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2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานบริหาร

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โครงการมอเตอร์เวย์ รวมทั้ง
การขยายและพัฒนาท่าเรือต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในประเทศอย่างทั่วถึง โดยได้มีงานวิจัยหลายแห่งได้คาดการณ์ว่าธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างจะเติบโตสอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมที่คาดว่าจะขยายร้อยละ 4.5-5.0 ในปีนี้ ซึ่งจะทำาให้การลงทุนก่อสร้างของภาค
เอกชนขยายตัวตามด้วย จากโครงการที่ภาครัฐและเอกชนผลักดันออกมา บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถประมูลโครงการใหม่ๆ เข้ามาทดแทนโครงการที่
แล้วเสร็จ ส่งผลทำาให้ยังมีงานในมืออยู่ไม่ต่ำากว่า 2 แสนล้านบาท และมีงานให้ทำาอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานทุกโครงการของกลุ่มบริษัทฯ 
ผู้รับสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะเร่ิมแรก บริษัทฯ ได้ทำาการโต้แย้งไปยังคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของรัฐบาล 
เมียนมา เพื่อขอเจรจาหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว  ซ่ึงในเรื่องนี้รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญของโครงการและให้ความสำาคัญกับการให้ความ
คุ้มครองนักลงทุนชาวไทยท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงได้ประสานงานเพื่อเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพราะโครงการดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของ
ประเทศ ซ่ึงสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ไดศ้กึษาและเสนอรัฐบาลให้บรรจเุป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาต ิเพือ่
เช่ือมโยงเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกซ่ึงเป็นฐานผลติหลกัของไทยกับโครงการทวาย ซ่ึงเป็นทา่เรอืน้ำาลกึฝัง่มหาสมทุรอนิเดยี โดยในฝัง่ไทยได้มกีารลงทนุ
มอเตอรเ์วย์บางใหญ่-กาญจนบุรไีปถึงชายแดนเพือ่รองรบัความเช่ือมโยงดังกลา่ว บริษทัฯ มัน่ใจว่าจะได้รบัผลการเจรจาท่ีดีจากความช่วยเหลอืของรฐับาล 

สำาหรับโครงการเหมือนแร่โพแตช จ.อุดรธานี ก็มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะได้รับประทานบัตรในเร็ววันนี้และบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะ
เข้าไปดำาเนินการในทันที

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จนถึงปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และจากสถานการณ์นี้ ทำาให้ภาครัฐและเอกชนหัน
มาให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางาน สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO ทั้ง 3 ระบบ อันได้แก่ 

ISO 9001 : 2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001 : 2015 มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 45001 : 2018 มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

นับว่าบริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทก่อสร้างรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้ง 3 ระบบ ซึ่งต้องขอบคุณผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนประสบความสำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้

   

   นายเปรมชัย กรรณสูต
   ประธานบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ และ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำาคัญๆ 
พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี 2563 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี 2563 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจ
สอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งท่ีเกิดจากต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึน เนือ่งจากการปรบัราคาสงูข้ึนของวัสดุหลกัท่ีมแีนวโนม้จะปรบัราคาสงูข้ึนในปี 2563 
และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอค่าผลตอบแทนผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องที่ 
เป็นสาระสำาคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการทำารายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 
และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  
6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระ เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำาปี 2563

   

   

   (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 15 มีนาคม 2564



4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/9/2553 เมื่อวันที่  
2 กันยายน 2553 ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 8 ท่าน โดย 
ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำาหน้าที่ในการประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ 
รวมถึงทำาหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ  
ที่สำาคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ 
เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยพิจารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตัดสินใจในการโครงการลงทุนใหม่ๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยง หรือมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานและงบการเงินของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไว้ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารและทีมงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม มีการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่สำาคัญ รวมทั้งพิจารณาการประเมินความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา)

2. โครงการความรว่มมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสงู
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

3. โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี

4. ความเสี่ยงทางการเงิน (หุ้นกู้)

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยังได้พจิารณาและเสนอความเห็นพรอ้มแนะแนวทางปฏบัิต ิเพือ่ให้เกิดการผลกัดนัแต่ละโครงการให้ลลุว่ง
ตามแผน อีกทั้งขอให้ฝ่ายบริหารวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ในกรอบของงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

   

   (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   วันที่ 1 มีนาคม 2564
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äÍàÍÊâÍ



6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2501 ในนาม
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายแพทย์ชัยยุทธ  
กรรณสูต (ชาวไทย) และนาย จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (ชาวอิตาเลียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นบริษัทภายใต้
พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องหมายครุฑพ่าห์ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นศักดิ์และศรีจวบจนถึงปัจจุบัน และอีกก้าวสำาคัญของบริษัทฯ คือ การจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน ในวันที่ 24 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เป็นต้นมา รวมถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท

มากกว่าคร่ึงศตวรรษท่ีบริษัทฯ ได้บริหารโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงได้รับการยอมรับท้ังในเรื่องของขีดความสามารถในการก่อสร้าง การใช้นวัตกรรมในการดำาเนินงาน และการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล อาทิ ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ, ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ ISO 
45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง พร้อมกับการทำาให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 
4(1)/12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง
ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1.1  วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำานาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

 มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้

 มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำาของบริษัทก่อสร้าง

 สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 ใช้ศักยภาพของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย

คติพจน์

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

กลยุทธ์

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ด้วยการทำางานให้มีคุณภาพ

 การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่กำาหนดพร้อมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน

 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัย

 พฒันาองคค์วามรู้และต่อยอดประสบการณข์องงานก่อสรา้งให้กับบุคลากรทกุระดบัให้เปน็ผูม้ปีระสบการณแ์ละความสามารถในการดำาเนนิงาน 
ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรให้ทันสมัยและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีผลกำาไร

 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการด้านคุณภาพ (ISO 9001) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ให้อยู่ใน 
ระดับมาตรฐานสากล

 สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2564 ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

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

1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้
• เข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐที่สำาคัญ อาทิ เช่น 

(1) โครงการก่อสร้างรถไฟ
1. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

1.1 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร 
- นครราชสีมา และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย 

1.2 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบินช่วงดอนเมือง – 
สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา

1.3 โครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม 3 สนามบิน ระยะที ่2 สว่นตอ่ขยาย จ.ระยอง 
– จันทบุรี – ตราด

2. โครงการทางรถไฟสายใหม่ทางภาคเหนือคือ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 
และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม

3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วงคลองขนานจิตร – จิระ
4. โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงปากน้ำาโพ – เด่นชัย, เด่นชัย – เชียงใหม่, 

ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, 
สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

(2) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้)  ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ        
2. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน 

– หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวลำาโพง (Missing Link) งาน
โยธาช่วงบางซื่อ – หัวลำาโพง – มักกะสัน, ช่วงมักกะสัน – หัวหมาก และงาน
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้า

(3) งานก่อสร้างท่าอากาศยาน
1. โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณลานจอดอากาศยานประชิด

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East 

Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
5. งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 2 และทางขับ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

(4) งานอุโมงค์ระบายน้ำาและบำาบัดน้ำาเสีย
1. โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน้ำาคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแ่มน่้ำา

เจ้าพระยา
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำาคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด
3. โครงการก่อสรา้งอโุมงคร์ะบายน้ำาคลองแสนแสบ จากอโุมงค์ระบายน้ำาคลองแสน

แสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130
4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำาเสียและระบบบำาบัดน้ำาเสียธนบุรี

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
• คงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่ง
• ขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
• พัฒนารายได้จากโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนพัฒนา

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

(5) งานผลิต-จ่ายน้ำาประปาและสร้างอุโมงค์ส่งน้ำา
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 งานก่อสร้างขยายกำาลังการ

ผลิตน้ำาที่โรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์ 
- กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำา

2. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์ 
ถึงถนนราชพฤกษ์ และก่อสร้างหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำามหาสวัสดิ์

3. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาตามแนวถนนราชพฤกษ์จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนน
เพชรเกษม

4. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาจากถนนกัลปพฤกษ์ ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำาบางมด
5. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาจากสถานีสูบจ่ายน้ำาบางมดถึงสถานีสูบจ่ายน้ำาสำาโรง 

- กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำา ถังเก็บน้ำาใส 
6. งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำาบางมด ถังเก็บน้ำาใส
7. งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำาลาดกระบังแห่งที่ 2 ถังเก็บน้ำาใส
8. งานก่อสร้างถังเก็บน้ำาใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ำาบางพลี 
9. งานก่อสร้างถังเก็บน้ำาใส ที่สถานีสูบจ่ายน้ำามีนบุรี 

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10
10. งานขยายกำาลังการผลิตเพิ่มที่โรงงานผลิตน้ำาฝั่งตะวันตก 
11. งานก่อสรา้งอโุมงคส์ง่น้ำาเข้าสูโ่รงงานผลติน้ำาธนบุร ีและก่อสรา้งอโุมงคส์ง่น้ำาข้าม

ฝั่งเข้าสู่ประตูน้ำาแยกประดิพัทธิ์
12. งานก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำาใสที่โรงงานผลิตน้ำาบางเขน

(6) เป็นผู้ร่วมลงทุนกับภาครัฐตามนโยบายการลงทุน PPP สำาหรับโครงการต่างๆ อาทิ
1. โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และช่วงตลิ่งชัน 

– ศิริราช
3. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วง

บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (Operation and Maintenance)
4. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำา
5. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย
6. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข  

(ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต – บางปะอิน 
7. โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หัวหิน
8. โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

(7) มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่างานในมือจาก
ปัจจุบัน
• ในแต่ละ Business Unit (BU) ต้องมุ่งมั่นพัฒนาวิธีการทำางานที่จะสร้างความ

ได้เปรยีบในการเสนอราคาและสร้างโอกาสให้ประสบผลสำาเรจ็ในการเสนอราคา
• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด คงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่ง

2. การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร
• การนำาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร
• สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนา และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำาหรับงานก่อสร้างใหม่อันจะ

เป็นประโยชน์สำาหรับงานก่อสร้าง
• ตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทฯ ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

• เป็นผูน้ำาในการคดิค้น นวัตกรรมสำาหรับงานก่อสรา้ง
• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันสมัย
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ระยะสั้น - ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี) ระยะยาว (5 ปีขึ้นไป)

3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
• บรหิารจดัการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพ และสง่มอบผลงานให้เสรจ็ตาม

สัญญา ภายในงบประมาณ และเวลาที่กำาหนดไว้

4. การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีจิตสำานึกต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• การตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของทุกหน่วยงานจากทีมงานส่วนกลาง
• จำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ให้ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

• Zero Accident Target

5. การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว
• จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีความรู้และจิตสำานึกต่อการบริหาร ตั้งแต่

ระดับบริหาร (SVP, VP, PM และ PE) ระดับหัวหน้างาน (AVP และสมุห์บัญชี) ระดับ
พนกังานปฏบัิตกิารทัง้สายงานก่อสรา้งและสายงานสนบัสนนุ เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ

• การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน
• ตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิศวกร และช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

และเทคโนโลยีการก่อสร้างฯ ให้กับบุคลากร ทุกระดับ เพื่อให้ดำาเนินงานทุกประเภทอย่าง
มีประสิทธิภาพ

• ลดอัตราการ Turn Over ของพนักงานในระดับ
ต่างๆ

6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
• เข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนในพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง
• สนบัสนนุในกิจกรรมของทุกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกับความรับผดิชอบต่อสงัคม อาทิ โครงการ

โรงเรียน พอดี พอดี
• สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการของสำานักงาน ก.ล.ต. อาทิ การกำาหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการมี
ส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

• สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

• คะแนน CG ไม่ต่ำากว่าร้อละ 90

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO จำานวน 3 ระบบ ดังนี้

 - ISO 9001:2015 (มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ)

 - ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)

 - ISO 45001:2018 (มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้ง 3 ระบบนี้
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1.3.  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบข้ันต้น และกิจการรับ
สัมปทาน 

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

First Dhaka Elevated Expressway 
Co., Ltd.

51.00%

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§64.52%

Thai Mozambique Logistica SA60.00%

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§§Ò¹78.16%

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%

ºÁ¨. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�
(1) (2)

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%

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¡ŒÒÇË¹ŒÒ99.99%

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

º¨¡. àÍàªÕèÂ¹ àÃÅ99.99%

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ-àÍÍÒÃ�«Õ100.00%
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บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 – 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·ÕèºÃÔÉÑ·Ï Å§·Ø¹
à·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 50 áÅÐÁÒ¡¡Ç‹Ò

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

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

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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ à«çÁÍÔ¹à´ÕÂ20.00%

ºÁ¨. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â ´ÕàÇÅ�Í»àÁ¹µ�
(3)



12 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้านดังนี้
1.  งานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม
2.  งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3.  งานวางท่อระบบขนส่งน้ำามัน แก๊สและน้ำา ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่
4.  งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน งานสะพาน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสูง งานทางวิ่ง งานสถานี งานวางราง ระบบทางด่วน 

และงานระบบขนส่งมวลชนยกระดับและใต้ดิน 
5.  งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล
6.  งานก่อสร้างเขื่อนชลประทาน เขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ส่งน้ำา อุโมงค์รถไฟ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
7.  งานด้านโครงสร้างเหล็ก
8.  งานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
9.  งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน

บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งได้ดังนี้
1. กลุม่ธรุกิจท่ีเก่ียวเนือ่งกับงานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณปูโภค ซ่ึงสนบัสนนุกลุม่ธรุกิจงานก่อสรา้งและกลุม่ธุรกิจทีเ่ก่ียวกับการ

ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ 
2. กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบข้ันต้น และกิจการ 

รับสัมปทาน 
3. กลุม่ธรุกิจทีเ่ป็นการรว่มคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทนุกับผูล้งทนุอืน่ท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพือ่ประโยชนใ์นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ

1. งานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม 11,365.35 18.89 9,560.03 14.47 9,936.94 15.45
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 3,560.60 5.92 1,031.56 1.56 1,743.48 2.71
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ำามัน แก๊สและน้ำา ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและ
 ถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่

