250 250

บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93 999 999
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท 
  คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 1,000 99.93 99.93  999  999

บริษัท เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 
  จำากัด

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 250 99.95 99.95 250 250

บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 99.97 99.97 250 250
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 3,795,987 60.00 60.00 2,277,592 2,277,592
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ รับเหมาก่อสร้าง 27,841 100 -  27,841  -

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
Myanmar ITD Co., Ltd. ตัวแทนดำาเนินธุรกิจในประเทศพม่า 1,483 - 99.99  - 1,483
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (1,483)

สุทธิ  -  -
PT.Thailindo Bara Pratama ผู้รับเหมาทำาเหมืองถ่านหิน 25,250

ล้านรูปเปีย
99.99 99.99 108,071 108,071

ITD Cementation India Limited บริการก่อสร้างในอินเดีย 172 
(2560 : 155)

ล้านรูปี

46.64 51.63 2,143,951 2,143,951

ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 20
ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์

99.98 99.98 99,527 99,527

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (99,527) (99,173)
สุทธิ  - 354

ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75
ล้านริงกิตมาเลเซีย

99.99 99.99 7,312 7,312

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,312) (7,312)
สุทธิ  -  -
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(หน่วย : พันบาท)
ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว

อัตราส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาทุน

2561 2560  2561 2560
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับใน

  ประเทศบังคลาเทศ
1,941 

(2560 : 1,120)
ล้านตากาบังคลาเทศ 

99.99 99.99 798,627 463,949

ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 
  บังคลาเทศ

4
ล้านตากาบังคลาเทศ 

99.99 99.99 1,546 1,546

Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000 80.00 80.00 9,160 9,160
ล้านเวียดนามดองก์

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,160) (9,160)
สุทธิ  -  -

ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบิค

1,187,915
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

99.00 99.00 39,986 38,447

Thai Mozambique Logistica SA สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
  และทางรถไฟในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบบิค

302,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

60.00 60.00 10,018 4,955

Momaz Logistics ยังไม่ได้ประกอบกิจการ -
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

100.00 100.00  -  -

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

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
  แห่งสหภาพพม่า

25,000 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

99.90 99.90 814 814

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 7,226,954 6,878,187

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ได้ออกจำาหน่ายหุ้นสามัญจำานวน 16,629,684 หุ้น ในราคาจำาหน่ายมูลค่าหุ้นละ 
202.55 รูปีอินเดีย (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 รูปีอินเดีย) ให้แก่สถาบันซึ่งมีคุณสมบัติเป็น ผู้ซื้อตามกฎหมาย และได้รับเงินชำาระมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว 
รวมเป็นเงินจำานวน 3,368.34 ล้านรูปีอินเดีย (เงินสดรับสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเป็นจำานวนรวม 1,531.67 ล้านบาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจำานวน 155,157,900 หุ้น เป็น 171,787,584 หุ้น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51.63 เป็นร้อยละ 
46.64 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดทำางบการเงินรวม โดยได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่ได้สูญเสียอำานาจควบคุมจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงทำาให้มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำานวน 511.54 ล้านบาท 
ซึ่งรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งจำานวน 550 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินดังกล่าวไป
จ่ายชำาระหนี้ให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำานวน 

ในระหว่างปี บริษัทซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งจากผู้ร่วมค้า ในสัดส่วนร้อยละ 35 เป็นจำานวนเงิน 27.84 ล้านบาท รายการดังกล่าวทำาให้
สถานะเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ ดังนี้

พันบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,403
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 16,688
ลูกหนี้การค้า  – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 22,016
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  240
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา  1,188
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 4,020
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  854
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  589
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  31,793
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  26
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,135
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 39,620
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  397
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  166
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  287
เงินกู้ยืมระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้อง 17,238
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 35,974
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 27,841

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 27,841
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ในการจัดทำางบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รวมผลการดำาเนินงานของกิจการร่วมค้า ตั้งแต่วันที่ซื้อส่วนได้เสีย
จากผู้ร่วมค้า โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญดังนี้

พันบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ 51,933
ขาดทุนสำาหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (6,876)

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุมที่เป็นสาระสำาคัญ มีดังนี้

บริษัท
สัดส่วนการถือของส่วนได้เสีย

ที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม (ร้อยละ)
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรให้ 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
อำานาจควบคุมสะสม

(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด 9.06 9.06 13 18 63 56
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด 30.10 30.10 6 2 45 45
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด 49.04 49.04 13 34 211 228
ITD Cementation India Limited 53.36 48.37 347 226 2,480 1,341
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด 7.41 7.41 1 (7) (31) (32)
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด 10.00 10.00 (4) (7) 348 352

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม จำานวน 59.97 ล้านบาท (2560 : 35.91 ล้านบาท)

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่เป็นสาระสำาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อิตัลไทย  
เทรวี่ จำากัด

บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ไทยมารุเคน 
จำากัด

ITD Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย  
มารีน จำากัด

บริษัท เอพีพีซี  
โฮลดิ้ง จำากัด

(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,125 815 127 132 251 197 9,640 9,069 222 37 10 9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 491 406 55 51 602 562 2,744 2,735 57 60 4,004 4,004
หนี้สินหมุนเวียน 713 512 21 22 386 260 6,779 7,249 685 519 67 68
หนี้สินไม่หมุนเวียน 210 85 10 11 36 33 957 1,781 10 12 465 422
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 630 568 106 105 220 238 2,168 1,432 (385) (402) 3,134 3,171
สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอำานาจควบคุม 63 56 45 45 211 228 2,480 1,342 (31) (32) 348 352
รายได้ 1,482 1,331 154 89 506 596 13,120 11,775 360 233 - 41
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

139 178 14 3 13 36 304 242 14 (87) (35) (59)

กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วน
ได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 13 18 6 2 13 34 347 226 1 (7) (4) (7)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 152 196 20 5 26 70 651 468 15 (94) (39) (66)
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (2) (1) - (1) (1) (3) (14) (51) 3 (1) (1) (2)
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) (1)

-
(1) (1) (3) (7) (26) 3 (1) (1) (2)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
  ของส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
  อำานาจควบคุม

- - - - - - (7) (25) - - - -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
  สำาหรับปี

(2) (1) - (1) (1) (3) (14) (51) 3 (1) (1) (2)

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อิตัลไทย  
เทรวี่ จำากัด

บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ไทยมารุเคน 
จำากัด

ITD Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย  
มารีน จำากัด

บริษัท เอพีพีซี  
โฮลดิ้ง จำากัด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมดำาเนินงาน

144 (25) 136 (1,172) (93) (39)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมการลงทุน

(196) (12) (151) (580) (1) (2)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
  กิจกรรมจัดหาเงิน

68 (20) 16 1,487 96 41

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 16 (57) 1 (265) 2 -
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15.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ

การตัดสินใจที่สำาคัญและข้อสมมติ
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่บริษัทถือ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นบริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.69 
และบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.30 (รวมเป็นร้อยละ 50.99) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วม

เงินลงทนุในบรษิทัรว่มรบัรู้เริม่แรกด้วยวิธรีาคาทนุ และปรบัปรงุภายหลงัโดยรบัรูส้ว่นแบ่งกำาไรหรือขาดทนุตามสดัสว่นทีบ่ริษทัมสีว่นได้เสยีอยู่ในบรษิทั
ร่วม 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่าง ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 633,637 658,947 697,963 697,963
บวก (หัก) : ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม (20,662) 15,588 - -
หัก : เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (2,971) (2,064) - -
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (7,984) (38,834) - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 602,020 633,637 697,963 697,963

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ใน งบการเงินรวม มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอทีโอ 
– เอเซีย 

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

บริษัท 
สยามแปซิฟิค 
โฮลดิ้ง จำากัด

บริษัท 
บางกอก สตีล
ไวร์ จำากัด

บริษัท 
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์

กรุงเทพ จำากัด

บริษัท 
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 

Limited

MCRP
Holding

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 64,709 56,828 497,591 (210,240) - 807,080 - 1,215,968
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษทั (รอ้ยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 -

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 31,700 26,534 99,419 (31,536) - 403,540 - 529,657
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 868 31,536 - 37,434 - 72,363

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 31,700 29,059 100,287 - - 440,974 - 602,020

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 2,971 - - - - 2,971

(หน่วย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอทีโอ 
– เอเซีย 

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

บริษัท 
สยามแปซิฟิค 
โฮลดิ้ง จำากัด

บริษัท 
บางกอก สตีล
ไวร์ จำากัด

บริษัท  
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์  

กรุงเทพ จำากัด

บริษัท  
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 
Limited

MCRP
Holding

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 71,853 57,002 502,620 (197,902)  - 886,587 - 1,320,160
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษทั (รอ้ยละ) 48.99 46.69 19.98 15 24 50* 24 -

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 35,199 26,615 100,423 (29,685)  - 443,294 - 575,846
รายการปรับปรุงอื่น  - 2,525  869 29,685  - 24,712 - 57,791

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 35,199 29,140 101,292  -  - 468,006 - 633,637