5,004.76 8.32 5,227.89 7.91 5,613.95 8.73

4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน 
 ระบบทางด่วน

14,887.49 24.75 22,680.16 34.32 21,105.68 32.82

5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล 6,708.04 11.15 7,851.35 11.88 8,808.64 13.70
6. งานสร้างเขื่อน อุโมงค์และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 3,111.62 5.17 3,783.04 5.72 1,478.59 2.30
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก 6.93 0.01 9.99 0.02 183.98 0.29
8. งานด้านการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 441.83 0.73 88.22 0.13 0.00 0.00
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน 5,638.07 9.37 5,748.47 8.70 4,540.11 7.06

10. รายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 7,646.54 12.71 9,097.60 13.77 9,758.94 15.17
11. รายได้อื่นๆ 1,788.89 2.98 1,005.13 1.52 1,143.25 1.77
รวมมูลค่าการจำาหน่าย 60,160.12 100.00 66,083.44 100.00 64,313.56 100.00

อัตราการเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ) (8.96) 2.75 9.91
รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง 2,555.15 671.73 663.89
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการ ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 1,847.92 2,185.15 1,862.52
รายได้อื่นๆ 348.99 219.62 256.04
รวมมูลค่าการจำาหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน 55,408.06 63,006.94 61,531.11
อัตราการเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ) (12.06) 2.40 9.72
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

ชื่อบริษัท สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย : พันบาท)
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 100.00 - - 12,533 0.05  51,933 0.20
2. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เออาร์ซี 100.00 118,853 0.54 1,858 0.01 - -
3. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 99.99 2,401 0.01 5,244 0.02 14,811 0.07
4. บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา 99.99 267,554 1.22 343,772 1.36 258,863 1.02
5. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ 99.99 1,346,168 6.12 1,354,494 5.34 1,353,829 5.33
6. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ 99.99 - - - - - -
7. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 99.99 - - - - - -
8. ITD Construction SDN.BHD. 99.99 - - - - - -
9. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน 99.99 30,063 0.14 38,740 0.15 20,913 0.08

10. ITD Bangladesh Company Limited 99.99 1,665,715 7.58 - - - -
11. บจก. เอเชี่ยน เรล 99.99 158,532 0.72 146,946 0.58 - -
12. บจก. พลังไทยก้าวหน้า 99.99 - - - - - -
13. ITD - Madagascar SA 99.98 - - - - 740 -
14. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา 99.97 1,886,304 8.58 2,104,458 8.29 2,119,797 8.34
15. บจก. สหภาพเมียนมา–อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 99.95 - - - - - -
16. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 99.93 25,071 0.11 13,075 0.05 46,469 0.18
17. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐ 99.80 129,139 0.59 343,571 1.35 308,043 1.21
18. ITD Mozambique Limitada 99.00 25,807 0.12 4,291 0.02 7,700 0.03
19. บจก. อิตัลไทย มารีน 92.59 148,104 0.67 378,369 1.49 357,717 1.41
20. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ 90.94 777,423 3.54 1,334,020 5.26 1,475,368 5.81
21. Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. 80.00 - - - - - -
22. บจก. ผลิตพลังงาน 78.16 - - - - - -
23. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ 69.90 178,750 0.81 177,482 0.70 147,424 0.58
24. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย 46.64 10,647,678 48.42 12,300,852 48.48 12,874,399 50.67
25. บจก. ไทยมารุเคน 50.96 1,093,881 4.97 739,631 2.92 496,714 1.96

บริษัทร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิร์นเอาท์ส 48.99 20,602 0.09 109,158 0.43 93,851 0.37
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 2563 ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย : พันบาท)
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.99  460,410 2.10  399,539  1.57  563,264  2.22
2. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.93 - - - - - -
3. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 99.93 - - - - - -
4. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 64.52 - - - - - -
5. Thai Mozambique Logistica SA 60.00 - - - - - -

บริษัทร่วม
1. First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 51.00 - - - - - -

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า

ชื่อบริษัท สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

(หน่วย : พันบาท)
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

การร่วมค้า
1. กิจการร่วมค้าไอทีดี อาร์ที 70.00 1,079,585 4.91 467,636 1.84 138,662 0.55
2. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 65.00 - - - - 89,984 0.35
3. กิจการร่วมค้าไอทีดี ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม) 60.00 - - - - - -
4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม 55.25 - - - - 13,514 0.05
5. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจีซี 55.00 - - 1 - 3,013 0.01
6. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ไอทีดี เซ็ม 51.00 330,430 1.50 461,915 1.82 737,819 2.90
7. กิจการร่วมค้าไอทีดี-ชิโนไฮโดร 51.00 454,899 2.07 798,810 3.15 483,526 1.90
8. กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสคิว 50.00 32,910 0.15 1,352,752 5.33 1,480,530 5.83
9. กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี 50.00 - - - - - -

10. กิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี 49.00 699,779 3.18 1,102,320 4.34 318,284 1.25
11. กิจการร่วมค้า ไอโอที 40.00 - - - - - -
12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ไอทีดี-ซองดา 30.00 - - 949,466 3.74 1,234,705 4.86
13. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี 24.00 - - - - 261,159 1.03
14. กิจการร่วมค้าไอทีดี เซ็มอินเดีย 20.00 39,573 0.18 37,510 0.15 24,898 0.10
15. กิจการร่วมค้าซีอีซี-ไอทีดีเซ็ม-ทีพีแอล 18.66 370,390 1.68 395,657 1.56 429,387 1.69

21,990,021 100 25,374,100 100 25,407,316 100
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สรุปผลงานการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกในปีนี้จะลดลงทุกประเทศในทุกภูมิภาคท่ัวโลก เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีท่ำาให้หลายประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยต้องปิดประเทศ ห้ามการเดินทางระหวา่ง
ประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลทำาให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องชะลอหรือหยุดชะงักลง ภาครัฐและภาค
เอกชนมนีโยบายใช้เงินงบประมาณและการลงทนุอย่างรดักุมทีส่ดุ ซ่ึงรฐับาลไทยให้ความสำาคญักับการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ก่อน เพือ่ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อน โดยจะเห็นได้ว่าโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงมีทยอยออกมาเรื่อยๆ ส่วนภาคเอกชนกลับลดน้อยหรือชะลอตัวลง 
บริษัทก่อสร้างในประเทศไทยจึงต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการก่อสร้างหรือใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำาเร็จรูปเพื่อ
ลดแรงงานหน้างานลง พยายามเพิ่มการกระจายห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุ และเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานก่อสร้างเพื่อควบคุม
และป้องกันการระบาดของโรค รวมถึงเร่ืองการเจรจากับเจา้ของงานเพือ่เผือ่เวลาในการก่อสรา้งให้อยู่ในเง่ือนไขของสญัญาและสามารถดำาเนนิการไดจ้รงิ

สำาหรับผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งงานในภาครัฐและเอกชน สรุปเป็นกลุ่มงานใหญ่ๆ ได้ดังนี้

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสรา้งอาคารทีแ่ลว้เสร็จในรอบปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ อาคารศนูย์รักษาพยาบาลรวมเฉลมิพระเกียรติ สมเดจ็พระพนัวัสสา อยัยิกาเจา้ 150 ปี  
ระยะที่ 2 มูลค่า 5,745 ล้านบาท อาคารแมกโนเลียส์วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ มูลค่า 2,491 ล้านบาท โครงการดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์  
เรสซิเดนซ์ มูลค่า 1,502 ล้านบาท โครงการซัมเมอร์ลาซาล 2 สัญญา มูลค่ารวม 263 ล้านบาท และงานก่อสร้างอาคารสำานักงานชั่วคราวโครงการ 
Harmony ที่ จ.ระยอง มูลค่า 112 ล้านบาท 

สำาหรับโครงการต่างๆ ที่ยังดำาเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ได้แก่ โครงการวันแบงค๊อกมิกซ์ยูส (ส่วนโครงสร้างใต้ดิน) มูลค่า 6,570 ล้านบาท 
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 60 ซ่ึงโครงการนี้ได้มีการเทฐานราก ทำาสถิติมากที่สุดในอาเซียน โดยใช้ปริมาณเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องมากถึง 23,725 
ลูกบาศก์เมตร ด้วยอัตราการเทสูงสุด 1,150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้รถโม่จัดส่งคอนกรีตมาหน้างาน 547 คัน ใช้เวลาเทคอนกรีตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 
33 ชั่วโมง 15 นาที โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ระยะที่ 1 มูลค่า 7,005 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 42 
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โซนซี (ก่อสร้างชั้นใต้ดิน) มูลค่า 2,155 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 
39 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 มูลค่า 1,216 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 79 โครงการเอ็มสเพียร์/เอ็มไลฟ์ มูลค่า 3,124 ล้านบาท 
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 22 โครงการบางกอกมอลล์และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1 มูลค่า 2,270 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 18 โครงการ
บางกอกมอลล์ ส่วนที่ 2, 3 และ 4 (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) มูลค่า 1,640 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 17 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรและสวัสดิการของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง มูลค่า 1,398 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 40 โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูข้าราชการตำารวจ โรงพยาบาลตำารวจ มูลค่า 1,921 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 17 โครงการก่อสร้างอาคารสำาหรับโครงการโรงกลั่น
น้ำามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1 และ 2 มูลค่า 1,356 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 39 โครงการก่อสร้างอาคารสำานักงาน
โครงการส่วนพระองค์ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน มูลค่า 742 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 58 โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติที่พระตำาหนัก
จิตรลดารโหฐาน มูลค่า 561 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 6 และโครงการปรับปรุงพระตำาหนักที่ประทับ 907 เขตพระราชฐานฯ 904 ท่าเรือ
พายัพ มูลค่า 447 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 12 

ส่วนโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ ได้แก่ โครงการดุสิต เซ็นทรัลปาร์ค (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) มูลค่า 2,348 ล้านบาท โครงการ
สยามปทุมวันเฮ้าส์ มูลค่า 755 ล้านบาท และโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มูลค่า
รวม 1,650 ล้านบาท เป็นต้น

กลุ่มงานทางด่วนยกระดับ ทางหลวง ทางรถไฟ และสะพาน

โครงการที่แล้วเสร็จในปีที่แล้ว ได้แก่ งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง ตอน 1 มูลค่า 502 ล้านบาท 
และสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดกับถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35 บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 314 ล้านบาท 

โดยโครงการทางหลวงและทางยกระดับในประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ คือ ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 ตอนที่ 3 
มูลค่า 2,328 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 46 และเพิ่งเข้าไปเริ่มโครงการใหม่คือการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 
กับหมายเลข 417 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า 1,238 ล้านบาท 

สว่นงานรถไฟทางคูท่ีด่ำาเนนิการอยู่ ได้แก่ รถไฟทางคูช่่วงหัวหิน – ประจวบครีขัีนธ ์มลูคา่ 5,427 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้รอ้ยละ 79 รถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกระเบา – จริะ สญัญา 1 มลูค่า 7,065 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้ร้อยละ 85 และงานอโุมงค์รถไฟ โครงการรถไฟทางคู ่ช่วงมาบกระเบา – จริะ  
สัญญา 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที ร่วมกับพันธมิตรคือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำากัด (มหาชน) มูลค่า 8,682  
ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 53
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สำาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย – จีน เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะ (เฟส) ที่ 1 
ช่วงเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. มีสัญญาที่ รฟท. ลงนามกับบริษัทฯ แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คือ 

• สัญญาที่ 3-4 ช่วงลำาตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด มูลค่า 9,204 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเข้าพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สัญญา ที่บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลจะเซ็นสัญญาในเร็ววันนี้คือ 

• สัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำารุงเชียงรากน้อย มูลค่า 6,143 ล้านบาท

• สัญญา 4-5 งานโยธาช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. มูลค่า 9,264 ล้านบาท 

สำาหรับโครงการในต่างประเทศที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ คือ โครงการรถไฟ Malolos-Clark Package CP N-03 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่า 
12,281 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเตรียมการ

กลุ่มงานสนามบิน

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา คือ งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง 01R-19L ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มูลค่า 161 ล้านบาท 

สำาหรับโครงการภายในประเทศท่ีเพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ ได้แก่ งานปรับถมดินสำาหรับงานสร้างศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน MRO พื้นที่ 
ทา่อากาศยานอูต่ะเภา จงัหวัดระยอง มลูค่า 316 ลา้นบาท และโครงการปรับปรุง Runway และทางขับขนาน ทา่อากาศยานภเูก็ต มลูค่า 541 ลา้นบาท 

สำาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) หรือ (ทอท.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา 3 โครงการ โดย
ประกอบไปด้วย 1. อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) 2. อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) และ  
3. โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การเท่ียวเมืองรอง และ
ปรับปรุงสนามบินของเมืองหลัก ซึ่งโครงการที่กล่าวมาแล้วก็ล้วนเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสนใจและติดตามมาโดยตลอด 

กลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โรงงานผลิตไอศกรีมของบริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำากัด ที่
อำาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มูลค่า 241 ล้านบาท สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230/115 KV ฉะเชิงเทรา 2 มูลค่า 474 ล้านบาท และสถานีไฟฟ้า
ย่อย ของโรงงานกู๊ดเยียร์ ที่จังหวัดปทุมธานี มูลค่า 114 ล้านบาท 

ส่วนโครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) มูลค่า 22,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือ
กับพันธมิตรประกอบด้วยซูมิโตโม และแบล็คแอนด์วิช (ประเทศไทย) เข้าไปดำาเนินการ โดยงานโครงสร้างที่บริษัทฯ รับผิดชอบมีมูลค่า 5,327 ล้านบาท  
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 95 งานโยธาของโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์ มูลค่า 1,576 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 98 โครงสร้างคอนกรีตและ
งานโยธา Harmony Project จังหวัดระยอง มูลค่า 611 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 52 งานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำามันพลังงาน
สะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 มูลค่า 3,771 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 39 และโครงการปรับปรุงโรงงานกู๊ดเยียร์ เฟส 2 จังหวัด
ปทุมธานี มูลค่า 376 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 15 

กลุ่มงานเหมืองแร่ 

โครงการในประเทศที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา คือ โครงการเหมืองถ่านหินแม่เมาะ เฟสที่ 7 เป็นงานขุด-ขนดินปริมาณ 365 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และขุดถ่านหินปริมาณ 50 ล้านตัน ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว เป็นการ
ร่วมมือกับบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) รวมมูลค่า 22,526 ล้านบาท 