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

* บรษิทัจา่ยชำาระค่าหุ้นตามสดัสว่นรอ้ยละ 34 ท่ีบรษิทัต้องจา่ยชำาระตามสญัญา แต่มผีูถื้อหุ้นรายหนึง่ยังไมต่อ้งชำาระค่าหุ้นตามเง่ือนไขในสญัญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น ทำาให้บริษัทมีสัดส่วนในจำานวนเงินลงทุนร้อยละ 50
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ 1,851  539
ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 31,536 29,685

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 
  จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายประแจสับราง
  รถไฟ

5,000 48.99 48.99 31,700 35,199 2,450 2,450

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,534 26,615 27,373 27,373
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายลวดเหล็ก 313,000 19.98 19.98 100,287 101,292 71,603 71,603

  แรงดึงสูง
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 
  กรุงเทพ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 15.00 15.00 -  - 75,000 75,000

บริษัทในต่างประเทศ 
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  ฟิลิปปินส์ 

25
ล้านเปโซฟิลิปปินส์

24.00 24.00 12,000 12,000 12,000 12,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
สุทธิ  -  -  -  -

บริษัท เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง 
  คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ
  ฟิลิปปินส์ 

5
ล้านเปโซฟิลิปปินส์

24.00 24.00 3,000 3,000 3,000 3,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)
สุทธิ - - - -

Sino Lao Aluminum Corporation 
  Limited

ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์
  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  ประชาชนลาว 

32
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

34.00 34.00 440,974 468,006 521,537 521,537

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 599,495 631,112 697,963 697,963

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย
  บริษัทย่อย
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 4.30 4.30 2,525 2,525  -  -
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 2,525 2,525  -  -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 602,020 633,637 697,963 697,963

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทร่วม สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด 145 133 48 49 128 110 - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด 835 774 290 309 607 522 20 59
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด 2,124 2,036 1,235 1,330 2,590 2,495 979 1,069
Sino Lao Aluminum Corporation Limited 2 3 1,370 1,385 316 290 249 211
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด - - 63 63 - - 6 6
รวม 3,106 2,946 3,006 3,136 3,641 3,417 1,254 1,345
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(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน) กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด 192 302 (7) 24 -  -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด 1,308 1,094 17 41 -  -
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด 357 361 (22) (18) -  -
Sino Lao Aluminum Corporation Limited - 18 (56) (8) 5  13
รวม 1,857 1,775 (68) 39 5  13

15.3 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 126,524 90,812  -  -
บวก : ส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า 185,127 45,063  -  -
หัก : รับคืนเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้า - (5,146)  -  -
หัก : รับส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า (31,000)  -  -  -
หัก : โอนเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย (66,804) -
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
  ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 3,628 (4,205)  -  -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 217,475 126,524  -  -

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ลักษณะของธุรกิจ

อัตราส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ITD – EGC Joint Venture รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 299,430 295,766 289,977 295,206
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (289,977) (292,896) (289,977) (295,206)

สุทธิ 9,453 2,870 -  -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ บริการให้เช่าเครื่องจักร - 65.00 - 52,525 -  -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 
  – เอ็มวีเอ็ม

รับเหมาก่อสร้าง - 55.25 - 19,831  -  -

กิจการร่วมค้า ไอโอที รับเหมาก่อสร้าง 40.00 40.00 - - - -
CMC/ITD/SONG DA Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 30.00 30.00 125,388 48,223  -  -
ITD SINOHYDRO Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 51.00 51.00 16,138 3,075 - -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ 150,979 126,524  -  -

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุน
  โดยบริษัทย่อย
CEC-ITD Cem-TPL Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 18.66* 20.70 * 66,496 - - -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุน
  โดยบริษัทย่อย – สุทธิ

66,496 - - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า – สุทธิ 819,495 760,161 7,924,917 7,576,150

* บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุนโดยบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 40 ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวมีการเพิ่มทุน ทำาให้สัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 51.63 เป็นร้อยละ 46.64 จึงทำาให้เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 20.70 เป็น
ร้อยละ 18.66 
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กระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ITD – EGC  
Joint Venture

กิจการร่วมค้า
ไอทีดี - อีทีเอฟ

กิจการร่วมค้า
ไอทีดี – อีทีเอฟ – 

เอ็มวีเอ็ม

กิจการร่วมค้า
ไอโอที

CMC/ITD/ 
SONGDA

Joint Venture

ITD-SINOHYDRO 
Joint Venture

CEC-ITD  
CEM-TPL  

Joint Venture

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า 17 5 - 81 - 36 - - 418 161 32 6 111 -
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 55% 55% - 65% - 55.25% 40% 40% 30% 30% 51% 51% 18.66% 20.70%

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน 9 3 - 53 - 20 - - 125 48 16 3 21 -

รายการปรับปรุงอื่น - - - - - - - - - - - - 45 -

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุน (ภาระผูกพัน) 9 3 - 53 - 20 - - 125 48 16 3 66 -

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของการร่วมค้า สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ITD – EGC Joint 
Venture

กิจการร่วมค้า
ไอทีดี – อีทีเอฟ

กิจการร่วมค้า
ไอทีดี- อีทีเอฟ - 

เอ็มวีเอ็ม

กิจการร่วมค้า
ไอโอที

ITD-SINOHDRO  
Joint Venture

CMC/ITD/SONG-
DA  

Joint Venture

CEC-ITD  
CEM-TPL  

Joint Venture
Total

(หน่วย : ล้านบาท) 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 11 3 - 9 - 14 - - 54 464 559 657 444 537 1,068 1,684
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 65 - 190 - 44 - - 555 77 1,536 1,011 687 817 2,784 2,204

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17 68 - 199 - 58 - - 609 541 2,095 1,668 1,131 1,354 3,852 3,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - - 102 - 1 - - 93 28 1,360 1,456 682 747 2,135 2,334
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า
  และประมาณการหนี้สิน)

- 57 - 220 - 23 - - 115 24 3,037 2,963 613 2,100 3,765 5,387

รวมหนี้สินหมุนเวียน - 57 - 220 - 23 - - 115 24 3,037 2,963 613 2,100 3,765 5,387

หนี้สินไม่หมุนเวียน - 6 - - - - - - 555 539 - - 1,089 1 1,644 546

สินทรัพย์สุทธิ 17 5 - 81 - 36 - - 32 6 418 161 111 - 578 289



รายงานประจำาปี 2561 151

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน)
กำาไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย

ภาษี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ITD – EGC Joint Venture 3 4 (1) (13) - - - - - -

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ 139 218 22 9 - - 13 21 - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม - 77  (4) (6) - - - 2 - -
กิจการร่วมค้า ไอโอที - - - - - - - - - -
CMC/ITD/SONGDA Joint Venture 4,116 2,168 266 158 - - 324 71 30 37
ITD – SINOHYDRO Joint Venture 948 78 26 6 - - 12 1 23 3
CEC – ITD CEM – TPL Joint Venture 2,338 1,274 113 - - - 205 32 63 -
รวม 7,544 3,819 422 154 - - 554 127 116 40

บริษัททำาการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ และพิจารณาต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าเมื่อมี 
ข้อบ่งชี้ที่ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการที่บริษัทถือเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงค่อนข้างแน่นอน

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 861,138 845,703 691,793 677,315
บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 200,000  - 200,000  -
บวก : กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (151,373) 15,435 (142,763) 14,478

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 909,765 861,138 749,030 691,793

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยเงินลงทุนดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท

2561 2560 2561 2560 2561 2560

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
ก) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.54 11.54 12 12 12 12
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (12) (12) (12) (12)

สุทธิ  -  -  -  -
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง 1.15 1.15 55,885 55,885 55,885 55,885
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 10.00 10.00 24,000 24,000 24,000 24,000
บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.29 2.29 47,313 47,313 47,313 47,313
บริษัท บางกอกคลับ จำากัด ดำาเนินธุรกิจสันทนาการ 0.44 0.44 3,000 3,000 3,000 3,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,985) (1,985) (1,985) (1,985)

สุทธิ 1,015 1,015 1,015 1,015
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำากัด ให้เช่าเครื่องจักรสำาหรับใช้ในงานก่อสร้าง 15.00 15.00 7,500 7,500 7,500 7,500
บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 6.32 6.32 200,000 200,000 200,000 200,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (200,000)  - (200,000)

สุทธิ 200,000  - 200,000  -
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่ได้
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ 335,713 135,713 335,713 135,713



152 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท

2561 2560 2561 2560 2561 2560

ข) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและ สายเคเบิ้ล 12.90 12.90 308,715 308,715 308,715 308,715
บวก : กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 101,902 240,485 101,902 240,485
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 410,617 549,200 410,617 549,200
บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 0.07 400 400 400 400
บวก : กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 2,300 6,480 2,300 6,480
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 2,700 6,880 2,700 6,880
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียน
  ในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ  413,317 556,080 413,317 556,080
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธิ 749,030 691,793 749,030 691,793
เงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
ก) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและ สายเคเบิ้ล 0.80 0.80 19,178 19,178  -  -
บวก : กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 6,331 14,941  -  -
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 25,509 34,119  -  -

รวมเงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 160,735 169,345  -  -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 909,765 861,138 749,030 691,793

ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทแห่งหนึ่ง จำานวน 200 ล้านบาท โดยประเมิน
จากฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทดังกล่าว และพบว่าไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป

17. สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

สิทธิการเช่าที่ดิน 30,198 30,198  -  -
โครงการระหว่างการพัฒนา 7,708,226 7,621,557 5,205,964 5,130,170
รวม 7,738,424 7,651,755 5,205,964 5,130,170

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นเงิน 7,738.42 ล้านบาท และ 7,651.76 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle 
: SPV) เพื่อร่วมกันกำาหนดนโยบายการพัฒนาโครงการ โดยตกลงให้บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนอื่น จากผู้ลงทุน
รายใหม่ของแต่ละโครงการ หรือได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินในโครงการเพิ่มเติม ตามข้อสรุปการตรวจสอบวิเคราะห์ (Due Diligence) ของบริษัทที่ปรึกษาของ 
ทั้งสองรัฐบาล ภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum และ Supplemental Memorandum of Understanding to the Tripartite Memorandum  
ที่ลงนามร่วมกันระหว่าง บริษัท, SPV และคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ Management Committee : DSEZ MC)

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทและผู้ร่วมทุน ได้รับสัมปทานโครงการทวายในระยะเริ่มแรก โดยได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับ DSEZ MC เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2558 สำาหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 27 ตารางกิโลเมตร และสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่อนิคมอุตสาหกรรม (DSEZ Initial Phase) ซึ่งบริษัท
และผู้ร่วมทุนแต่ละโครงการจะร่วมรับผิดชอบเงินลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าโดยผ่านกระบวนการ Due Diligence ต่อไป โดย
มีความคืบหน้าการพัฒนาโครงการดังนี้

1. การนำาส่งรายงานการออกแบบการก่อสร้าง (Detailed Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Report) ให้แก่ DSEZ MC

บริษัทและผู้ร่วมทุนได้นำาส่งรายงานการออกแบบการก่อสร้าง (Detailed Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ให้แก่ 
DSEZ MC ตามกรอบเวลาของสัญญาสัมปทานแล้ว และในเดือนมีนาคม 2561 DSEZ MC ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
(Public Consultation Meeting) สำาหรับ EIA Report ครั้งสุดท้ายสำาหรับทุกโครงการสัมปทาน ทั้งนี้ Environmental Conservation Department 
ภายใต้ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้อนุมัติ EIA Report ของแต่ละ
โครงการให้แก่บริษัทและผู้ร่วมทุนแล้ว 
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2. สัญญาเช่าท่ีดินจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บริษัทและผู้ร่วมทุนได้มีการหารือกรอบสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับ DSEZ MC มาโดยตลอด และในเดือนมกราคม 2562 DSEZ MC และ DSEZ MC 
Legal Advisory Team ได้มีการหารือภายในเรื่องดังกล่าว โดย DSEZ MC มีเจตจำานงให้เนื้อหาของสัญญาเช่าที่ดินเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล 
(International Practice) ซึ่งบริษัทและผู้ร่วมทุนจะได้หารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินนี้กับ DSEZ MC และ DSEZ MC Legal Advisory Team ต่อไป 

3. การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา 

ในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เห็นชอบกับหลักการและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้แบบผ่อนปรนจากรัฐบาลไทย เพื่อใช้ใน
การก่อสร้างถนนสองเลนเช่ือมต่อพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและชายแดนไทย-เมยีนมา ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2561 คณะทำางานเฉพาะกิจของท้ังสอง
รัฐบาล (Joint Technical Taskforce) ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการถนนดังกล่าวและเงื่อนไขเกี่ยว
กับเงินกู้จากรัฐบาลไทยเพิม่เตมิ และได้ตกลงจดัจา้งบริษทัทีป่รึกษาด้านวิศวกรรมเพือ่สรุปแผนงานในการก่อสรา้ง รวมถึงรายละเอยีดอืน่อนัจำาเป็นตอ่การ
ประมูลเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและการจัดทำาสัญญาเงินกู้ระหว่างภาครัฐ โดยมีการลงนามจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 ซ่ึงถือเป็นความก้าวหน้าของการร่วมมือระหว่างท้ังสองรัฐบาลในการให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง
สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียงของทั้งสองประเทศ

18. สิทธิในเหมืองแร่โปแตช

บรษิทัมเีงินลงทุนโดยรวมเท่ากับรอ้ยละ 90 ในโครงการเหมอืงแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุม่บริษทัย่อย โดยมเีงินลงทุนรวมเป็นจำานวน 2,293.49 ลา้นบาท  
และมีกระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัย่อยได้รับสทิธใินการสำารวจแรโ่ปแตซในพืน้ท่ีจงัหวัดอดุรธาน ีซ่ึงอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ ประเทศไทย โดยบรษิทัย่อยได้พบแหลง่แรโ่ปแตซ
ขนาดใหญ่ 2 แหลง่ คอื แหลง่อดุรใตแ้ละแหลง่อดุรเหนอื โครงการดังกลา่วอยู่ระหว่างการดำาเนนิการขอประทานบัตรการทำาเหมอืงแร่โปแตซจากรฐับาล โดย
มีความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้ 

ในปี 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ดำาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ตามกฎหมายแร่ และได้นำา
ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ก.พ.ร.) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาคำาขอใบอนุญาต
ประทานบัตรของบริษัทย่อยแล้ว

ในปี 2560 สำานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบข้อหารือ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสัญญาได้สิทธิสำารวจและผลิตแร่โปแตชมายัง ก.พ.ร. ซึ่งได้ยืนยันให้ราชการ 
ปฎิบัติตามสัญญาสัมปทานในเรื่องให้ค่าตอบแทนต่อรัฐที่ได้ทำาไว้เมื่อปี 2527 ผลดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำาหนด และ
มีผลให้ขั้นตอนในการขอรับประทานบัตรจะสามารถดำาเนินการได้ต่อไป 

ปัจจุบัน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบคำาขอประทานบัตรการทำาเหมืองแร่ของบริษัทย่อยต่อกระทรวงอุตสาหกรรม และในเดือน มิถุนายน 
2561 ก.พ.ร. ได้ยื่นหนังสือปรึกษาต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีโครงการเหมืองแร่โปแตซ เพื่อขอความเห็นในการดำาเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา
สัมปทานและตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

ในเดือนมกราคม 2562 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับหนังสือดังกล่าวมายัง ก.พ.ร. เพื่อให้ดำาเนินการพิจารณาอนุมัติประทานบัตรให้บริษัท
ย่อยตามข้ันตอนในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และให้ยึดถือพันธะแห่งสัญญาที่บริษัทย่อยมีกับรัฐบาลประกอบการดำาเนินการพิจารณาคำาขอใบอนุญาต
ประทานบัตรต่อไป ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะต้องดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าทดแทนและรวบรวมข้อมูลที่บริษัทย่อยจัดทำาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแร่
เพื่อพิจารณา และเสนอต่ออธิบดี ก.พ.ร. เพื่อลงนามอนุญาตในการขอประทานบัตรของบริษัทย่อยต่อไป

ฝา่ยบรหิารของบริษทัเชือ่ว่าโครงการนีจ้ะเกิดข้ึนได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชนต์อ่พืน้ทีใ่กลเ้คยีงและประเทศชาตเิป็นอย่างมาก และโครงการดังกลา่วจะได้รบั
การอนุมัติจากรัฐบาลและดำาเนินการได้ตามแผน ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทจึง เชื่อว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า

19. รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก

รายจ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการทำาเหมืองแร่ บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนา
แหล่งแร่ต้ังพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่านี้จะมีการตัดจำาหน่ายตามจำานวนหน่วยของ
ผลผลติทีผ่ลติได้เทยีบกับปริมาณแร่ทัง้หมดทีค่าดว่าจะผลติได ้ในกรณทีีม่ข้ีอพสิจูนไ์ดว่้าโครงการนีไ้มม่คีวามเป็นไปไดใ้นเชิงพาณชิย์และต้องเลกิลม้ไปหรือไมม่ ี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายจ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

รายจ่ายในการสำารวจ
ยอดคงเหลือต้นปี 566,570 566,570
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  -  -
ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570
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งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

รายจ่ายในการขอประทานบัตร
ยอดคงเหลือต้นปี 381,957 384,118
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 1,449 4,562
ปรับปรุงรายการในระหว่างปี  -  (6,723)

ยอดคงเหลือสิ้นปี 383,406 381,957

รวมรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 949,976 948,527

20. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย  -  - 6,667,554 7,026,668
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  - (933,449) (1,355,601)