สว่นโครงการในประเทศท่ีกำาลงัดำาเนนิการอยู่ คือ โครงการเหมอืงถ่านหินแมเ่มาะ เฟสที ่9 มลูค่า 29,617 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้ร้อยละ 15 

สำาหรับโครงการในต่างประเทศที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ คือ งานขุด-ขนดินของบริษัท เมตาลิโด บูมีรายา (MBR) ในประเทศอินโดนีเซีย โดย
เป็นงานขุด-ขนดิน งานคัดแยก และขนส่งถ่านหิน มูลค่า 1,058 ล้านบาท 

และโครงการในต่างประเทศที่กำาลังดำาเนินการอยู่ คือ โครงการเหมืองหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นงานขุด-ขนดิน
ปริมาณ 383 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่า 25,336 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 45 
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กลุ่มงานอุโมงค์ วางท่อ สาธารณูปโภคและงานอื่นๆ

โครงการในประเทศที่แล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ งานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี มูลค่า 
190 ล้านบาท 

ส่วนโครงการที่ยังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินสถานีต้นทางชิดลม มูลค่า 915 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว 
รอ้ยละ 94 คาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ของปีนี ้โครงการบ่อพกัและทอ่ร้อยสายไฟฟา้ใต้ดนิรว่มกับโครงการรถไฟฟา้สายสทีอง มลูคา่ 175 ลา้นบาท  
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 83 งานก่อสร้าง-จัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 3 มูลค่า 1,821  
ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 17 โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 671 ล้านบาท ดำาเนินการไป
แล้วร้อยละ 13 งานวางท่อใต้ดินสัญญาที่ 1 และ 2 ในโครงการโรงกลั่นน้ำามันพลังสะอาด กลุ่มไทยออยล์ มูลค่ารวม 165 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว
ร้อยละ 29 และงานก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำาทะเล-อุโมงค์ระบายน้ำาสู่ทะเลของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด (PTTLNG) ที่หนองแฟบ มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง มูลค่า 1,265 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 29 และโครงการคลองระบายน้ำาหลาก บางบาล-บางไทร สัญญา 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มูลค่า 2,612 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 1 

โดยมีโครงการใหม่ท่ีเพิ่งประมูลได้ คือ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำาคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา มูลค่า
ประมาณ 7,700 ล้านบาท ในนามของกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอ็นดับเบิลยูอาร์ ซึ่งยังเป็นช่วงรอการเซ็นสัญญาและส่งมอบพื้นที่เพื่อเข้าดำาเนินการ 

สำาหรับโครงการในต่างประเทศที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ คือ โครงการวางท่อรวบรวมน้ำาเสีย ถ.เจมส์ลอง ซารานี ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ใน
เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย มูลค่า 1,082 ล้านรูปี 

ส่วนโครงการในต่างประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการท่อรวบรวมน้ำาเสียของเมืองโฮจิมินห์ Package XL-01 ในประเทศเวียดนาม 
มูลค่า 2,436 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 86 

กลุ่มงานท่าเรือและงานทางน้ำา

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการท่าเทียบเรือไทยออยล์หมายเลข 7 และ 8 อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 
2,337 ล้านบาท และงานปรับปรุงท่าขนถ่ายสินค้าทางทะเลของไทยออยล์ มูลค่า 120 ล้านบาท 

สว่นโครงการทีด่ำาเนนิอยู่ในปจัจบัุน ได้แก่ โครงการทา่เทยีบเรือและสถานรัีบจา่ยก๊าซธรรมชาติเหลวของบรษิทั พทีีท ีแอลเอน็จ ีจำากัด (PTTLNG) 
ทีห่นองแฟบ มาบตาพุด จงัหวดัระยอง มูลคา่ 5,941 ล้านบาท ดำาเนินการไปแลว้รอ้ยละ 71 งานระบบปอ้งกนัน้ำาทว่มพืน้ทีช่มุชนละไมและงานปรบัปรงุ
ภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่ารวม 286 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 16 

โดยมีโครงการที่บริษัทฯ เพิ่งเข้าไปเริ่มดำาเนินการ คือ โครงการเสริมทรายกันการกัดเซาะหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 อำาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี มูลค่า 548 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ยังมีงานท่ีบริษัทฯ สนใจท่ีจะเข้าร่วมประมูลในพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และอีกหลายพื้นที่ซ่ึงกำาลังทยอยเริ่มโครงการ 
ตลอดจนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะของน้ำาทะเล ซึ่งต้องดำาเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
และเสริมสร้างความงดงามของชายทะเลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกันด้วย 

กลุ่มงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและเขื่อน

ประเทศไทยยังมีความจำาเป็นท่ีจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารและจัดการน้ำาอย่างถาวร เพราะทุกๆ ปีจะต้องเผชิญกับปัญหา
อุทกภัยในช่วงหน้าฝนและปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาอีกในทุกปี รวมทั้งความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของภาคประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทำาให้ภาครัฐต้องพยายามหาทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทยอยผลักดันโครงการต่างๆ ออก
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามโครงการบริหารและจัดการน้ำาของรัฐบาลมาโดยตลอดและพร้อมที่จะเข้าประมูลในทุกโครงการ 

สำาหรับโครงการที่บริษัทฯ ดำาเนินอยู่ในปัจจุบัน คือ โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาช่วงแม่งัด-แม่กวงสัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ 
ส่งน้ำาและอาคารประกอบ มูลค่า 2,182 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อผันน้ำาส่วนที่เกินความต้องการใช้น้ำาในช่วงฤดูฝนจากอ่างเก็บ
น้ำาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อไปเพิ่มปริมาณที่อ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 33 
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กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชน

 โครงการทีด่ำาเนนิการแลว้เสร็จในรอบปีท่ีผา่นมา ได้แก่ โครงการรถไฟฟา้สายสเีขียว ชว่งหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต สญัญาที ่1 มลูคา่ 14,273 
ล้านบาท 

ส่วนโครงการระบบขนส่งมวลชนที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 ช่วงสถานีรถไฟฟ้า
กรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน มูลค่า 1,590 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 98 โดยงานหลักนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงงานซ่อมคืนพื้นที่
ผิวจราจรบางส่วนเท่านั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงจากศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทางรวม 23 กม. สัญญาที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการส่วนที่อยู่
ใต้ดินประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินดำาเนินการก่อสร้างช่วงหัวหมากถึงคลองบ้านม้า มูลค่า 17,090 ล้านบาท  
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 70

ส่วนงานในต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้านครธากา เส้นทางยกระดับสายที่ 6 ในประเทศบังกลาเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้
ดำาเนินการหลายสัญญาประกอบด้วย สัญญา IT โดยได้ร่วมดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ซิโนไฮโดร ซึ่งเป็นงานก่อสร้างโรงซ่อมบำารุงรถไฟฟ้า 
(Depot) มูลค่า 5,677 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 51 สัญญา CP-03 และ CP-04 เป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 9 
สถานี มูลค่า 15,002 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 64 และสัญญา CP-06 ซึ่งดำาเนินงานร่วมกันในนามกิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี เป็นการ
ก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 4 สถานี มูลค่า 7,081 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 37 

ส่วนงานในประเทศอินเดียที่ดำาเนินการอยู่ คือ โครงการโกลกาตาเมโทร สัญญา UG-2 มูลค่า 18,238 ล้านรูปี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 90 

กลุ่มงานโครงสร้างเหล็ก

ในรอบปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตชิ้นงานโครงสร้างเหล็กที่ อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้ผลิตงานให้โครงการหลายแห่ง ได้แก่ งานโครงสร้าง
เหล็กของรถไฟฟ้าสายสีทอง งานโครงเหล็กส่วนงานหลังคา งานบันไดทางเดิน และ Skywalk ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงสร้างเหล็กของ 
โรงไฟฟา้บางปะกง งานโครงสรา้งสะพานเหลก็ของรถไฟทางคู ่เสน้ทางช่วงมาบกระเบา-จริะ และเสน้ทางช่วงหัวหิน-ประจวบครีขัีนธ ์และงานโครงสรา้ง
เหล็กที่เหมืองแม่เมาะ เฟส 9 เป็นต้น ในปีที่ผ่านมามียอดการผลิตชิ้นงานโครงสร้างเหล็กของทุกๆ โครงการรวมอยู่ที่ 5,375 ตัน นอกจากนี้ ในปีที่ 
ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้จัดสร้าง Formwork Center ขึ้นมาเพื่อผลิตแบบเหล็กสำาหรับใช้ในการก่อสร้างทั้งงานถนนทางยกระดับ ทางรถไฟยกระดับ และ
งานอาคารต่างๆ ซึ่งเป็นการผลิตเองให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้ เพิ่มทั้งความสะดวกและรวดเร็วให้หน่วยงาน โดยการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ที่โรงงาน
แล้วค่อยนำาไปประกอบและติดตั้งที่หน่วยงานจะสามารถควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้ช้ินงานท่ีแข็งแรงและประหยัดต้นทุน ส่งผลให้โครงการ
ต่างๆ สามารถทำางานให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

กลุ่มงานสื่อสาร และโทรคมนาคม

งานสื่อสารและโทรคมนาคมที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบจำาหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดินและก่อสร้าง
ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำาแสงใต้ดิน ระยะที่ 1 (Lot 5) เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 315 ล้านบาท 

โดยโครงการที่บริษัทฯ ติดตามอยู่ ได้แก่ งานวางเคเบิลใต้น้ำาไปยังเกาะต่างๆ เช่น โครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำาระบบ 33 เควีไปยังเกาะเต่า 
ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท โครงการเกาะสมุย วงจร 4 มูลค่า 1,700 ล้านบาท เคเบิลใต้น้ำาระบบ 33 เควี  
เกาะปันหยี จังหวัดพังงา มูลค่า 190 ล้านบาท เป็นต้น งานเคเบิลใต้น้ำานั้นนอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการใช้งานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังไม่ทำาลายทัศนียภาพของหลายๆ พื้นท่ีที่เป็นเกาะ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจึงพยายามผลักดันให้เกิดโครงการในลักษณะ 
ดังกล่าวมากกว่าการสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำาเนินการงานลักษณะดังกล่าวทั้งในด้านของประสบการณ์และ
เครื่องมือเครื่องจักร โครงการเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 รายได้และโอกาสในการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำากับภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นหลัก

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ที่สำาคัญในประเทศโดยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างในประเทศคิดเป็นร้อยละ 69.9 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมด 

ในปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไดข้ยายตวัในอตัราทีล่ดลง โดยอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศคิดเปน็ร้อยละ –6.2 ในป ี2563  
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 4.2 ในปี 2561 และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 2.3 ในปี 2561 (ข้อมูลจากสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยในปี 2563 มีการขยายตัวในการก่อสร้างในภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ  
ลดลง บรษิทัฯ ไมส่ามารถคาดการณไ์ดว่้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจบัุนและระดับการใช้จา่ยของรัฐบาลจะเปลีย่นแปลงเพยีงใด หรือจะมวิีกฤตการณ์
ทางการเงินเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ในอนาคตปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่

 การลดลงของกิจกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านอุตสาหกรรมในประเทศ หรือในภูมิภาค หรือในระดับโลก

 การยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐจากในประเทศ หรือในระดับโลก

 การขาดแคลนสินเช่ือหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่นซ่ึงส่งผลให้เกิดการลดลงในส่วนที่เก่ียวกับความต้องการด้านสินค้าและบริการของ 
ผู้ประกอบการในภูมิภาค

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาน้ำามัน

 ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค

 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีอากร

 การแพร่ระบาดหรือการระบาดในวงกว้างของโรคร้ายแรงต่างๆ อาทิ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน โรคไข้หวัดนก หรือการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ในประเทศหรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

 การขาดเสถียรภาพทางการเมอืง การรฐัประหาร การก่อการรา้ยหรือความขัดแย้งทางทหารท้ังในประเทศไทยและประเทศตา่งๆ ในภมูภิาค
หรือทั่วโลก

 สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศท่ียังดำาเนินต่อไปหรือเพิ่มความรุนแรงข้ึน และการพัฒนาด้านกฎหมาย การเมือง หรือ
เศรษฐกิจของประเทศหรือที่กระทบต่อประเทศ

 ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 

การถดถอย หรอืเสือ่มลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางธรุกิจอตุสาหกรรมการผลติ หรอืการเงินในประเทศอาจสง่ผล 
กระทบในทางลบต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการดำาเนนิงานและ
โอกาสของบริษทัฯ การดำาเนนิธรุกิจของบริษทัฯ นอกจากมุง่เนน้การดำาเนนิธรุกิจภายในประเทศแลว้ การดำาเนนิธรุกิจของบริษทัฯ ยังข้ึนอยู่กับการใช้จา่ย
ของภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย Dhaka Mass Transit Company Limited และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ 
มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.0 และร้อยละ 70.3 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมดในปี 2563 และปี 
2562 ตามลำาดับ และร้อยละ 72.8 และร้อยละ 71.1 ของมูลค่าของงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของ 
บริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าที่มีอยู่ในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำาดับ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ 
ยังคงให้บริการก่อสร้างกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงและมีความมั่นคงควบคู่กันด้วย อย่างไรก็ดี ในขณะที่แผนของประเทศเปิดโอกาสให้รัฐบาลเพิ่มการ
ใช้จา่ยดา้นโครงการระบบสาธารณปูโภค หากมกีารตัดลดงบประมาณคา่ใช้จา่ยทีส่ำาคญัของรัฐบาลย่อมสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ปริมาณสญัญาโครงการ
ก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐที่จะมี ซึ่งในกรณีดังกล่าวหรือในกรณีที่ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และภาครัฐไม่ราบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจจะส่ง 
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้  
ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุนด้วย 
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1.2 งานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ รับดำาเนินงานมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ 

รายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาจากสัญญาก่อสร้างที่ทำากับ
รฐับาล องค์กรทีเ่ก่ียวข้องกับรฐับาล หรอืบรษิทัเอกชนท่ีไดร้บัสมัปทานจากหนว่ยงานของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงงานเหลา่นีก่้อให้เกิดความ
เสีย่งซ่ึงไมเ่ก่ียวกับการดำาเนนิการก่อสรา้งของบรษิทัฯ ตัวอย่างเช่น โครงการระบบสาธารณปูโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นโครงการทีไ่ด้รบัความสนใจ
อย่างยิ่งจากคนทั่วไป ซึ่งอาจถูกตรวจสอบโดยสาธารณชน และฝ่ายการเมืองมากกว่าปกติ และอาจเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งทำาให้บริษัทฯ ต้อง
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 และหลีกเลี่ยงปัญหาต้นทุนสูงกว่าประมาณการได้ อนึ่งการที่ต้นทุนสูงกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ การ
ประมาณการที่ผิดพลาด หรือปัจจัยอื่นใดล้วนส่งผลให้โครงการได้กำาไรน้อยลงหรืออาจขาดทุนได้ สัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้าดำาเนินการจำานวนมากมีส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุนของบริษัทฯ อิงกับสมมุติฐานหลายประการ แม้ว่าบริษัทฯ จะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่ม
ขึ้นในการประมูลของบริษัทฯ แล้วก็ตาม รายได้ ต้นทุนและกำาไรที่รับรู้จากสัญญาเหมาจ่าย หรือสัญญาที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอนอาจแปรผันไปจาก
จำานวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเงื่อนไขของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ตลอด
อายุของสัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ สัญญาก่อสร้างบางฉบับ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับ
ราคา (Escalation Formula) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องรับภาระส่วนที่เพิ่ม
ข้ึนบางส่วนนั้นก่อนที่จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามสูตรท่ีใช้ในการปรับราคาได้ ซ่ึงสูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรง
งานที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด หากการประมาณการความเสี่ยง รายได้หรือต้นทุนของบริษัทฯ โดยรวมไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนไป หรือหากสูตรที่
ใช้ในการปรับราคาดังกล่าวในสัญญาไม่ครอบคลุม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด บริษัทฯ จะได้กำาไรน้อยลง หรืออาจขาดทุนจากสัญญานั้นได้ ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้  
ผลการดำาเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ มักจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรืองานตามคำาสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order) ตามที่ลูกค้าแจ้งมา 
แม้ว่าลูกค้ายังมิได้มีการตกลงเกี่ยวกับขอบข่ายหรือราคาของงานที่จะทำานั้นก็ตาม เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า งานที่ทำานั้นเกินขอบข่าย 
งานที่กำาหนดไว้ในแผนโครงการและรายละเอียดเฉพาะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่าราคาที่ลูกค้าเต็มใจชำาระเป็นค่างานพิเศษหรือไม่ หากเป็นกรณีที่ลูกค้า
ตกลงว่างานที่ทำานั้นเป็นงานพิเศษที่ทำาเพิ่ม แม้ลูกค้าจะตกลงชำาระเงินสำาหรับค่างานพิเศษ แต่บริษัทฯ อาจต้องรับภาระต้นทุนสำาหรับงานดังกล่าว  
เป็นระยะเวลานาน จนกว่าคำาสั่งเปลี่ยนแปลงจะได้รับอนุมัติและลูกค้าใช้เงินคืนให้ นอกจากนี้ คำาสั่งเปลี่ยนแปลงงานท่ียังมิได้รับอนุมัติ ข้อโต้แย้ง 
เกี่ยวกับสัญญา หรือข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยังทำาให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็น 
“รายไดท้ียั่งไมเ่รียกชำาระ” ในงบดุลของบริษทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดให้แตล่ะหนว่ยธรุกิจจดัทำาแผนการดำาเนนิงานเพือ่วางแผน 
และติดตามให้แต่ละสญัญาก่อสรา้งสามารถสง่มอบให้กับลกูค้าตามเง่ือนไขทีไ่ด้ตกลงกัน อย่างไรก็ดบีรษิทัฯ ไมอ่าจรบัรองไดว่้าบริษทัฯ จะสามารถแก้ไขสญัญา  
สง่ใบเรยีกเก็บเพือ่เรยีกเก็บเงิน หรอืไดรั้บชำาระภาระตน้ทุน และสว่นต่างกำาไรจากงานทีท่ำาเพิม่เตมิหรอืงานตามคำาสัง่เปลีย่นแปลงไดท้ัง้หมดหรอืไมไ่ดเ้ลย 
ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจนำาไปสู่ข้อพิพาททางธุรกิจหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการ
เงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.4 ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับลูกค้าในจำานวนจำากัด

โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะมุง่รบังานจากลกูค้ารายใหญ่บางกลุม่ ซ่ึงอาจเป็นกลุม่ลกูคา้ที ่เป็นแหลง่รายไดแ้ละแหลง่มลูคา่ของงานทีม่อียู่ในมอืทีส่ำาคญั
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย Dhaka 
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Mass Transit Company Limited และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.4 และร้อยละ 43.4 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2563 และทั้งปี 2562 และคิดเป็นร้อยละ 49.1 และร้อยละ 57.7 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่
บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำาดับ 
เพือ่ลดความเสีย่งบรษิทัฯ ได้เข้าประมลูก่อสรา้งทัง้งานภาครัฐและเอกชนท่ีมหีลากหลายกลุม่ลกูค้ามากข้ึน อย่างไรก็ดีหากบรษิทัฯ ไมส่ามารถชนะประมลู
งานใหม่ได้จากลูกค้าข้างต้น หรือบริษัทฯ มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญากับลูกค้าดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูลงานจากลูกค้ารายอื่นได้ ธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และ 
ผลตอบแทนผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญ

1.5 บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและกำาไรลดลง

ธรุกิจก่อสรา้งในประเทศและในทวีปเอเชียเปน็ธรุกิจท่ีมกีารแข่งขันท่ีสงูการได้รบังานโครงการใหม่ๆ  มกักำาหนดจากเกณฑ์การประมลูแข่งขันเป็น
หลกั โดยหลงัจากท่ีผา่นคณุสมบติัในการเป็นผูป้ระมลูแลว้ เจา้ของโครงการจะพจิารณาราคาประมลู บรษิทัฯ อาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการก่อสรา้ง
ในประเทศและตา่งประเทศทีเ่พิม่มากข้ึนจากบรษิทัก่อสรา้งจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจนี ญ่ีปุน่ และเกาหล ีโดย
บางบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดำาเนินงานที่มากกว่าของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ อาจต้องยอมรับกำาไรตามสัญญา (Profit Margin) ที่ลด
ลงหรอืให้เง่ือนไขการทำางานท่ีดีข้ึนแก่เจา้ของโครงการเพือ่การแข่งขัน หากบริษทัฯ ไมส่ามารถแข่งขันไดป้ระสบความสำาเรจ็ สว่นแบ่งการตลาดและสว่น
แบ่งกำาไรอาจลดลงได้ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคัญต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ 
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 
บรษิทัฯ หรอืกิจการร่วมคา้ยังไมส่ามารถดำาเนนิงานได้เป็นท่ีนา่พอใจ เจา้ของโครงการอาจบอกเลกิโครงการซ่ึงอาจสง่ผลให้บรษิทัฯ ต้องรบัผดิตามกฎหมาย 
และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และกำาไรที่บริษัทฯ จะได้รับจากโครงการจะมีจำานวนลดลงด้วย และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี 
นัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานโอกาสของ 
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศ

บริษัทฯ มีรายได้ท่ีได้จากลูกค้าภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 30.1 และร้อยละ 32.6 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมดของ 
บริษัทฯ ในปี 2563 และ ทั้งปี 2562 ตามลำาดับ และคิดเป็นร้อยละ 32.2 และร้อยละ 28.9 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ และสัดส่วนของ 
บริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำาดับ ซึ่งโครงการภายนอกประเทศดังกล่าวเป็นโครงการ
ที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมียนมา อินโดนีเซีย เวียดนาม บังกลาเทศ อินเดีย และโมซัมบิก ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเข้าประมูล และอาจได้รับเลือก  
ให้เข้าทำาสัญญาก่อสร้างใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ด้วย 

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประเทศดังกล่าวบางประเทศ ในอดีตมีความไม่มั่นคงและรัฐบาลของบางประเทศได้เข้า
แทรกแซงเศรษฐกิจในบางคร้ัง และไดด้ำาเนนิการปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ำาคญัของประเทศ เชน่ การควบคมุสกุลเงินในประเทศท่ีบรษิทัฯ มโีครงการ อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งกำาไรที่ได้จากโครงการกลับมาได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ในอนาคต
อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือจำานวนและขนาดของโครงการระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มีการเติบโตที่
ช้าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจบริการก่อสร้างในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยในประเทศดังกล่าวด้วย
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1.8 ผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการทีบ่รษิทัฯ ไดร้บังานสญัญาใหม่ และระยะเวลาการดำาเนินงานตามสญัญาดงักลา่ว

รายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเวลาใดเวลาหนึ่งอาจได้มาจากสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำานวนจำากัด 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
ตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญา รวมทั้งประเภทของสัญญาของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได้ 
และกระแสเงินสดจากโครงการของบรษิทัฯ อาจเกิดความลา่ช้า เนือ่งจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมทัง้ความลา่ช้าในการไดรั้บวสัดอุปุกรณจ์ากผูจ้ำาหนา่ย 
การขาดแคลนแรงงาน การเปลีย่นแปลงขอบเขตของงานทีต้่องดำาเนนิการและสภาพอากาศ ซ่ึงความลา่ช้าท่ีเกิดข้ึนอาจสง่ผลในทางลบต่อสถานะทางการ
เงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการดำาเนนิงานของบริษทัฯ สำาหรบัระยะเวลาช่วงใด ช่วงหนึง่

1.9 ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากโครงการทวาย

วันท่ี  5  สิงหาคม 2558  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“ITD”)  และคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัท 
ที่จดทะเบียนในสหภาพเมียนมา (“Project Companies”) ได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายระยะแรก กับคณะ
กรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อดำาเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวม
พื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาสัมปทานดังต่อไปนี้

1) นคิมอตุสาหกรรมระยะแรก และถนน 2 ช่องทางเช่ือมตอ่โครงการนคิมอตุสาหกรรมทวายสูช่ายแดนประเทศไทย 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)

ความคืบหน้าและรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 โดยความเสี่ยงจากโครงการอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ ข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทน
ผู้ลงทุน

1.10 ความเสี่ยงจากการขอประทานบัตรในเหมืองแร่โพแทช

การดำาเนินการขอประทานบัตรของโครงการได้ดำาเนินการตามข้ันตอนการของประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดินตามพ.ร.บ.แร่ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความคืบหน้าและรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19 โดยความเสี่ยงจากโครงการ อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น

นอกเหนอืไปจากโครงการทวายและโครงการเหมอืงแรโ่พแทช บริษทัฯ ยังลงทนุในบรษิทัย่อย บริษทัร่วม บรษิทัทีค่วบคุมร่วมกันและกิจการร่วม
ค้า การลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นจำานวน 8,815 ล้านบาท โดยการลงทุนเหล่านี้บางส่วนมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่าย
ลงตามนโยบายการบริหารงานแบบครบวงจรและการประหยัดต่อขนาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ดีเงื่อนไข
ต่างๆ รวมถึงความล้าช้าที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละกิจการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และอาจทำาให้บริษัทฯ จำาเป็นต้องตั้งสำารอง 
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ดอ้ยค่าเงินลงทนุ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคัญต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินตา่งๆ และ
ข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.12 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ปลายปี 2562 และตลอดปี 2563 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรค COVID-19 รวมถึงประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีรายได้
จากในประเทศอินเดีย และบังกลาเทศ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และร้อยละ 28.2 ในปี 2563 และปี 2562 ตามลำาดับบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับผล 
กระทบจากมาตราการจากภาครัฐจากคำาสัง่ Lock Down และมาตราการทีเ่ก่ียวข้องเพือ่การยับย้ังการแพร่ระบาด ซ่ึงสง่ผลตอ่การจดัหา การเคลือ่นย้าย
วัตถุดิบและแรงงาน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการต่างๆ ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง และ
ต้นทุนของโครงการเพิ่มสูงขึ้น แม้ในปี 2564 จะเริ่มมีการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค ท่ามกลางการกลายพันธุ์ มาตราการเหล่านี้อาจจะไม่สามารถป้องกัน
หรือควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวได้ การแพร่ระบาดของโรคจึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ สถานะทางการเงิน 
การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ ข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 การดำาเนินงานเสร็จไม่ทันตามกำาหนดในสัญญาอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

สัญญาของบริษัทฯ ที่สำาคัญส่วนใหญ่มีกำาหนดเวลาการดำาเนินงานแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากบริษัทฯ ไม่สามารถ 
ดำาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำาหนด ค่าปรับจากการดำาเนินงานไม่แล้วเสร็จสัญญาโดยปกติจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.05-0.10 ของมูลค่าตามสัญญา 
สำาหรับแต่ละวันที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร แต่รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10.0-15.0 ของมูลค่าตามสัญญา บริษัทฯ ได้ประสานงานรายงานความคืบ
หน้าโครงการกับลูกค้าและผู้เก่ียวข้องเพื่อตกลงขอบเขตการก่อสร้างและกรอบเวลาท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ดีการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดำาเนินงานให้แล้ว
เสร็จตามกำาหนดหรือมีสัญญาที่กำาหนดค่าปรับเกินอัตราปกติอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายในจำานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาส
ของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.2 การดำาเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องให้รับผิด

ในการดำาเนินการก่อสร้างงานในหลายโครงการ ซ่ึงหากมีความผิดพลาดเก่ียวกับการออกแบบการก่อสร้างหรือระบบเกิดข้ึนอาจส่งผลให้บุคคล
ภายนอกได้รับอันตราย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ การก่อสร้างโครงการที่มีความผิดพลาดทั้งขณะและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่งผล
ให้เกิดอันตรายและความเสียหายที่คล้ายคลึงกันได้ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียง ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย การทรุดตัวหรือรอยแตก
ของพื้นที่อาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างหรือจากการก่อสร้าง ดังนั้นการฟ้องร้องจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องตกเป็นจำาเลย
ในคดีที่ต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนมาก แม้บริษัทฯ จะมีการทำาประกันภัยคุ้มครองที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำาเป็นเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่
บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินเอาประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ หรือต่อความเสียหายต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจ
ต้องเผชิญการเรียกร้องต่อบริษัทฯ 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 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าจำานวน 121,581 ล้านบาท และ 112,225 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
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2.4 การดำาเนินงานของบริษัทฯ อิงกับต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน และผู้รับเหมาช่วง

วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษัทฯ โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งราคาและจำานวนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและทั่วโลก บริษัทฯ มีการตกลงยืนราคา (Fixed Unit Price) ในบาง
โครงการสำาหรับวัตถุดิบที่สำาคัญบางรายการ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีหากวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างย่ิงปูนซีเมนต์และ
เหล็กขาดแคลน อาจทำาให้บริษัทฯ หาปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการในราคาที่สมเหตุสมผลในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคญัต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินตา่งๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
จัดหาและรักษาไว้ซ่ึงวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทั้งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ในช่วงท่ีปริมาณงานก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนอาจเกิดการขาดแคลนวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่าน
การฝึกงานมาแล้ว ทำาให้บริษัทฯ อาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคนงานอื่นๆ ให้เพียงพอ ทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาช่วง 
ในอนาคตบริษัทฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าต้นทุนในการจ้างบุคลากรที่มีความชำานาญหรือคนงานอื่นๆ จะไม่เกินประมาณการของบริษัทฯ ซ่ึงอาจส่งผล 
กระทบในทางลบอย่างมนียัสำาคญัต่อธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินตา่งๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

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 มิได้มีความลำาบากในการจัดหาหนังสือค้ำาประกัน ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้
ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับหนังสือค้ำาประกันดังกล่าวโดยมีหรือไม่มีการจำานำาเงินฝากหรือการให้หลักประกัน
ชนิดอื่นภายใต้ข้อกำาหนดทางการค่าที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการ
เงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจต้องหาเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้เพิ่ม
เติม เพื่อเป็นทุนดำาเนินงานเพิ่มเติมที่จำาเป็นในการสนับสนุนต้นทุนในการเตรียมงานโครงการ (รวมทั้งการซื้อวัสดุอุปกรณ์) ก่อนที่จะได้รับชำาระเงินตาม
สัญญา ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในอนาคตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สภาวะทางตลาดการเงิน
ในขณะนั้น นโยบายของผู้ให้สินเชื่อ และขึ้นอยู่กับธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการจัดหาทุนที่เพียงพอภายใต้ข้อกำาหนดที่บริษัทฯ 
พอใจ ดังนั้น ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะได้รับเงินกู้ที่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา 
ของบรษิทัฯ และความสามารถของบริษทัฯ ในการได้รับสญัญาใหมซ่ึ่งอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่อธรุกิจ 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 
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หนังสือค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ตามหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินในนามของบริษัทฯ (Bond) จำานวนเท่ากับ 68,966 ล้านบาท และ 68,453 ล้านบาท ตามลำาดับ และตามการค้ำาประกัน (Guarantee) ที่บริษัทฯ 
ออกให้แก่สถาบนัการเงิน เพือ่เป็นประกันเงินกู้ท่ีสถาบนัการเงินดงักลา่วให้แก่บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม และกิจการรว่มค้าของบริษทัฯ มจีำานวน 4,280 
ล้านบาท และ 3,503 ล้านบาท ตามลำาดับ หากเจ้าของโครงการเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ำาประกัน อาจทำาให้สถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้ำาประกัน
ดงักลา่วเรยีกรอ้งจำานวนเงินตามหนงัสอืค้ำาประกันดังกลา่วกับบรษิทัฯ นอกจากนีห้ากสถาบันการเงินบังคบัหนงัสอืค้ำาประกันอาจสง่ผลให้บรษิทัฯ ต้องรบั
ผิดในหนังสือค้ำาประกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา
กู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ถูกบริษัทลูกค้าหลายรายฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้าง โดยเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษัทเป็นจำานวน
รวม 1,296 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จำานวน 423 ล้านบาท) ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาของศาลแพ่งจำานวน 1,036 ล้านบาท 
และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจำานวน 260 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินระยะเวลาของกระแสเงินสดจ่ายชำาระ 
คา่เสยีหาย (ถ้าม)ี จากการเรยีกฟอ้งร้องค่าเสยีหายดังกลา่วได้ เนือ่งจากผลของคดคีวามข้ึนอยู่กับการตดัสนิของศาลและอนญุาโตตุลาการซ่ึงยังไมส่ามารถ
สรุปได้ในขณะนี้ เนื่องจากบางคดีเป็นการฟ้องโดยไม่มีมูล กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการตั้งสำารองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี

อย่างไรก็ดีหากข้อพพิาททางกฎหมายสิน้สดุโดยบรษิทัฯ ตอ้งเป็นผูช้ดใช้ค่าเสยีหายอย่างมนียัสำาคญั อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกิจ สถานะ
ทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทน
ผู้ลงทุน

3.3 บริษัทฯ อาจต้องตั้งสำารองเพิ่มไว้รองรับลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถ
ในการชำาระหนี้ การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ 

ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำานวนมากกับบุคคลท้ังท่ีเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และลูกหนี้เงินกู้จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันและลูกหนี้เงินประกันผลงานรวมเป็นจำานวน 15,683 ล้านบาท และ 20,824 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าด้วยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ ยกเว้นลูกหนี้การค้าบางรายโดยมีรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 

การที่บริษัทฯ มิได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้การค้า อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำารองในจำานวนที่เท่ากับจำานวนเงินที่มิได้รับชำาระดังกล่าว ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำาระหนี ้การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินตา่งๆ และข้อกำาหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.4 ความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตตราสารหนี้: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่
ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (Stable) สะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ มูลค่าโครงการที่
ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) จำานวนมาก อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตดังกล่าวถูกลดทอนจากภาระหนี้ของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
และความล่าช้าในการเปิดประมูลงานของภาครัฐ อันดับเครดิตยังลดทอนจากการลงทุนในหลายๆ โครงการที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งยากต่อการทำาให้
สถานะทางการเงินปรับตัวดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับเครดิต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน 
โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.5 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการคำานวณการลดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงหลายประเภทเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยความเสี่ยงที่สำาคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความ
เสี่ยงจากตลาด ตามรายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในงบการเงินโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำาไร อย่างไรก็ดีการป้องกันหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาส
ของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้แสดงรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมี
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ รวมเป็นจำานวน1,317,221,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของทุนที่ชำาระแล้ว (เฉพาะ
หุ้นสามัญ) โดยหากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลับมาถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 อาจทำาให้สามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

4.2 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ สถาบันการเงิน

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเง่ือนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า  
ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมสำาหรับหุ้นกู้ เท่ากับ 2.41 เท่า และ 2.53 เท่า 
ตามลำาดับ และสำาหรับธนาคารบางแห่ง เท่ากับ 2.76 เท่า และ 2.83 เท่า ตามลำาดับ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในเครือบางแห่ง ต้องดำารงอัตราส่วน
ต่างๆ ตามที่เง่ือนไขของสถาบันการเงิน หากไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอาจทำาให้สินเชื่อท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวครบกำาหนดโดยทันทีและอาจ 
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

4.3 ความเสี่ยงจากหุ้นกู้ถูกเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด

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

4.4 ความเสี่ยงในการลงทุนต่อ

ในกรณทีีผู่อ้อกหุ้นกู้ใชส้ทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรอืการไถ่ถอนตามวันครบกำาหนด ผูถื้อหุ้นกู้อาจไมส่ามารถนำาเงินท่ีไดร้บัจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรือตามวันครบกำาหนดนั้นไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากับหรือดีกว่าหุ้นกู้ได้
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การที่จะได้รับงานโครงการใหม่นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประมูลที่มีการแข่งขันสูง โดยหลัง
จากท่ีผา่นคุณสมบตัใินการเป็นผูป้ระมลูแลว้ ราคาประมลูจะเป็นประเด็นหลกัทีจ่ะใช้ในการพจิารณา การแข่งขันทีเ่พิม่สงูข้ึนสำาหรับโครงการก่อสร้างนัน้
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทำาให้ราคาของสัญญาลดลง

ลูกค้า 

บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็นสองลักษณะ คือ ประเภทของลูกค้าและท่ีต้ังของลูกค้า ท้ังนี้ ประเภทของลูกค้าจะพิจารณาว่าเป็นลูกค้าภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ส่วนประเภทของที่ตั้งลูกค้าจะพิจารณาจากงานของลูกค้าว่าทำาในประเทศหรือต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 งานในส่วนของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วน
ของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 27.2 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ
มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า โดยที่งานกับลูกค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 67.8 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือ 
ของบริษัทฯ ในขณะที่งานกับลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 32.2 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 (ร้อยละ) 2562 (ร้อยละ) 2561 (ร้อยละ)

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ 72.8 70.3 70.1

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาคเอกชน 27.2 29.7 29.9

รวม 100.0 100.0 100.0

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ 67.8 71.1 67.9

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ 32.2 28.9 32.1

รวม 100.0 100.0 100.0

ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา งานในส่วนภาครัฐมีประมาณร้อยละ 70 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ
คิดเป็นร้อยละ 72.8 และ 70.3 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 ตามลำาดับ 

สถานการณ์การแข่งขันและผู้แข่งขัน 

มีบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (Thai Contractors Association) ประกอบไปด้วยบริษัท
ไทย บริษัทต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ นอกจากการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับราคาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกำาหนดราคา คือ การหาแหล่งวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง 
เนื่องจากมูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนโครงการ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัตถุดิบแล้ว ปัจจัยการแข่งขันที่
สำาคัญยังรวมถึงความรู้ความชำานาญและประสบการณ์ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงและการก่อตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อให้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค
และเพื่อการมีพันธมิตรธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดเข้าร่วมประมูลงาน โดยแยกประเภทได้ตามศักยภาพ ประสบการณ์ 
ระดับความชำานาญ ความรู้ทางด้านเทคนิค และความพร้อมในการจัดหาทรัพยากร ผู้รับเหมาที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงย่อมได้รับการพิจารณาใน
เบ้ืองต้นว่าเป็นผู้ทีม่คุีณสมบัติท่ีจะเข้าประมลูเพือ่รบังานก่อสร้างไดทุ้กประเภท ซ่ึงภาครฐัไดจ้ดัให้ผูร้บัเหมาได้เข้ารว่มประมลูงานตามศกัยภาพของตนเอง
เพื่อทำาให้ภาครัฐสามารถดำาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับเหมาสามารถดำาเนินธุรกิจของตนเองและพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายช่ือและรายได้ของผูรั้บเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ในประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สำาหรบัปี 2563 

ชื่อบริษัท รายได้ (ล้านบาท) ร้อยละของยอดรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) 55,390.3 27.8
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 36,182.3 18.1
บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 18,442.2 9.2
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 10,891.2 5.5
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน) 9,928.9 5.0
บริษัทอื่น 68,579.0 34.4
รวม 199,414.0 100.0

แหล่งข้อมูล: งบการเงินปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1) ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 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 5,279,868,944 บาท (ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
หุ้นสามัญ  6,337,920,861 หุ้น (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้น  1.00 บาท (หน่ึงบาท)

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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. บจก. อิตาเลียนไทย 

อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ลงทุนในบริษัทอื่น 4,580,000 100 99.99

2. บจก. พีที ไทยลินโด บารา 

พราทามา

อินโดนีเซีย โทรศัพท์ 001-628-522-3158

โทรสาร 001-625-4177-1166

ผู้รับเหมาทำาเหมืองถ่านหิน 1,038,674 

(ล้านรูเปีย)

100 99.99

3. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-0750 ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 100 99.99

โทรสาร 0-2716-0750

4. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201 ยังไม่ประกอบกิจการค้า 422,000 100 99.99

5. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1160-4

โทรสาร 0-2716-1169

ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 650,000 100 99.99

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

โทรศัพท์ 603-2284-1370

รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75 

(ล้านริงกิต

มาเลเซีย)

75 99.99

7. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน สระบุรี โทรศัพท์ 0-3635-1155

โทรสาร 0-3635-1155

ผลิตและจำาหน่ายหินก่อสร้าง

ชนิดต่างๆ

31,000 100 99.99

8. 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

9. บจก. ไอทีดี มาดากัสการ์ เอส.เอ มาดากัสการ์ โทรศัพท์ (261) 20 22 019 61

โทรสาร (261) 20 22 019 60  

ประกอบกิจการทำาเหมืองแร่ 3,567 

(ล้านอเรียรี่ 

มาดากัสการ์)

100 99.98

10. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 1800

โทรสาร 0-2716-1556

ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 25 99.97
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา

การถือหุ้น(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าชำาระ

คิดเป็น

ร้อยละ

11. บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย 

เพาเวอร์ 1

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 250 25 99.95

12. บจก. พลังไทยก้าวหน้า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ได้ประกอบกิจการค้า 459,000 100 99.99

13. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น

เทคโนโลยี

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ผลิต จำาหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์

แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

250 25 99.93

14. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต

และอิฐ

ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2501-2281-2

โทรสาร 0-2501-2280

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

คอนกรีตและอิฐ

126,000 100 99.80

15. ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐ

โมซัมบิก

โทรศัพท์ 258-849000719 รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ

โมซัมบิก

1,373,615 

(ดอลลาร์สหรัฐ)

100 99.00

16. บจก. อิตัลไทย มารีน สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2387-1056

โทรสาร 0-2387-1056

สร้างเรือและจำาหน่ายอุปกรณ์

การเดินเรือ

810,000 100 92.59

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

18. Italian-Thai Development

Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม โทรศัพท์ 84-8-382-79182

โทรสาร 84-8-382-79184

ยังไม่ได้ประกอบกิจการค้า 6,000

(ล้านเวียดนาม

ดองก์)

100 80.00

19. บจก. ผลิตพลังงาน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ได้ประกอบกิจการค้า 123,000 100 78.16

20. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ ระยอง โทรศัพท์ 0-3860-6024,

โทรสาร 0-3860-6114

ผลิตและจำาหน่าย ท่อเหล็ก

ขนาดใหญ่

20,000 50 69.90

21. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600

โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 172

(ล้านรูปีอินเดีย)

100 46.64

22. บจก. ไทยมารุเคน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2231-2226-9

โทรสาร 0-2231-2230

ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในการก่อสร้างฐานราก

20,000 100 50.96

23. บจก. เอเชี่ยน เรล กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1556

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 100,000 100 99.99

24. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เออาร์ซี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1556

รับบริการงานก่อสร้างกับ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

- - 100.00

บริษัทร่วม

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

โทรสาร 0-3636-5311-20

ผลิตและจำาหน่ายประแจสับราง

รถไฟ

5,000 100 48.99

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 

(ล้านดอลลาร์

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

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ

ฟิลิปปินส์

5 

(ล้านเปโซ

ฟิลิปปินส์)

100 24.00
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2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง และวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการ 
รับสัมปทาน

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา

การถือหุ้นมูลค่าชำาระ
คิดเป็น

ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย
1. บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5057

โทรสาร 0-2716-1464

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000 100 99.99

2. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ 

ดีเวล๊อปเมนต์

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ได้ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

3. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล 

แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ได้ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

4. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4202

โทรสาร 0-2716-1418

ลงทุนในบริษัทอื่น 4,279,987 100 64.52

5. Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐ

โมซัมบิก

โทรศัพท์ 258-849000719 สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ

และทางรถไฟในสาธารณรัฐ

โมซัมบิก

364,999 

(ดอลลาร์

สหรัฐ)

100  60.00

บริษัทร่วม

1. First Dhaka Elevated 

Expressway Co., Ltd.