สุทธิ  -  - 5,734,105 5,671,067

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 2561

บริษัทย่อย 7,026,668 162,700 521,814 6,667,554

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งจ่ายชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทจำานวน 520.62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองดังกล่าวไว้แล้วเต็มจำานวน บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและเงินทดรอง 
ดังกล่าวในระหว่างปี

21. ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ที่ดินรอการพัฒนา 770,615 765,124 474,846 474,846
บวก : ซื้อระหว่างปี - 5,491 - -
หัก : จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถาวร (474,846) - (474,846) -

ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 295,769 770,615 - 474,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 284.04 ล้านบาท และ 758.88 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็น
ที่ดินเพื่อใช้ในโครงการท่าเทียบเรือมาบตาพุดและโครงการเหมืองแร่โปแตช ในจังหวัดอุดรธานี

ในระหว่างป ี2561 บรษิทัไดจ้ดัประเภทท่ีดินรอการพฒันา ซ่ึงได้ถูกนำามาใช้เพือ่การดำาเนนิงานของบรษิทั เป็นสนิทรัพย์ถาวร โดยมมีลูคา่สทุธติามบัญชีจำานวน 
474.85 ล้านบาท 

22. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 1,727,270 765,219
อาคาร 303,602 303,602

รวม 2,030,872 1,068,821

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ตีราคาที่ดินใหม่ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,113,270 1,925,363 1,151,219 1,040,043
บวก : เพิ่มในระหว่างปี - 95,856 - 95,856
หัก : จำาหน่ายระหว่างปี (82,398) (27,392) (82,398) (27,392)
บวก : กำาไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - 119,443 - 42,712

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,030,872 2,113,270 1,068,821 1,151,219

ในระหว่างปี 2560 บริษัทรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อรับชำาระหนี้ตามสัญญาก่อสร้างจำานวน 95.86 ล้านบาท ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559

ในระหว่างปี 2561 บริษัทจ่ายชำาระหนี้เป็นห้องชุดแทนบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งเป็นจำานวน 13.84 ล้านบาท 

23. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
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
จำาหน่าย / 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

1 มกราคม 2561 1,331,922 6,484,978 33,792,199 1,224,621 1,100,699 43,934,419
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 50,970 57,357 5,584,795 61,996 2,038,089 7,793,207
ซื้อลงทุนเพิ่ม  -  - 287,095  -  - 287,095
จำาหน่าย / โอนออก  - (11,390) (2,608,318) (28,003) (1,121,976) (3,769,687)
จัดประเภทจากที่ดินรอการพัฒนา 474,846  -  -  -  - 474,846
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (2,514) (13,467) (530,168) (222) (31,549) (577,920)

31 ธันวาคม 2561 1,855,224 6,517,478 36,525,603 1,258,392 1,985,263 48,141,960

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560  - 4,255,106 18,044,464 789,246  - 23,088,816
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 264,011 1,994,413 105,948  - 2,364,372
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  -  - (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

1 มกราคม 2561  - 4,518,194 18,779,529 887,072  - 24,184,795
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 361,204 2,546,644 96,646  - 3,004,494
ค่าเสื่อมราคาซื้อลงทุนเพิ่ม  -  - 185,303 -  - 185,303
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  - (152) (2,270,018) (62,544)  - (2,332,714)
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการโอนเข้า (โอนออก)  -  - 23,000 (23,000)  -  -
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน  - (2,906) (306,797) (64)  - (309,767)

31 ธันวาคม 2561  - 4,876,340 18,957,661 898,110  - 24,732,111

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2560 15,219 1,818 85,726  -  - 102,763

31 ธันวาคม 2561 15,219 1,818 2,802  -  - 19,839

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

31 ธันวาคม 2561 1,840,005 1,639,320 17,565,140 360,282 1,985,263 23,390,010

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2560 2,364,372

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2561 3,004,494
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
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
จำาหน่าย / 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

1 มกราคม 2561 1,112,688 4,720,024 17,239,248 1,064,353 731,487 24,867,800
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 50,970 30,311 4,059,905 58,970 1,805,063 6,005,219
จำาหน่าย / โอนออก  -  - (2,038,830) (28,003) (773,211) (2,840,044)
จัดประเภทจากที่ดินรอการพัฒนา 474,846  -  -  -  - 474,846
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน  -  - (30,839) (7) (9,236) (40,082)

31 ธันวาคม 2561 1,638,504 4,750,335 19,229,484 1,095,313 1,754,103 28,467,739

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560  - 3,361,554 10,603,652 763,179  - 14,728,385
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 188,424 927,719 92,593  - 1,208,736
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  -  - (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

1 มกราคม 2561  - 3,549,978 10,981,186 848,524  - 15,379,688
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี  - 283,565 1,316,932 83,664  - 1,684,161
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  - - (1,962,366) (62,544)  - (2,024,910)
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการโอนเข้า (โอนออก)  - - 23,000 (23,000)  -  -
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน  - - (21,570) (7)  - (21,577)

31 ธันวาคม 2561  - 3,833,543 10,337,182 846,637  - 15,017,362

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

31 ธันวาคม 2561 1,638,504 916,792 8,892,302 248,676 1,754,103 13,450,377

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2560 1,208,736

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2561 1,684,161

ในระหว่างป ี2561 บรษิทัไดจ้ดัประเภทท่ีดินรอการพฒันา ซ่ึงได้ถูกนำามาใช้เพือ่การดำาเนนิงานของบรษิทั เป็นสนิทรัพย์ถาวร โดยมมีลูคา่สทุธติามบัญชีจำานวน 
474.85 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัด ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน 10,929.04 ล้านบาท และ 10,217.95 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท : 8,095.81 ล้านบาท และ 7,829.77 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีจำานวน 3,351.19 ล้าน
บาท และ 2,764.40 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน / สัญญาเช่าซื้อ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 3,090.27 ล้านบาท และ 
2,530.60 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูปและผลิตหินสนับสนุนโครงการระหว่าง
พัฒนามูลค่า 122.44 ล้านบาท และ 138.49 ล้านบาทตามลำาดับ ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจะไม่ด้อยค่า
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24. ค่าความนิยม

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560
ค่าความนิยม 958,785 958,785
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673)
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (78,540)  -

สุทธิ 863,572 942,112

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระสำาคัญสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ธุรกิจปูนซีเมนต์ เหมืองแร่โปแตช
ธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย

การปันส่วนค่าความนิยม 275,619 458,699 129,254

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากธุรกิจปูนซิเมนต์ เหมืองแร่ และก่อสร้างทุกปี โดยบริษัทได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงพิจารณาจากการคำานวณมูลค่าประมาณการทางการเงินจากกระแสเงินสดเป็นระยะ
เวลา 5 - 25 ปี 

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดังต่อไปนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย

กำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 20 20
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2 7
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 10 19

กลุม่บรษิทัประเมนิมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากโครงการเหมอืงแรโ่ปแตช โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้
อตัราคดิลดร้อยละ 8 ซ่ึงผู้บรหิารพจิารณาว่าเหมาะสม จากการประมาณการดังกลา่วมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนจากโครงการสงูกว่ามลูคา่ตามบัญชีของการลงทุน

สมมติฐานของกระแสเงินสด

ผู้บริหารประมาณการกำาไรข้ันต้นใกล้เคียงกับอัตรากำาไรข้ันต้นปกติของบริษัทจากประสบการณ์ในอดีตและ การคาดการณ์การเติบโตของตลาด ผู้บริหารเช่ือว่าเป็น
ข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถหาได้ในการประมาณการน้ี

อัตราการเติบโต

อัตราการเติบโตถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีใช้อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตถัวเฉล่ีย ถ่วงน้ำาหนักนำามาใช้ในการประมาณกระแสเงินสด
สำาหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลา 5 ปี

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด ได้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์

บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าบัญชี และจะไม่สามารถ
กลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยใช้อัตราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี บริษัทยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงิน
รวมสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

25. ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

โครงการระหว่างการพัฒนา
 - สาธารณรัฐโมซัมบิก 2,061,382 1,943,705 1,863,679 1,740,234
 - สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 2,532,915 1,826,268 - -

รวม 4,594,297 3,769,973 1,863,679 1,740,234
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โครงการระหว่างการพัฒนา - สาธารณรัฐโมซัมบิก

ในปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงนามสัมปทานกับกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งบริษัทย่อยจะถือหุ้นร้อยละ 60 ของโครงการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้ดำาเนินการขอแก้ไขสัญญาสัมปทานตามคำาแนะนำาของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ธนาคารที่จะสนับสนุนการเงินมี
ความมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่รัดกุม โดยมีมูลค่าสัญญาโครงการรวมประมาณ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 148,500 ล้าน
บาท และมีรายละเอียดโครงการดังนี้

1. ก่อสร้างทางรถไฟสำาหรับลำาเลียงของหนักจาก Moatize ถึงท่าเรือ Macuse ระยะทางโดยประมาณ 613 กิโลเมตร

2. ก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกที่ Macuse เพื่อเป็นจุดเริ่มของท่าเรือในการส่งออกถ่านหิน ซึ่งสามารถรองรับถ่านหินจำานวน 40 ล้านตันต่อปี และรองรับปริมาณ
สูงสุด 100 ล้านตันต่อปี

3. บริหารจัดการทางรถไฟลำาเลียง และท่าเรือน้ำาลึก Macuse โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง) และระยะเวลาสัมปทาน
สามารถขยายระยะเวลาไปอีก 10 ปี

บริษัทย่อยได้จ่ายเงินจำานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาสัมปทาน อีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะใช้จ่ายสำาหรับโครงการ
พัฒนาประชาชนและสร้างแนวทางระดับชาตินับจากเริ่มต้นโครงการ

ปัจจบัุน บริษทัย่อยไดค้ดัเลอืก Engineering Procurement and Construction (EPC Contractor) และได้ทำาการประเมนิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้ม (Environ-
mental and Social Impact Assessment (ESIA)) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญา Take or Pay (ToP) 
กับเจ้าของเหมืองถ่านหิน โดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 และเมื่อได้เซ็นสัญญา ToP แล้ว จะเร่งรัดกระบวนในการจัดทำา Financial Close ต่อไป

โครงการระหว่างการพัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ในปี 2554 บริษัทย่อยได้ลงนามสัญญา (Concession Agreement) กับ Bangladesh Bridge Authority ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพื่อ
ดำาเนินการก่อสร้างโครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 41,192 ล้านบาท บริษัทย่อยจดทะเบียนจัด
ตั้ง Project Company เพื่อเป็นบริษัทตัวแทนผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) ในการดำาเนินการโครงการตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ โดยบริษัทย่อยจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง EPC Contractor เพื่อทำาการก่อสร้างโครงการต่อไป

เมือ่วันที ่1 เมษายน 2561 Bangladesh Bridge Authority  ได้ออกหนงัสอือนญุาต ให้บรษิทัย่อยเร่ิมงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการและเริม่นบัอายุสมัปทาน
เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งรวมระยะเวลางานก่อสร้าง 42 เดือน ปัจจุบัน บริษัทย่อยได้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ในช่วงที่ 1 ระยะทาง 7.45 กิโลเมตร 
ซึ่งแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 28.47 

26. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,590,879 791,468 122,913  -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,163,363 7,700,113 4,343,835 5,348,803

รวม 7,754,242 8,491,581 4,466,748 5,348,803

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : ล้าน) 2561 2560 2561 2560

บาท 4,975 5,738 4,327 5,349
รูปีอินเดีย 2,521 3,845  -  -
ดอลลาร์สหรัฐ 0.5  - 0.5  -

อตัราดอกเบีย้สำาหรับเงินกู้ยืมท่ีเป็นเงินบาทจะเท่ากับอตัราตลาดในประเทศ และอตัราสำาหรบัเงินกู้ยืมทีเ่ป็นเงินรูปอีนิเดีย จะเทา่กับอตัราตลาดในประเทศอนิเดีย

บรษิทัย่อยได้ทำาสญัญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณชิย์วงเงินจำานวน 215.04 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 0.75 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวดังกลา่ว 
ค้ำาประกนัโดยการจดจำานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทีม่ีอยูใ่นปจัจุบนั และทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต และการค้ำาประกนัโดยบรษิทั และบรษิัทยอ่ย โดยบรษิัทยอ่ยตอ้ง
ทยอยลดวงเงินตามการปลอดจำานองเมือ่โอนกรรมสทิธิใ์นอตัราร้อยละ 70 – 80 ของราคาขายของอสงัหาริมทรัพย์ตามท่ีระบุในสญัญา บริษทัย่อยจะต้องชำาระ
คืนเงินกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 36 – 42 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมบางส่วนจำานวน 2,760.92 ล้านบาท และ 3,869.50 ล้านบาท ตามลำาดับ ใช้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) งานก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงที่ธนาคารผู้ให้กู้ ได้กำาหนดเงื่อนไขให้บริษัทนำาเงินค่างานของโครงการนั้นๆ ผ่านเข้าบัญชีของ
บริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้ เบิกใช้เป็นจำานวน 13,067.15 ล้านบาท 
และ 7,100.72 ล้านบาท ตามลำาดับ

27. เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย -  - 986,426 460,569
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 285,176 389,174 260,647 372,829
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,602,129 1,183,482 1,555,697 1,046,130

รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,887,305 1,572,656 2,802,770 1,879,528

28. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 769,156 684,920 681,101 561,648
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,117,073 816,403 1,020,137 641,672
รวม 1,886,229 1,501,323 1,701,238 1,203,320
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (106,686) (91,376) (87,964) (57,383)

1,779,543 1,409,947 1,613,274 1,145,937
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (712,878) (629,534) (636,371) (524,987)

สุทธิ 1,066,665 780,413 976,903 620,950

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 2 – 5 ปี

29. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560
ยอดคงเหลือ 21,084,335 15,236,546 15,068,794 9,209,727
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (10,608,923) (8,823,130) (8,300,934) (7,398,073)

สุทธิ 10,475,412 6,413,416 6,767,860 1,811,654

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 15,236,546 10,994,098 9,209,727 6,138,104
บวก : กู้เพิ่มเติม 10,517,379 7,218,177 9,379,821 5,307,269
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (4,636,874) (2,811,410) (3,522,868) (2,235,646)
บวก (หัก) : ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (32,716) (164,319) 2,114  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,084,335 15,236,546 15,068,794 9,209,727

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงินบางรายการตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งได้ ดังนั้น
บริษัทย่อยจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

เงินกู้ วงเงิน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) เงื่อนไขการชำาระคืน การค้ำาประกัน

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

2561 2560 2561 2560

ส่วนของบริษัท
18,104 MLR – 0.50 ต่อปี ชำาระภายในปี 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ

  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง 15,069 9,210 15,069 9,210

MLR – 1 ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2563 หรือเมื่อสิ้นสุด
  โครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 1.25 ต่อปี ชำาระภายในปี 2561 และปี 2563 หรือเมื่อสิ้น
  สุดโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 1.50 ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2564 หรือเมื่อสิ้นสุด
  โครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 1.375 ต่อปี ชำาระภายในปี 2560 – ปี 2564 หรือเมื่อสิ้นสุด
  โครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 2 ต่อปี ชำาระภายในปี 2571 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

Libor + 4% ชำาระตามสัญญา -
Market rate ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2563 หรือเมื่อสิ้นสุด

  โครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
บัญชีเงินฝากธนาคารสำาหรับรับ
  เงินค่างาน

4% ต่อปี ชำาระตามสัญญา -
ส่วนของบริษัทย่อย

1  250 MLR-1 ต่อปีและ MLR – 1.70 ต่อปี ชำาระภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่เบิกเงินกู้
  ครั้งแรก

เครื่องจักร 234 65  -  -

2  951 MLR ต่อปี ชำาระตามสัญญา ที่ดินและเครื่องจักร 296 329  -  -
3  265 ล้าน INR 10.15 ต่อปี ชำาระทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ - 135  -  -
4 10,242 MLR – 1.5 ต่อปี ชำาระภายในปี 2561 – 2569 โอนสิทธิค่างานก่อสร้าง 3,758 4,235  -  -
5 8,000 ล้านตากา บังคลาเทศ แบบลอยตัวอ้างอิงธนาคารแห่งชาติ 

  บังคลาเทศบวก 6 % ต่อปี
ชำาระตามสัญญา ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่

1,727 1,263  -  -
รวม 21,084 15,237 15,069 9,210
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
  ภายในหนึ่งปี

(10,609) (8,823) (8,301) (7,398)

สุทธิ 10,475 6,414 6,768 1,812
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30. หุ้นกู้ – สุทธิ

หุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบ

กำาหนดไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560

1 5 ปี 1 วัน 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2563 4.95 3,495,478 3,492,858
2 5 ปี 8 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2564 4.40 3,496,165 3,494,590
3 3 ปี 2 วัน 15 กันยายน 2559 17 กันยายน 2562 4.00 199,896 199,750
4 2 ปี 1 เดือน 29 วัน 27 กุมภาพันธ์ 2560 25 เมษายน 2562 4.20 249,922 249,672
5 5 ปี 3 วัน 26 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2565 4.70 5,989,929 5,987,044
6 269 วัน 29 สิงหาคม 2560 25 พฤษภาคม 2561 3.00 - 630,000
7 270 วัน 20 ตุลาคม 2560 17 กรกฎาคม 2561 3.00 - 200,000
8 2 ปี 5 เดือน 27 วัน 30 พฤศจิกายน 2560 27 พฤษภาคม 2563 4.10 299,659 299,416
9 270 วัน 25 พฤษภาคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2562 3.00 850,000 -

10 269 วัน 17 กรกฎาคม 2561 12 เมษายน 2562 3.00 200,000 -
รวม 14,781,049 14,553,330
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,499,818) (830,000)

หุ้นกู้ – สุทธิ 13,281,231 13,723,330

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 14,553,330 13,662,803
บวก : ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 1,050,000 7,380,000
หัก : ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (830,000) (6,500,000)
หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ - (15,593)
บวก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย 7,719 26,120
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14,781,049 14,553,330
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,499,818) (830,000)