บังกลาเทศ โทรศัพท์ 009-88-02-988-6543

โทรสาร 009-88-02-988-6543

สัมปทานทางด่วนยกระดับ

ในประเทศบังกลาเทศ

11,095

(ล้านตากา

บังกลาเทศ)

100 51.00

2. บจก. บางกอกสตีลไวร์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5808 ผลิตและจำาหน่ายลวดเหล็ก

แรงดึงสูง

313,000 100 19.98

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล 

(ประเทศไทย)

(เดิมชื่อ บจก.ไทยเร้นท์ออล)

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2740-2680-7

โทรสาร 0-2740-2688

ให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่

สำาหรับใช้ในงานก่อสร้าง

25,000 100 15.00

2. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ 

เคเบิ้ล

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118

โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจำาหน่ายลวดและ

สายเคเบิ้ล

1,989,531 100 12.90

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

โทรสาร 0-2677-3200

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100 11.54

4. บจก. สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2745-6118 

โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจำาหน่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 24,000 100 10.00

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา

การถือหุ้นมูลค่าชำาระ
คิดเป็น

ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

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-อีจีซี ไต้หวัน โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างสถานีต่อเชื่อม

รถไฟความเร็วสูง และสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไต้หวัน

279,852 100 55.00
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา

การถือหุ้นมูลค่าชำาระ
คิดเป็น

ร้อยละ(หน่วย: พันบาท)

4. ITD-SINOHYDRO Joint Venture บังกลาเทศ โทรศัพท์ +881791412432 รับเหมาก่อสร้างในประเทศ

บังกลาเทศ

- - 51.00

5. ITD-ITD CEM Joint Venture อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600

โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 51.00

6. กิจการร่วมค้าไอทีดี เอสคิว กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน

ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำาปาง

1,710,733 100 50.00

7. SMCC-ITD Joint Venture บังกลาเทศ โทรศัพท์ +880-1713-429355 รับเหมาก่อสร้างในประเทศ

บังกลาเทศ

- - 49.00

8. กิจการร่วมค้า ไอโอที กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ 

และลานจอดเครื่องบิน 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - 40.00

9. กิจการรว่มคา้ ซีเอม็ซี - ไอทีดี-ซองดา สปป.ลาว โทรศัพท์ 001-848-120-446-3258

โทรสาร 001-848-120-446-3259

รับเหมาก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำา

น้ำาเทิน 1 สปป.ลาว

- - 30.00

10. ITD Cemindia Joint Venture อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600

โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 20.00

11. CEC-ITD Cem-TPL 

Joint Venture

อินเดีย โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600

โทรสาร 001-91-226-768-0841

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 18.66

(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. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549  และ/หรือ 
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624  และ/หรือ 
4. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด 
สำานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 87/1 แคปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 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) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

รายชื่อ จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวกรรณสูต 1,312,459,462 24.78

1.1 นายเปรมชัย กรรณสูต 628,213,626 11.89

1.2  นางนิจพร จรณะจิตต์ 350,815,140 6.64

1.3 นายปีติ กรรณสูต 463 0.00

1.4 น.ส.ปราชญา กรรณสูต 38,839,766 0.73

1.5 นายธรณิศ กรรณสูต 28,210,960 0.53

1.6 น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.95

1.7 น.ส.วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล 50,414,391 0.95

1.8 นางปรียา กรรณสูต 2,334,774 0.04

1.9 นายปิยชัย กรรณสูต 23,303,438 0.44

1.10 น.ส.ชไมมาส กรรณสูต 33,243,681 0.62

1.11 นางพิไลจิตร เริงพิทยา 15,805,500 0.29

1.12 นายพรรษา เริงพิทยา 8,002,700 0.15

1.13 น.ส.ชญาพร เริงพิทยา 18,680,632 0.35

1.14 นางอรเอม กรรณสูต 29,300,000 0.55

1.15 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด1 34,680,000 0.65

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 160,217,972 3.03

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,858,249 2.09

4. นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 44,506,750 0.84

5. N.C.B. TRUST LIMITED – POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 31,928,508 0.60

6. นายธนพล เลิศนันทปัญญา 28,500,000 0.53

7. นายสุเทพ จิระสิริกุล 28,000,000 0.53

8. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 25,835,419 0.48

9. นายณัฐ โอษธีศ 25,535,000 0.48

10. นายยัสบีรซิงห์ กูลาตี 25,509,300 0.48
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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
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ จา่ยเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นแต่ละปีโดยมอีตัราทีค่าดว่าจะจา่ย
ตามผลการดำาเนนิงานไมต่่ำากว่ารอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษแีลว้ หากไมม่เีหตุการณจ์ำาเปน็อืน่ใดและหากการจา่ยเงินปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำาคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดคงเหลือ
เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย โดยมิได้กำาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตั้งสำารองตามกฎหมาย
แล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ยกเว้น บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ที่ได้กำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้
แล้ว กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิก่อนหักภาษี 
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โครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ปฏบัิติหนา้ท่ีเพือ่ประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยมโีครงสรา้งการบริหารท่ีชัดเจน ถ่วงดุลและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดย 

1. คณะกรรมการจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย 
ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดในข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตลอดจนทำาหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 

ข. มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารท่ีชัดเจน ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำากับ
ดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จำานวนครั้งของการจัดประชุม

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

5/5

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 5/5
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 5/5
4. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการ 5/5
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการ 5/5
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ กรรมการอิสระ 5/5
7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 5/5
8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 5/5
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ 5/5

2. ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน 19 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
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  ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

หมายเหตุ นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส เกษียณอายุเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

 ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำานวน 20 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุด

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

หมายเหตุ นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส เกษียณอายุเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 5 พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การทำางานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อมูลคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
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3. เลขานุการบริษัทฯ 

จากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/6/2551 เมือ่วันท่ี 9 มถุินายน 2551 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มกีารแตง่ต้ัง นายวรวุฒ ิหิรัญยไพศาลสกุล  
เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
ต้องปฏิบัติ จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ 
หนังสือบอกกล่าวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจน 
ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อมูลคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษา
กรรมการท่ีมคุีณสมบัติตามท่ีบรษิทัฯ ต้องการ สำาหรับกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสีย่ง
ด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากที่กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว บริษัทฯ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย

4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ 

(รวมค่าตอบแทนพิเศษ) 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม)

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม  750,000 460,000 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 580,000 365,000
7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 10,000
8. นายธรณิศ กรรณสูต 580,000 10,000
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 580,000 365,000
รวม 5,390,000 1,190,000 45,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร*

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

-  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำานวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน 
รวมทั้งสิ้น 136,946,632 บาท
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- ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำานวน 19 ท่าน ไม่
รวมรองประธานบริหารอาวุโส (สายงานบัญชีและการเงิน) และรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ 
ในรูปเงินเดือนและผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 131,984,132 บาท

หมายเหตุ *ในหัวข้อ (ข) จำานวนและผลตอบของกรรมการบรหิารยังรวมถึงนายอนนัต์ อมัระปาล ตำาแหนง่รองประธาน
บริหารอาวุโส ซึ่งเกษียณอายุเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 19 ท่าน จำานวน 1,994,590 บาท

5. บุคลากร

  จำานวนพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 29,391 คน

  จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก 
แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น
- วิศวกร = 2,387 คน
- บัญชี = 268 คน
- บริหาร = 368 คน
- พนักงานทั่วไป = 26,368 คน
 รวม  = 29,391  คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ 
 1) กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม = 7,591 คน
 2) กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ = 8,390 คน
 3) กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำามัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำา = 1,894 คน
  ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่
 4) กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน  = 6,149 คน
  ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน
 5) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล = 1,925 คน
 6) กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า = 943 คน
 7) กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก  = 368 คน
 8) กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม = 266 คน
 9) งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน  =  1,140 คน 
  เบ็ดเตล็ด = 45 คน
 10) สำานักงานใหญ่และชาวต่างชาติ = 680 คน
  รวม = 29,391 คน

  การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- เดือน ธันวาคม 2561 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 32,531 คน
- เดือน ธันวาคม 2562 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 32,156 คน
- เดือน ธันวาคม 2563 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 29,391 คน

  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำาคัญ

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 8,063,618,695 บาท (เงินเดือนและเงินชดเชยของพนักงาน) 
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  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บรษิทัฯ ได้ให้ความสำาคญักับการพฒันาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิง่ทีต้่องพฒันาควบคูไ่ปกับการดำาเนนิธรุกิจ
โดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงาน พัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานและ
องค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำางานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งให้ถือว่าการพัฒนาบุคลากร
นั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจำาทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ให้เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งต่อตนเองและองค์กร 

บริษัทฯ ยังเป็นหน่วยงานฝึกอบรมท่ีได้ข้ึนทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในหลักสูตรความปลอดภัย ตามกฎ
กระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549 ดังนี้

 -  หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร และหลักสูตร คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ เลขทะเบียนที่ จป. 62-029

 -  หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับเทคนิค เลขทะเบียนที่ จป.63-012

บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์แม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัสองค์กรแม่ข่าย 7006 โดยได้
รับยกย่อง ดังนี้

 -  โล่รางวัล เป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น ประจำาปี 2562

 -  เกียรติบัตร เป็นองค์กรแมข่่ายพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมตอ่เนือ่ง ทีไ่ดมุ้ง่มัน่สง่เสรมิการพฒันาวชิาชพีวิศวกรรม ประจำาปี 2563

ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

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

1.1 Developing of New Programs for PM/PE 
1.2 Construction Planning
1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับบริหาร

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหาร
งานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

 2.1  สัมมนาสมุห์บัญชี
 2.2  สัมมนาหัวหน้าสโตร์
 2.3  งานรากฐานโครงการวันแบงค็อก มิกซ์ยูส
 2.4  การผลิต Viaduct Segment
 2.5  แนวทางการควบคุมงานก่อสร้าง
 2.6  เทคนิคการออกแบบ และก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 
 2.7  ก่อสร้างถนนเชิงปฎิบัติ
 2.8  Bridge Construction
 2.9  แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2.10  Advance Excel for Construction
 2.11  การทำางานในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป (กรณีศึกษา การใช้ระบบ Precast Concrete)
 2.12  เทคนิคการเทคอนกรีตในพื้นที่ปิด (กรณีศึกษา งานก่อสร้างพื้นชั้น Roof Slab สถานีสามยอด MRT Blue Line)
 2.13  หลักเกณฑ์ และแนวทาง และการเตรียมความรู้เพื่อสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
 2.14  งานวิศวกรรมระบบฯ ในอาคารขนาดใหญ่ (เบื้องต้น: งานระบบฯ กับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม)
 2.15  ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Works I)



40 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

 2.16  งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Works II)
 2.17  งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ (Steel Structure Works III)
 2.18  Autodesk Revit Architect (ขั้นพื้นฐาน)
 2.19  การประเมินและการจัดการความเสี่ยงอันตรายในงานก่อสร้าง 
 2.20  เจ้าหน้าความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
 2.21  เจ้าหน้าความปลอดภัย ระดับเทคนิค
 2.22  Supervisory Development Program 
 2.23  ITD Coaching & Mentoring Program
 2.24  New Engineer Development Program
 2.25  Expat Development Program
 2.26  Formwork

3. ระดับพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่
พนักงานแต่ละตำาแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

3.1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ
3.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน สำาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่
3.3 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3.4 เตรียมพนักงานสโตร์หน่วยงาน

4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ
ยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อก และติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ เป็นต้น

5. การจดัอบรมและพฒันาพนกังานรายวนัตำาแหนง่ช่างเพือ่ยกระดับฝมีอืแรงงานให้กับช่างก่อสรา้งสาขาตา่งๆ โดยสง่พนกังานเข้า
รับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำาปี 2563

ตำาแหน่ง จำานวนคน จำานวนชั่วโมง จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี

1. ระดับผู้บริหาร 260 15,840 61
2. ระดับหัวหน้างาน 1,688 266,646 158
3. ระดับพนักงาน 881 6,774 8
4. พนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร 7,196 43,176 6
5. พนักงานรายวันตำาแหน่งช่าง 15,042 90,252 6
6. On the Job Training ให้พนักงานใหม่ 9,352 810,333 87
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การกำากับดูแลกิจการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จนั้น นอกจากที่จะต้องสร้างผลประกอบการที่ดีแล้ว การสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นถือเป็นอีกปัจจัยหลักที่ช่วยให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ 
ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” โดยเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย และหลักการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึด
หลักพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ได้แก่

1. Fairness ความยุติธรรม
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

2. Transparency ความโปร่งใส 
ความชัดเจนไม่คลุมเครือไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลในทางบวกหรือทางลบ

3. Integrity ความซื่อสัตย์ 
การแสดงถึงคุณธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมที่ธุรกิจกำาหนดไว้และปฏิบัติจริง

4. Responsibility ความรับผิดชอบ 
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบาทที่ถูกกำาหนดไว้

5. Accountability ภาระรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อการกระทำาและการตัดสินใจใดๆ ที่อธิบายและชี้แจงได้

นอกจากนีใ้นแตล่ะปี คณะกรรมการบรษิทัฯ จะทบทวนนโยบายในแต่ละประเด็นเพือ่ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสถานการณ ์สำาหรบัในปี 2563 
บริษทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุนโยบายสำาหรบับรรษทัภบิาล ป ี2564 เพือ่ให้สอดคลอ้งกับหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดี (Coporate Governance Code) ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงสถานการณใ์นภาคสงัคมและภาคเศรษฐกิจ โดยไดน้ำาเสนอต่อทีป่ระชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ก็ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 - ผลการประเมนิคณุภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจำาป ี2563 จากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย โดยได้รับผลประเมนิอยู่ในระดับร้อยละ 97
 - ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ใน