สุทธิ 13,281,231 13,723,330

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 850 ล้านบาท อายุ 
270 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 200 ล้านบาท อายุ 
269 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 12 
เมษายน 2562 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 250 ล้านบาท อายุ 2 ปี 1 
เดือน 29 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 
2562 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการ ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำาหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ชุด ITD196A จำานวน 6,000 ล้านบาท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ในวันเดียวกัน บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุด
ใหม่ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในจำานวนเดียวกัน โดยมีอายุ 5 ปี 3 วัน มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 4.70 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 630 ล้านบาท อายุ 269 
วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 บริษัทได้นำาเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 200 ล้านบาท อายุ 270 
วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 บริษัทได้นำาเงินที่ได้ จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม
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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 กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจำากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการดำารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จ่ายเงินปันผลและในการก่อ
ภาระหนี้สินของบริษัท

31. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,383,694 1,245,173 989,484 903,064
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (99,088) (91,125) -  -

ภาระผูกพันสุทธิ 1,284,606 1,154,048 989,484 903,064

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,245,173 1,100,406 903,064 800,856
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 117,393 66,624 58,429 48,698
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 41,963 39,473 22,012 22,844
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 90,032 107,671 69,849 79,374
ผลประโยชน์จ่าย (92,185) (63,354) (63,806) (48,732)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18,682) (5,647) (64) 24

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 1,383,694 1,245,173 989,484 903,064
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (523,580) (445,791) (453,581) (396,207)

สุทธิ 860,114 799,382 535,903 506,857

สินทรัพย์โครงการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 91,125 85,115 - -
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 6,643 6,148 - -
เงินสมทบ 28,440 15,612 - -
ผลประโยชน์จ่าย (1,291) (13,796) - -
กำาไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (17,347) 721 - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,482) (2,675) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 99,088 91,125 - -

สินทรัพย์โครงการนำาไปลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำานวน 99.09 ล้านบาท และ 91.13 ล้านบาท ตามลำาดับ 
ผู้บริหารเชือ่ว่าสินทรัพยท์ี่อยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท์ี่ลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีและผลตอบแทนระยะยาวคาดว่าสูงกว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการกำาหนดข้ึนตามการคาดการณข์องตลาด ณ วนัดังกลา่ว ซ่ึงเป็นผลตอบแทนตลอดระยะเวลาท้ังหมดของภาระผกูพนั
ที่เกี่ยวข้อง

จำานวนเงินของภาระผกูพนัตามผลประโยชนข์องพนกังาน สนิทรัพย์โครงการ สว่นขาดของโครงการ และการปรับปรุง ตามประสบการณข์องสนิทรัพย์โครงการ
และหนี้สินโครงการของหน่วยงานต่างประเทศ สำาหรับปีปัจจุบันและสำาหรับ 3 ปีก่อน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2559 2558

ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 225,309 195,808 172,205 145,870
สินทรัพย์โครงการ 99,088 91,125 85,115 74,187
ส่วนขาดของโครงการ (126,221) (104,683) (87,090) (71,683)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ 17,347 (721) (2,513) 2,282
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (12,254) (17,226) (14,707) (20,695)

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน โดยว่าจา้งผู้เช่ียวชาญทางคณติศาสตร์ประกันภยัคำานวณด้วยเทคนคิการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกันภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
รฐับาลทีค่รบกำาหนดในเวลาใกลเ้คยีงกับกำาหนดชำาระของหนีส้นิดังกลา่ว กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจา่ยในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัรา
การลาออก อตัราการตาย อายุงาน และปัจจยัอืน่ ท้ังนีค้า่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกับผลประโยชนพ์นกังานจะรบัรูใ้นงบกำาไรขาดทุนเพือ่กระจายตน้ทุนดงักลา่วตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำาคัญดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด รอ้ยละ 2.18 – 8.21 ตอ่ปี ร้อยละ 1.87– 7.85 ต่อปี รอ้ยละ 2.47 – 2.50 ตอ่ปี ร้อยละ 2.29 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือน
  ถัวเฉลี่ยในอนาคต รอ้ยละ 1.79 – 8.00 ตอ่ปี ร้อยละ 0.06 – 6.33 ต่อปี รอ้ยละ 1.79 – 5.63 ตอ่ปี ร้อยละ 1.81 – 5.43 ต่อปี

สมมติฐานทางประชากรศาสตร์
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560
ช่วงเกษียณอายุ 50 - 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี
ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการ 
  จ่ายชำาระผลประโยชน์พนักงาน (ปี) 5 – 28 ปี 5 – 28 ปี 8 – 9 ปี 8 ปี

 - ค่าใช้จ่ายสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ต้นทุนการบริการปีปัจจุบัน 88,953 51,012 58,429 48,698
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 35,320 33,325 22,012 22,844

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 124,273 84,337 80,441 71,542

ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

 - ผลประโยชน์ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  สมมติฐานประสบการณ์ (91,831) (75,364) (71,344) (58,952)
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ (1,189) (27,457) (29) (24,400)
ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก
  การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานทางการเงิน (2,771) (7,594) 1,524 3,978
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9,578 860 -  -

รวมรายการที่รับรู้ในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (86,213) (109,555) (69,849) (79,374)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย่นแปลงในแตล่ะข้อสมมตฐิานทีเ่ก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ณ วันท่ีรายงาน 
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2561 2560 2561 2560

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 (55,535) 151,151 (50,149) 136,180 (24,334) 24,792 (22,602) 22,213

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ในอนาคต
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน 149,670 (56,446) 135,887 (50,048) 24,071 (23,904) 21,555 (22,210)
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 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คิดลด มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ภายใน 1 ปี 523,580 445,791 453,581 396,207
ระหว่าง 2 – 5 ปี 390,929 348,799 300,317 271,005
ระหว่าง 6 – 10 ปี 532,236 442,726 390,885 338,060
ระหว่าง 11 – 15 ปี 484,062 371,232 311,191 286,704

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ซี่งกำาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นจำานวน 
310.64 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 277.95 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลำาดับ โดยกลุ่มบริษัทเลือกบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้ผลกระทบดัง
กล่าวในปี 2562 

32. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลีย่นแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่7 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2561 กำาหนดให้กลุม่บริษทัต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการเปลีย่นแปลง
ในหนีส้นิทีเ่กิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน กลุม่บริษทัจดัประเภทการเปลีย่นแปลงเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนจากกระแสเงินสดและการเปลีย่นแปลงทีไ่มใ่ช่กระแส
เงินสดพร้อมหมวดย่อยเพิ่มเติมตามที่กำาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2561 1,408,880 7,563,270 15,236,546 24,208,696
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :

- การจ่ายคืน (1,277,479) (20,972,050) (4,636,873) (26,886,402)
- เงินสดรับ - 19,751,793 10,517,379 30,269,172

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 1,137,597 - - 1,137,597
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (25,909) (32,716) (58,625)

31 ธันวาคม 2561 1,268,998 6,317,104 21,084,336 28,670,438

1 มกราคม 2560 1,583,491 7,297,541 10,994,098 19,875,130
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :

- การจ่ายคืน (697,569) (21,928,611) (2,811,410) (25,437,590)
- เงินสดรับ - 22,194,340 7,218,177 29,412,517

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 522,958 - - 522,958
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (164,319) (164,319)

31 ธันวาคม 2560 1,408,880 7,563,270 15,236,546 24,208,696

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2561 1,145,936 5,348,803 9,209,727 15,704,466
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :

- การจ่ายคืน (1,156,781) (18,734,546) (3,522,868) (23,414,195)
- เงินสดรับ - 17,729,364 9,379,821 27,109,185

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 1,091,904 - - 1,091,904
- อัตราแลกเปลี่ยน - 214 2,114 2,328

31 ธันวาคม 2561 1,081,059 4,343,835 15,068,794 20,493,688
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2560
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด : 1,374,527 5,110,778 6,138,104 12,623,409

- การจ่ายคืน (614,660) (20,099,976) (2,235,646) (22,950,282)
- เงินสดรับ - 20,338,001 5,307,269 25,645,270

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 386,069 - - 386,069

31 ธันวาคม 2560 1,145,936 5,348,803 9,209,727 15,704,466

33. ภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 414,928 476,077 -  -
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (900,415) (996,720)  (158,889)  (207,616)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (485,487) (520,643) (158,889) (207,616)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2561

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2561งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 88,582 13,592 (8,174) 94,000
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 556 (93) - 463
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 264,508 (59,356) (22,480) 182,672
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 113,595 22,146 (8,654) 127,087
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 8,836 (3,648) - 5,188
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ - 5,628 (110) 5,518

รวม 476,077 (21,731) (39,418) 414,928

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 52,382 - (30,276) 22,106
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 97,150 (11,543) - 85,607
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 270,557 (38,045) (17,012) 215,500
จากหุ้นกู้ 5,334 (1,543) - 3,791
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 97,248 2,974 - 100,222
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 15,350 523 (1,383) 14,490