ระดับดีมาก 

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Coporate Governance Code) ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางปฏบัิติเพือ่ให้เกิดประโยชนใ์นการสร้างคณุค่าของ 
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่สำาคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิโดยพื้นฐานในความเป็นเจ้าของและสามารถควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตนรวมถึงมีสิทธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเต็ม
ที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เท่าเทียม  

ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
1.2  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3  สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การ

กำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ จะมีการดำาเนินการดังต่อไปนี้

2.1  เปิดโอกาสให้เสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามหรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด
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2.2  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระที่ต้องพิจารณา และลงมติเอกสารประกอบวาระการประชุมที่มี
รายละเอียดเพียงพอ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
หนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะถูกจัดทำาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการอำานวยความสะดวก
กับนักลงทุนสถาบันในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

2.3  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมก็สามารถทราบถึงช่อง
ทางการส่งคำาถามโดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)

2.4  การจัดสถานที่และเวลาของการประชุมให้เหมาะสมเพื่อให้มีผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมมากที่สุด
2.5  การจดัให้มกีระบวนการและวิธกีารในการประชุมจะจดัในลกัษณะท่ีทำาให้ผูถื้อหุ้นไดร้บัการปฏบิติัอย่างยุติธรรมและไมร่ดิรอนสทิธขิอง

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.6  การเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน

บริหาร กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
2.7  การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น
2.8  การเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวันทำาการถัดไปนบัจากวันประชุมผูถื้อหุ้น ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)
2.9  การเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ภายใน 14 วันนับ

จากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.10  การให้สิทธิการลงคะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะต้องพิจารณาให้มี
กระบวนการสง่เสรมิให้เกิดความรว่มมอืระหว่างบรษิทัฯ กับผูม้สีว่นได้เสยีในการสรา้งความมัน่คงทางธรุกิจและการเงิน รวมถึงความย่ังยืน
ของกิจการ โดยผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ สามารถแยกได้ดังนี้
3.1  ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
และเป็นธรรมเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ำาเสมอ ตรงเวลา และครบถ้วนตามความเปน็จรงิ 

3.2  พนักงาน
บริษทัฯ จะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว อาทิ การจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชีพ หรอืการเพิม่เงิน
เดอืน เลือ่นตำาแหนง่ตามผลการปฏบัิตงิานในแตล่ะปี เปน็ตน้ การจดัให้มสีวัสดกิารทีเ่หมาะสม การพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่าง
สม่ำาเสมอ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวม
ถึงการจัดหาช่องทางให้พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำาผิด โดยมีกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสม

3.3  ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะต้องผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด แสวงหาลู่ทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3.4  คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ จะไม่ดำาเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดและ
ซ่ือสตัย์สจุรติไมว่่าจะเปน็เร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การบริหารเงินทุน การชำาระคนื การดแูลคุณภาพหลกัทรพัย์ค้ำาประกัน เร่ือง
อื่นใดที่ได้ทำาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ รวมถึงกรณีการผิดนัดชำาระหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

3.5  คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที่ดี ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลับของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวธิีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

3.6  สังคมส่วนรวม
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจด้วยการคำานึงถึง ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ จะ
แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคม ปลกูฝงัจติสำานกึและคา่นยิมของความรับผดิชอบต่อสงัคมให้เกิดข้ึนในหมูพ่นกังาน
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ทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมไว้ในรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.itd.co.th)

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำาคัญใดๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
ให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 บรษิทัฯ จะเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยโดยใช้สือ่ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูไดง่้าย และ

น่าเชื่อถือ ตลอดจนอยู่ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด เพื่อให้ข่าวสารสำาคัญนั้นได้เผยแพร่ให้นักลงทุน
และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบอย่างท่ัวถึงเท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับการจัดทำารายงานประจำาปีเพื่อให้มีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับอุตสาหกรรม ศักยภาพการแข่งขัน ฐานะการเงิน 
ผลการดำาเนินงาน และความเสี่ยงของบริษัทฯ 

4.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบถึงข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามบริษัทฯ จะชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือ หรือข่าวสารนั้น
โดยเร็วที่สุด เนื่องจากข่าวลือหรือข่าวสารนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ 

4.3 ในกรณีที่การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาวะปกติ บริษัทฯ จะพิจารณาดูว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการในเรื่อง
สำาคญัท่ีอาจมผีลกระทบต่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์หรอืไม ่หากไมม่หีรอืบรษิทัฯ ไมท่ราบสาเหต ุบรษิทัฯ จะแจง้ให้ทราบท่ัวกันว่าบรษิทัฯ 
ไมม่พีฒันาการใดๆ ท่ีสำาคัญท่ีเก่ียวกับธรุกิจและการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ นอกเหนอืจากทีไ่ดเ้คยเปดิเผยไว้ กับตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุที่จะทำาให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาวะปกติ

4.4 บริษทัฯ จะละเว้นการเปิดเผยสารสนเทศในเชิงสง่เสรมิท่ีเกินความจำาเป็นต่อการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ การออกข่าว
โดยใช้คำาที่ไม่เหมาะสม การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำาให้นักลงทุนหลงผิด และอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลสมควร

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้ฝา่ยบริการองค์กรเป็นผูร้บัผดิชอบงานด้านกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยจะให้บรกิารข้อมลูและข่าวสารกิจกรรม
ตา่งๆ ของบรษิทัฯ แก่นกัลงทนุ ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ภายใตข้้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบ
ถ้วน โดยจะอาศยัช่องทางการสือ่สารผา่นระบอเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.itd.co.th)

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำาขององค์กรมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอนุมัติ 
หลกัการปฏบัิติสำาหรบักรรมการ ตามหลกัการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพือ่เปน็
แนวทางการปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวดที่สำาคัญ ดังนี้
5.1  การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่า

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมคีวามเข้าใจในบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ำาทีต่อ้งกำากับดูแลให้องคก์ร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายในการดำาเนินงาน ตลอด
จนการจดัสรรทรพัยากร การตดิตาม การประเมนิผล และการดูแลการรายงานผลการดำาเนนิงานเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลกิจการให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาว มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือ 
ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ  
อย่างยั่งยืน

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงต้องกำาหนด
ขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอย่างชัดเจนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย อาท ิคณะกรรมการบรหิาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย

5.2 กำาหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืนในการ

ดำาเนนิธรุกิจ ท้ังนีก้ารกำาหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัจะตอ้งสอดคลอ้งกับการสรา้งคณุค่าให้ทัง้กับบริษทัฯ ลกูค้า ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

5.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มั่นใจว่าการกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ นั้น จะ
ต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ผ่านการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย

5.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
5.3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งใน เรื่องขนาดองค์

ประกอบ หรือสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและส่งผลที่ดีต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่ได้กำาหนดไว้

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการเป็นประจำาทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการดำาเนินงานและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ กรรมการต้อง
เข้าประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง หากมีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้มีหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแจ้งประธานกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดในวาระที่จะลงมติใดๆ ในที่ประชุม ทั้งนี้ จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

5.3.4  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้
ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำาหนดไว้

5.3.5  คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นอนมุติัผา่นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
แต่ละปี โดยจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้
คา่ตอบแทนจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกับความรบัผดิชอบ ตลอดจนมแีรงจงูใจให้คณะกรรมการบริษทัฯ นำาพาองค์กรให้ดำาเนนิ
งานตามเป้าหมาย

5.3.6  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องกำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
โดยได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
แห่งอื่นไม่เกินจำานวน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และประโยชน์โดยรวม
ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานบริหาร (CEO) อีกด้วย

5.3.7 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งกำากับดูแลให้บรษิทัฯ มกีรอบกลไกในการกำากับดูแลนโยบาย และการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย
และกิจการอืน่ท่ีบรษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนียัสำาคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ังบรษิทัย่อยและกิจการอืน่
ที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

5.3.8 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติัหนา้ทีป่ระจำาปขีองคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำาไปใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิ
สร้างทักษะและพัฒนาความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
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5.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5.4.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งดำาเนนิการให้มัน่ใจวา่มกีารสรรหาและพฒันาประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้รหิารระดับ

สูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
5.4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัด

สวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน
5.4.3 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งศกึษาเพือ่ให้มคีวามเข้าใจ ในโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุ้นทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การ

บริหารและการดำาเนินงานของกิจการ
5.4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจูงใจที่เหมาะสม
5.5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.5.1 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องให้ความสำาคญัและสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกับการสรา้ง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.5.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องติดตามดูแลให้ฝา่ยจดัการประกอบธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย
สะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
รวมถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

5.5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยคำานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน

5.5.4 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องจดัให้มกีรอบการกำากับดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคลอ้ง
กับความต้องการของบรษิทัฯ รวมทัง้ดูแลให้มกีารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธรุกิจ พฒันาการดำาเนนิ
งาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5.6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5.6.2  คณะกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
5.6.3 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะทำาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่

จำาเป็นต่อการปฏบิตัหินา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย รวมถึงเอือ้อำานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือหรอืเรียกผูท่ี้เก่ียวข้อง
มาให้ข้อมูล อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.6.4 คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลและจดัการความขัดแย้งของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษทัฯ กับคณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการ
ทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

5.6.5 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องกำากับดูแลให้มกีารจดัทำานโยบายและแนวปฏบัิตดิา้นการทจุรติท่ีชดัเจนและสือ่สารในทกุระดบั
ขององค์กรและต่อคนนอกเพือ่ให้เกิดการนำาไปปฏบัิตแิละกำาหนดให้บริษทัฯ มกีลไกในการรับเรือ่งรอ้งเรียนและการดำาเนนิการ
กรณีมีการชี้เบาะแส

5.6.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดให้กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 
1 วันล่วงหน้าก่อนที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์บริษัทฯ 

5.6.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดให้กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์บริษัทฯ 

5.7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
5.7.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปน็ผูร้บัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทำารายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูสำาคญั

ให้เปน็ไปอย่างถูกตอ้งโดยมเีนือ้หาทีเ่พยีงพอและอยู่ในกรอบเวลาท่ีเปน็ไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง
5.7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการชำาระหนี้
5.7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดให้บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ

เงินในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาโดยต้องคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
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5.7.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม
5.7.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทำาหน้าที่

ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
เท่าเทียม และทันเวลา

5.7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล
5.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

5.8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ รวมถึงจะ
ต้องอำานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

5.8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
มีการอำานวยความสะดวกและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

5.8.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อกรรมการ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ดังนี้ 

ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 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

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กำาหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมายการดำาเนนิการ และกลยุทธใ์นภาพรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาอนมุติันโยบายและทศิทาง

การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตามท่ีฝา่ยบรหิารเสนอและกำากับควบคมุดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รับการ
อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบรวมถึง ข้อบังคับ ข้อ
กำาหนด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความ

จำาเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ 
6.  รบัผิดชอบในการจดัทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบบญัชีของบรษิทัฯ ให้มคีวามถูกต้องและแสดงถึงฐานะของ 

บริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง ซ่ึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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7. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำาคัญ 
8. คณะกรรมการมีอำานาจอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญต่อการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
9. ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะ

กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ 
9.1 เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.2 การทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันในรายการที่สำาคัญตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3 การซ้ือหรือขายสินทรัพย์สำาคัญที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ ตามข้อกำาหนดของ

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

ข. คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำานวน 19 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร
2. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
5. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส
6. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
7. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
8. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
9. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
10. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
11. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
12. นายสมภพ พินิจชัย รองประธานบริหารอาวุโส
13. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส และเลขานุการบริษัทฯ 
14. นายประสิทธิ์ รัตนารามิก รองประธานบริหารอาวุโส
15. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหารอาวุโส
16. นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส
17. นายประสาธน์ โฆสรัสวดี รองประธานบริหารอาวุโส
18. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ รองประธานบริหาร
19. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  กำาหนดเป้าหมายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.  กำาหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
3.  กำาหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลงานและดำาเนินงาน
4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน
5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน
6.  แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใดเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้
7.  พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
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8.  พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และควบคุมการบริหารงานของ 
หน่วยงานให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำาหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา

9.  ดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มิได้ระบุให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
10. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยสามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้ภายใน วงเงิน

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

11. ดำาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำาเนินการได้

ค.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 
3 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีราย
ชื่อดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ  นายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 *นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
 **นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน มีความรู้ด้านการเงินและเคยดำารงตำาแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
 (CFO) ของบริษัทแห่งหนึ่ง

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

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. สอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ 

7. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทัฯ ซ่ึงรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
7.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
7.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
7.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

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



รายงานประจำาปี 2563 49

7.8  รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุน้และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ง.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน 8 ท่าน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
บริษัทฯ กำาหนดไว้ ส่งผลให้เกิดผลการดำาเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ยึดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ 

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำาเสมอ 

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ี
สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อ
เสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

2. กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. กำาหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้

5. กำาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำาหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำาเนินงานและสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำาหนด

8. จัดให้มีคณะทำางานบริหารความเสี่ยงตามความจำาเป็น โดยสนับสนุนคณะทำางานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ 
และทรัพยากรอื่นที่จำาเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปัจจบุนั บรษิทัฯ ยังไมม่กีารจดัต้ังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเปน็ทางการ แตใ่นทางปฏบัิติแลว้นัน้ กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสงูจะได้รบัการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงมาจากการพจิารณารว่มกันกับประธานบรหิารเพือ่สรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสม 
ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรให้เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 5.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายในการกำากับดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยและบริษทัรว่ม โดยคำานงึถึงวิธปีฏบัิตงิานด้านการจดัการ
ที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้แต่ง
ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 5.3.6 นโยบายการกำากับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องของการจัดการข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลภายใน รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้กำาหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ในหัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) โดยเป็นนโยบายที่มุ่งเน้น
ไปในเรื่องที่สำาคัญ อาทิ การกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก การเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอด
จนการกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์มีหน้าที่ต้องแจ้งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำาการหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย และรายงานการมี
สว่นไดเ้สยีเสนอตอ่ประธานกรรมการ ซ่ึงนบัเป็นนโยบายสำาคัญทีจ่ะช่วยการกำากับดแูลการใช้ข้อมลูภายในและความขัดแย้งทางผลประโชนไ์ดเ้ป็นอย่างดี