รวม 996,720 (47,634) (48,671) 900,415
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2560

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2560งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 109,904 (18,034) (3,288) 88,582
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 951 (395) - 556
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 326,681 (52,612) (9,561) 264,508
จากผลขาดทุนสะสมยกมา 7,512 (7,512) - -
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 92,161 22,795 (1,361) 113,595
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 13,358 (4,522) - 8,836
จากค่าเผื่อขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง 8,838 (8,513) (325) -
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ (2,008) - 2,008 -

รวม 557,397 (68,793) (12,527) 476,077

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 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

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม 
2561

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2561(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 49,394 - (28,554) 20,840
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 85,300 (9,049) - 76,251
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 42,296 (12,280) (275) 29,741
จากหุ้นกู้ 5,334 (1,543) - 3,791
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 25,292 2,974 - 28,266

รวม 207,616 (19,898) (28,829) 158,889

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม 
2560

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2560(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ในประเทศ 
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 48,451 59,483 2,431  -

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 657,106 298,420 320,821 11,751

705,557 357,903 323,252 11,751
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (25,903) 78,906 (19,898) 22,237

รวม 679,654 436,809 303,354 33,988

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 30,276 (3,087) 28,554 (2,896)
ขาดทุนกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (8,654) (1,361) -  -
อื่นๆ (12,369) 4,120 275 712

รวม 9,253 (328) 28,829 (2,184)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,354,920 1,118,059 455,924 222,954
อัตราภาษีของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ) 20 20 20 20
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 270,984 223,612 91,185 44,591
ปรับปรุงความแตกต่างของอัตราภาษีต่างประเทศ 262,666 (12,486) 214,788 9,834
ปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน 42,167 65,149 10,517 (13,910)
จำานวนภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (469,406) (457,163) (275,038) (162,618)
จำานวนภาษีของรายการที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 369,950 356,876 177,671 173,403
จำานวนภาษีจากการใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (81) (48,852) - (48,550)
จำานวนภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 203,374 309,673 84,231 31,238

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 679,654 436,809 303,354 33,988

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2561 2560 2561 2560

ผลแตกต่างชั่วคราว 1,416,111 1,498,755 1,386,860 1,469,115
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 341,565 393,498 213,442 220,593

รวม 1,757,676 1,892,253 1,600,302 1,689,708

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2561 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น บริษัทและบริษัท
ย่อย ยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ ทางภาษีดังกล่าว 

34. ทุนเรือนหุ้นและใบสำาคัญแสดงสิทธิ

34.1 ทุนเรือนหุ้น

ในมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำานวน 6,335,808,993 บาท 
(6,335,808,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นจำานวน 6,337,920,861 บาท (6,337,920,861 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

34.2 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ในทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้น เมือ่วันที ่27 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นไดอ้นมุตักิารปรับราคาและอตัราการใช้สทิธสิำาหรบัใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITD-W1) จากเดิม ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท โดยปรับเป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.002 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.971 บาท

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท โดยมีอายุ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส และ
บริษัทได้กำาหนดการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 20 หน่วย ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญจำานวน 20 หุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจำานวน 1,055,934,093 หน่วย
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35. เงินปันผลจ่าย

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2559 สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน 
5,279.84 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01026 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.17 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แล้ว

36. กำาไรต่อหุ้น

เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต่ำากว่าราคาใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจึงไม่ได้คำานวณการปรับลดในกำาไรต่อหุ้นที่
อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

37. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ นโยบายการกำาหนดราคา

รายได้ค่าก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าที่ดิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์ ราคาทุนหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซื้อบริการก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
ซื้อบริการก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุน
ซื้อเงินลงทุน ใกล้เคียงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ซื้อสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำาคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น -  - 927 773
ขายอุปกรณ์ -  - - 37
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย -  - 1,563 1,434
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 251 251 177 244
ขายอุปกรณ์ - 25 - 25
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 350 274 287 229
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 763 471 701 336
ขายอุปกรณ์ - 1 - 1
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย  3,259  2,825  3,015  2,486
ซื้ออุปกรณ์  1,646  474  1,604  278
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 155 145  124 114
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 14 12 2 2

ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2561 บริษัทได้ทำาสัญญาบริหารงานกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 130 ล้านบาท นอกเหนือ
จากรายการที่เรียกเก็บตามปกติจำานวน 421.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมกรรมการจำานวน 7.00 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อ
ทวงถาม

นอกจากนี้ บริษัทมีรายการที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่าย ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยก
เป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
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ค่าเช่าค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายเป็นจำานวน 79.94 ล้านบาท (2560 : 77.38 ล้านบาท)

38. สำารองค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

สำารองค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ 232,780 169,712 232,780 167,179
หัก : ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (186,000) - (186,000) -

สุทธิ 46,780 169,712 46,780 167,179

รายการเปลี่ยนแปลงของสำารองเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 169,712 291,587 167,179 221,100
สำารอง (กลับรายการ) ขาดทุนโครงการ 63,068 (121,875) 65,601 (53,921)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 232,780 169,712 232,780 167,179

39. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.00 – 15.00 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด ทั้งนี้ พนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบ และส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย
เมื่อพนักงานลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 129.70 
ล้านบาท และ 124.68 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 56.22 ล้านบาท และ 53.32 ล้านบาท ตามลำาดับ)

40. ต้นทุนงานก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นบวกด้วยกำาไรที่รับรู้ 176,405,074 131,210,661 123,887,313 110,056,128
หัก : ผลรวมสะสมของขาดทุนที่รับรู้และเงินงวดที่เรียกเก็บ (153,463,121) (111,822,186) (104,438,254) (94,032,147)

คงเหลือ 22,941,953 19,388,475 19,449,059 16,023,981
บวก : จัดประเภทรายการเป็นเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 460,917 1,466,291 460,917 1,466,291

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ 23,402,870 20,854,766 19,909,976 17,490,272

41. สำารองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
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42. รายได้อื่น
รายการรายได้อื่นที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

รายได้ค่าสิทธิ 38,760 45,843 38,760 45,843
รายได้ค่าเช่า 54,925 67,508 71,985 116,714
เงินชดเชยประกันภัย 14,409 27,468 2,697  -
รายได้จากการเรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง - 18,870 - 16,721
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 15,312 181,470 9,384 54
รายได้จากการเรียกร้องสิทธิ - 68,393 - 68,393
รายได้จากการลดหนี้ 104 35,940 - -
รายได้ค่าบริการ 109,798 72,989 5,032 8,542
รายได้ค่าที่ปรึกษา 37,635 40,474 37,635 40,474
หนี้สูญได้รับคืน 49,003 38,160 46,630 54
รายได้จากการขายเศษซาก 77,346 18,193 73,660 16,520
อื่นๆ 282,438 88,759 70,096 83,869

รวม 679,730 704,067 355,879 397,184

43. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561 2560 2561 2560

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 12,201,036 10,429,343 9,005,906 7,690,649
ค่าเสื่อมราคา 3,004,494 2,364,372 1,684,161 1,208,736
ค่าตัดจำาหน่าย 39,421 57,694 37,566 32,031
ค่าเช่าจ่าย 2,128,019 1,724,073 1,626,793 1,185,220
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 21,100,371 19,364,915 14,165,803 13,727,431
ค่าจ้างผู้รับเหมา 14,351,377 13,072,753 10,570,821 9,354,698
ค่าสาธารณูปโภค 1,106,180 892,303 621,279 354,833
ค่าขนส่ง 763,104 602,172 472,491 327,071
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 719,002 669,424 351,088 364,526
ค่าใช้จ่ายในการประมูล 30,407 25,657 27,698 21,405
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,048,258 672,717 444,686 275,545
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 1,839,366 1,495,091 1,295,185 1,007,086

44. การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและ บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวนประมาณ 
65,588.00 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ บริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ำาประกันดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ำาประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงินจำานวนประมาณ 6,490.10 ล้านบาท เพื่อค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมที่
สถาบันการเงินมีกับบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทได้ออกหนังสือ ค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท 
อิตัลไทยมารีน จำากัด บริษัท อาควาไทย จำากัด บริษัท สรีธร จำากัด บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด และ ITD Cementation India Limited ซึ่งบริษัท
ออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน)

45. ภาระผูกพัน

45.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วง รายใหญ่แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท  5,996.77  5,159.61
รูปีอินเดีย  1,453.63  0.69
ตากาบังกลาเทศ  522.52  455.65
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45.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือวัตถุดิบ เคร่ืองจักร และบริการที่เก่ียวข้องและสัญญาบริการ เป็น
จำานวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท 2,233.39 2,168.90
เหรียญสหรัฐฯ 1,292.33 538.44
รูปีอินเดีย 173.97 -
ยูโร 1,510.33 1,507.93
เวียดนามดอง 10.98 10.98
ตากาบังคลาเทศ 2,328.15 2,506.99

45.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำาระในบริษัทย่อย เก้าแห่งเป็นจำานวนเงิน 2.25 ล้านบาท 
1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26,579.13 ล้านตากาบังคลาเทศ และ 344.17 ล้านจ๊าดพม่า

45.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับผู้ร่วมทุนในบริษัทร่วม แห่งหนึ่งเป็นจำานวน 8.35 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

45.5 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่มข้ีอผูกพนัท่ีจะตอ้งขอและไดป้ระทานบัตรจากรฐับาลไทยก่อนทีจ่ะเริม่ดำาเนนิการผลติ แร่โปแตช โดยบรษิทัจะต้องจา่ยคา่ธรรมเนยีม
เป็นจำานวนเงิน 5 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ให้กระทรวงอตุสาหกรรมเมือ่ไดร้บัประทานบตัร และจา่ยเงินช่วยเหลอืเข้ากองทุนการศกึษาเป็นจำานวนเงินปีละ 
0.20 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ให้กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาระหว่างกระทรวงอตุสาหกรรมและกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน 
และการเหมืองแร่กับบริษัท

45.6 บริษทัย่อยแห่งหนึง่ได้ลงนามในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินซ่ึงเปน็ทีด่นิทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณโครงการเหมอืงแร่ใต้ดินจงัหวัดอดุรธาน ีจำานวนเนือ้ทีดิ่นรวมท่ีจะ
ซื้อทั้งหมดประมาณ 1,239 ไร่ มีจำานวนเงินรวมโดยประมาณ 279 ล้านบาท บริษัทย่อยได้วางเงินค่ามัดจำาในการจะจัดซื้อที่ดินเป็นจำานวนรวม 1.58 
ล้านบาท ส่วนการชำาระค่าที่ดินส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

45.7 บริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าบริการที่ตกลงในสัญญา

45.8 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าใบอนุญาตการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมทางสังคม (ESIA License) สำาหรับ
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึก และทางรถไฟลำาเลียงของหนัก จำานวน 1.60 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 3.90 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำาดับ

46. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกบริษัทลูกค้าหลายรายฟ้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดและผิดสัญญา โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษัท จำานวน 866.08 ล้านบาท 

47. ส่วนงานดำาเนินงาน

งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และสำาหรับปสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดร้วมข้อมลูของสว่นงานทางภมูศิาสตร ์ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*

2561 2560 2561 2560

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 35,295 35,865 28,584 24,362
ประเทศอินเดีย 13,718 12,893 2,802 2,923
อื่น ๆ 5,751 1,422 13,608 12,035

รวม 54,764 50,180 44,994 39,320

* ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม

ลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัท อยู่ในประเทศไทยและประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลัก รายได้จะถูกระบุตามหลักภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูก
ปันส่วนตามที่ตั้งทางกายภาพ
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บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์สำาหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ :

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 35,295 35,865 13,718 12,893 5,751 1,422 54,764 50,180  -  - 54,764 50,180
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 1,115 766 165 30  -  - 1,280 796 (1,280) (796)  -  -

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 36,410 36,631 13,883 12,923 5,751 1,422 56,044 50,976 (1,280) (796) 54,764 50,180

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 4,055 3,480  -  - 1,825 1,577 5,880 5,057  -  - 5,880 5,057
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 693 770  -  - 554 486 1,247 1,256 (1,247) (1,256)  -  -

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 4,748 4,250  -  - 2,379 2,063 7,127 6,313 (1,247) (1,256) 5,880 5,057

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 3,086 2,992 2,352 2,643 1,203 880 6,641 6,515 (80) 58 6,561 6,573

รายได้อื่น 404 438 229 370 76 136 709 944 (29) (240) 680 704
ดอกเบี้ยรับ 148 82 87 94 2 4 237 180 (49) (40) 188 140
ดอกเบี้ยจ่าย (1,772) (1,603) (475) (584) (193) (198) (2,440) (2,385) 47 39 (2,393) (2,346)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (1,959) (1,781) (407) (185) (689) (468) (3,055) (2,434) 11 12 (3,044) (2,422)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ 311 (469) (40) (609) (120) 1 151 (1,077) (293) 313 (142) (764)
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 9 (128) 3 3 (264) (225) (252)  -  -  - (252) (350)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  และการร่วมค้า 164 61
ภาษีเงินได้ (680) (437)
กำาไรสำาหรับปี 675 681

(หน่วย : ล้านบาท)

ไทย อินเดีย ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ 14,466 11,188 2,460 2,624 6,475 5,857 23,401 19,669 (11) (22) 23,390 19,647
สินทรัพย์อื่น 66,681 63,832 13,437 13,418 14,404 9,865 94,522 87,115 (19,897) (18,933) 74,625 68,182

สินทรัพย์รวม 81,147 75,020 15,897 16,042 20,879 15,722 117,923 106,784 (19,908) (18,955) 98,015 87,829

หนี้สินรวม 58,632 52,836 14,682 16,639 22,603 17,632 95,917 87,107 (14,373) (14,050) 81,544 73,057

ลูกค้ารายใหญ่

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้าหลักซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็นจำานวนเงิน 40,861.87 ล้านบาท (2560 
: 32,838.37 ล้านบาท)

48. เครื่องมือทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทและบริษัทย่อย มีเครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ำาประกัน ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัและบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งดา้นการให้สนิเช่ือทีเ่ก่ียวเนือ่งกับลกูหนีก้ารค้า เงินให้กู้ยืมและลกูหนีอ้ืน่ ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนดให้ม ี
นโยบายและวิธกีารในการควบคุมสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บริษทัและบริษทัย่อยจงึไมค่าดว่าจะได้รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสำาคญัจากการให้สนิเช่ือ เนือ่งจาก
การให้สนิเช่ือมกีารทำาสญัญาเป็นการลว่งหนา้และมกีารค้ำาประกัน จำานวนเงินสงูสดุท่ีบริษทัอาจตอ้งสญูเสยีจากการให้สนิเช่ือคอืมลูค่าตามบัญชีของลกูหนี ้เงิน
ให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัและบริษทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ียทีส่ำาคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บรษิทัและบริษทัย่อยได้ตกลงทำาสญัญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ซ่ึงสว่นใหญ่มอีายุสญัญาไมเ่กินหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารความเสีย่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐฯ 26 6 49 6 32.3223
กีบลาว - 416 - - 0.0038
เยน - 1 - 1 0.296963
รูปีอินเดีย - - 20 - 0.4340

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

สกุลเงิน ยอดคงเหลือ (ล้าน)
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ยูโร (ซื้อ) 3 38.6800
หยวน (ซื้อ) 1 4.7600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำาคัญของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้มีการทำาสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (สุทธิ)

ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน

สหรัฐอเมริกา ยูโร กีบ

ลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน 9 - -
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 17 - -
เจ้าหนี้การค้า 2 1 416
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4 - -

งบการเงินเฉพาะของบริษัท (สุทธิ)

ล้านเหรียญ ล้าน ล้าน

สหรัฐอเมริกา เยน รูปีอินเดีย

ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 49 - 20
เจ้าหนี้การค้า 2 1 -
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4 - -

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมใน 
ต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่ทำาไว้เมื่อปี 2558 กับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งจำานวน 2,702.39 ล้านบาท เป็น 2,706 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2565 เพื่อลดต้นทุน
ทางการเงิน โดยปรับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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49. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายุตธิรรม หมายถึง ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรัพย์หรอืจะจา่ยเพือ่โอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดข้ึนในสถานการณป์กตริะหว่างผูร้ว่มตลาด ณ วันท่ีวัดมลูค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำาหนดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามา
ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำาหรับสินทรัพย์ 
   หรือหนี้สินนั้น

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม 

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว - 46 - 46
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 438,826 - - 438,826
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 2,030,872 - 2,030,872

รวม 438,826 2,030,918 - 2,469,744

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 8,339 - 8,339

รวม - 8,339 - 8,339

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 413,317 - - 413,317
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,068,821 - 1,068,821

รวม 413,317 1,068,821 - 1,482,138

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 8,339 - 8,339

รวม  - 8,339 - 8,339

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม 

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  - 3,792  - 3,792
เงินลงทุนชั่วคราว  - 46  - 46
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 590,199  -  - 590,199
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 2,113,270  - 2,113,270

รวม 590,199 2,117,108  - 2,707,307
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ข้อมูล
ระดับที่ 1

ข้อมูล
ระดับที่ 2

ข้อมูล
ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  - 3,865  - 3,865
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 556,080 -  - 556,080
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 1,151,219  - 1,151,219

รวม 556,080 1,155,084  - 1,711,164

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนประเมนิโดยใช้วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับราคาตลาดของสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกัน และปรับปรงุด้วยปัจจยั
เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ผังเมือง ทำาเลที่ตั้ง ภาระผูกพันและการใช้งานปัจจุบัน

50. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อ
รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัท และบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำาระหนี้เดิม หรือ
การขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้

51. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยมี
มูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้
นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม

52. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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สรุปตำาแหน่งรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำาปี 2561

(จัดทำาขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)
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