ทัง้นี ้รายละเอยีดในหัวข้อนีไ้ด้เปดิเผยในรายงานการปฏบัิติตามนโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีหัวข้อ 5.6.3 การดูแลการใช้ข้อมลูภายใน และ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 18,691,000 บาท 
 - สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด บุคคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบัญชีและสำานกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักัด ในรอบ

ปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - 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
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รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การอำานวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม
ถึงการมีสิทธิรับรู้ข่าวสารที่สำาคัญของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 5.7 การรักษา
ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล และ 5.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น  :  บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีมข้ีอมลูครบถ้วนตามความเป็นจรงิอย่างสม่ำาเสมอ อาท ิมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการในเรือ่งทีส่ำาคัญ มติทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น ข้อมลู
งบการเงิน และข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำาคัญ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

พนักงาน : บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทั้งผลตอบแทนระยะสั้น เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส 
และผลตอบแทนระยะยาวในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ีบรษิทัฯ กำาหนด การมห้ีองรกัษาพยาบาลท่ีมแีพทย์เข้าให้การรกัษาประจำาสำานกังานใหญ่ การ
ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานท่ีเรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสำาหรับพนักงานในยามฉุกเฉิน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานของพนักงานและครอบครัวท่ีบ้านพักช่ัวคราวของหน่วยงานก่อสร้างแต่ละแห่ง การจัดทำาโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมอาชีวอนามัย 
เช่น กิจกรรม 5 ส. หรือกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำางาน ซึ่งจะส่งผลให้
พนกังานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงทำางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยั ทัง้นี ้บรษิทัฯ 
ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

ในเร่ืองของการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากพนกังานนัน้ บรษิทัฯ ได้จดัหาให้มช่ีองทางในการร้องเรียนรวมถึงแจง้เบาะแสท่ีมปีระสทิธิภาพ 
ในกรณีที่พนักงานอาจพบเหตุ อาทิ การฝ่าฝืน การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการทุจริตและ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำางาน โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนและได้จัดการเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นตาม 
ขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรการที่กำาหนด

ทั้งนี้ มาตรการการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสนั้นถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของบรรษภิบาลอิตาเลียนไทย

มากไปกว่านัน้ บริษทัฯ ยังได้ให้ความสำาคัญกับการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างตอ่เนือ่งเพือ่พฒันาให้บุคลากรมคีวามรู้ ความ
สามารถและทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จ โดยปี 2563 บริษัทฯ ได้กำาหนดจัดฝึกอบรมขึ้นจำานวนทั้งหมด 33 หลักสูตร 
ดังปรากฎรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้าที่มีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และปฎิบัติ
งานตรงเวลา รวมถึงบริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วยความสุจริต ใช้
ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล 

สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ถือว่าทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งใน
การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้นรวมไปถึงการลดผลกระทบจากการดำาเนินงานอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
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อย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย โดยในรอบปีที่ผ่าน 
บรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนดให้ท้ังสำานกังานใหญ่ และหนว่ยงานก่อสรา้งทุกหนว่ยงานต้องมมีาตรการในการควบคมุดแูลเรือ่งสิง่แวดลอ้มในสถาน
ที่ทำางาน เช่น การควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ การควบคุมมลภาวะทางเสียง การจัดการจราจร การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหลของ
น้ำามันที่จะไปปะปนกับดินและแหล่งน้ำาต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง การดูแลเรื่องการบำาบัดน้ำาเสีย การดูแลเรื่องควบคุมกลิ่นเหม็นรบกวน 
การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การรณรงค์เรื่องการแยกขยะ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก
เกิดกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง บริษัทฯ จะเร่ง
สง่เจา้หน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบเร่ืองร้องเรยีนถึงข้อเทจ็จริงเพือ่ชีแ้จงและดำาเนนิการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เรว็ท่ีสดุ โดยหากผลกระทบ
ต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำาเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำากับให้มีการการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิ  
งบการเงิน รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลสำาคัญอื่นๆ 
อาท ิมติทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้น การลงนามในสญัญาก่อสรา้ง และลกูหนีก้ารคา้ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ข้อมลูของบรษิทัฯ ผา่นชอ่งทางการ
เปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้
ในหัวข้อ 5.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

5.  ความรับผิดชอบของกรรมการ

5.1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4(1)/12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนุมติัทบทวน วิสยัทัศน ์พนัธกิจ โดยครอบคลมุถึงการกำาหนดเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
หลักของบริษัทฯ ตลอดจนมีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารเพื่อร่วมกันกำาหนดกลยุทธ์นโยบายการดำาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่
สำาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ติดตามและรับทราบการรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาสและรายปีของฝ่ายบริหารในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ จะสามารถแข่งขัน และปรบัตัวไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงจากท้ังปจัจยัภายใน
และภายนอก ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ซ่ึงนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินท่ีดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ก็เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการกำากับดูแล
กิจการที่ดีว่าเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติ
ให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ตลอดจนจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบ
ริษัทฯ จะทบทวนบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ดูแลให้
กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการอนุมัติการดำาเนินงานที่
สำาคัญผ่านการประชุม เช่น การลงทุน การทำาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำาคัญ การทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำาที่อยู่บนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้กรรมการ
และผู้บริหารได้กระทำาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ กระทำาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะ
สม และจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

มากไปกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ผ่านการจัดทำากฎบัตรของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ Charter of Board of Directors) และคณะกรรมการย่อยทุกชุดอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.itd.co.th)

5.2) การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4(1)/12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
อนุมตัทิบทวน วิสยัทัศน ์พนัธกิจ กลยุทธก์ารดำาเนนิงานของบริษทัฯ ประจำาปี 2564 โดยไดม้กีารพจิารณารว่มกันกับฝา่ยบริหารเพือ่กำาหนด
เป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกรอบของการกำาหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย
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1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้ 
2. การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร
3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. การรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
5. การพัฒนาทักษะพนักงานและการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว
6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจมีดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มุ่งมั่นที่จะดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีผลกำาไร
3. มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการด้านคุณภาพ (ISO 9001) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) 

ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อนโยบายและภาพรวมของ
การประกอบธุรกิจ 

5.3) การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล

5.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบัุนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป่ียมไปด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณห์ลากหลาย
สาขา จำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน หรือเทียบเท่าร้อยละ 67
-  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) 3 ท่าน หรือเทียบเท่าร้อยละ 33

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบยังได้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ จึงทำาให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่วงดุล
กันอย่างเหมาะสม 

ในการกำาหนดจำานวน โครงสรา้ง คุณสมบัต ิและขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องกรรมการอสิระนัน้ บรษิทัฯ ไดยึ้ดถือตามหลกัเกณฑ์ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ตามหลกัการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในสว่นของโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ นัน้ ได้มกีารกำาหนดให้ประธานกรรมการควร
เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและ/หรือประธานบริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
งานของฝ่ายบรหิาร ดังนัน้บริษทัฯ จงึได้แต่งต้ังกรรมการอสิระผูซ่ึ้งไมไ่ดด้ำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการบริหาร และไมไ่ด้เป็นบคุคลเดยีวกันกับ
ประธานบริหารดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดบทบาท อำานาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ
และประธานบริหาร ดังนี้

ประธานกรรมการ 
1. ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำากับ ตดิตาม และดูแล การปฏบัิติหนา้ทีข่องคณะกรรมการให้มปีระสทิธภิาพ และบรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร 
3. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
4. กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานบริหาร และดูแลให้เรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่จะพิจารณาประเด็นสำาคัญต่างๆ จากฝ่ายจัดการ และจัดสรรเวลาให้มากพอที่จะอภิปรายประเด็นสำาคัญ

กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 
6. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ
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ประธานบริหาร 

ทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ ปี

5.3.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอทุกๆ 3 เดือน และมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอด 
ทั้งปี โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้น จำานวน 5 คร้ัง และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมท้ังหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยมีวาระการประชุมที่สำาคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจนในเรื่องสำาหรับเพื่อทราบ เพื่อรับรอง และเพื่ออนุมัติ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำาหรับ 
ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยประธานที่ประชุมได้ทำาหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่าย
บรหิารนำาเสนอเอกสารหรอืข้อมลู รวมท้ังอภปิรายในประเด็นสำาคัญ และให้คณะกรรมการบรษิทัฯ แสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ โดยคำานงึ
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทฯ จะมีหน้าที่จัดทำารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานที่ประชุมและเลขานุการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการ 
บริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ ทั้งนี้รายงานการประชุมที่ได้รับรอง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ ฝ่ายบริการองค์กร 
และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

อนึง่ จากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 5/6/2551 เมือ่วันที ่9 มถุินายน 2551 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารแตง่ตัง้นายวรวุฒ ิ 
หิรัญยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรม
การบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วน
ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด โดยเลขานุการบริษัทฯ 
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรได้การรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.3.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

นอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งทั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีบุคคลที่เหมาะสมในการดำารงตำาแหน่ง ตลอดจนเสริมสร้าง
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารและกรรมการทีไ่มม่สีว่นร่วมในการบรหิารเพือ่ให้มี
การถ่วงดุลอำานาจท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำาเนินการโดยคำานึงถึงในเรื่องของคุณสมบัติและ
กระบวนการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้อกำาหนดเกี่ยว
กับนยิามของกรรมการอสิระให้สอดคลอ้งกับข้อกำาหนดท่ีสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัรว่ม บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทัฯ เวน้แตจ่ะได้พน้จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซ่ึงเปน็ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของบริษทัฯ โดยในสว่นทีเ่ก่ียวกับลกัษณะความสมัพนัธ์ย้อนหลงั 
2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถื้อหุ้นทีม่นียั หรือผูม้อีำานาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้
เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรัพย์ รายการเก่ียวกับสนิทรัพย์หรอืบรกิาร หรือการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน 
การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิารณอ์ืน่ทำานองเดยีวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชำาระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ 
การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของ 
บริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบรกิาร
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

กระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ์เพื่อกำาหนดตัวบุคคลที่มี
ความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้า
มาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป สำาหรับวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้
ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้งที่กรรมการ
ดำารงตำาแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำาเป็นที่จะต้องแต่งต้ังกรรมการเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งในปัจจุบันจะปรึกษา
หารือร่วมกันเพื่อกำาหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็น
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กรรมการ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548 ว่าด้วยเรื่องข้อ
กำาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 
พร้อมทั้งคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเรื่องที่สำาคัญ อาทิ ประวัติบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน กฏระเบียบ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงมีการจัดหาคู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน และบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยจากเลขานุการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 โดยกำาหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ จาก
นั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
แล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมานีไ้มป่รากฏว่ามกีารเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

5.3.4 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่มีคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่ในการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งนัน้จะผา่นการพจิารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณา
เทยีบเคียงกับข้อมลูของคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ให้ค่าตอบแทนสงูเพยีงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมคุีณสมบัติตามทีบ่รษิทัฯ 
ตอ้งการ รวมถึงยังคำานงึถึงการขยายตัวทางธรุกิจ และผลประกอบการอกีดว้ย และบรษิทัฯ จะเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุติั
ในขั้นสุดท้าย เพื่อให้การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดใน
ปี 2563 นั้นได้เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ และมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย
กรรมการมสีดัสว่นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของการประชุมท้ังหมด ดังมรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อที ่8 เรือ่งโครงสร้าง
การจัดการ และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำางานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายกำาหนดจำากัดจำานวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำารงตำาแหน่ง โดยสามารถดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำาหนดให้กรรมการและฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เช่น การดำารงตำาแหน่งในบริษัทต่างๆ หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ทั้งของตนเองและคู่สมรส ให้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบ ซึ่งรายละเอียดการดำารงตำาแหน่งในบริษัท
ต่างๆ นั้นจะมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

5.3.6 นโยบายการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคำานึงถึงวิธีปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะร่วมกับกรรมการ หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
กำาหนดนโยบายที่สำาคัญเพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยคำานึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ พร้อม
กับกำาหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์รวมถึงการทำารายการสำาคัญอื่นให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงการกำาหนดให้มกีารจดัเก็บข้อมลู บันทกึข้อมลูของบริษทัย่อย 
และบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำางบการเงินรวมทันตามกำาหนดเวลา
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5.3.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.3.7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการท้ังคณะว่าได้กำาหนด ปฏบิตั ิหรือดำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ได้เหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด ซ่ึงการประเมนิผลดงั
กลา่วเป็นประโยชนต่์อการทำางานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารวิเคราะห์ประเด็นอปุสรรค
ต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยเลขานกุารบรษิทัฯ จะนำาสง่แบบประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการ ซ่ึงเปน็แบบฟอรม์ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภาย
หลังท่ีกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรวบรวม
ผลคะแนนการประเมนิของกรรมการแตล่ะท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมนิการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในรอบปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 4(1)/12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ 

โดยหากคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100 = ดีเยี่ยม 
 ร้อยละ 80-100 = ดีมาก 
 ร้อยละ 60-80 = ค่อนข้างดี 
 ร้อยละ 40-60 = พอใช้ 
 ร้อยละ 20-40 = ควรปรับปรุง 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำาเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการแบบรายคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 
2 แบบ ดังกล่าวเป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4. การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
5. เรื่องอื่นๆ

5.4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

ในสว่นของวิธกีารสรรหาและคัดเลอืกบุคคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิารระดับสงูนัน้ แมว่้าบริษทัฯ จะไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งจะพิจารณาร่วมกันกับประธานบริหารเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือเป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชนต่์อการปฏบิติัหนา้ท่ี ท้ังหลกัสตูรท่ีจดัโดยหนว่ยงานทีด่แูลการฝกึอบรมของบรษิทัฯ และหลกัสตูรทีจ่ดัโดยหนว่ยงานกำากับดูแลของ
รัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program 
(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) 

ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆ 
มีดังนี้

1. นางนิจพร จรณะจิตต์ - Director Certification Program (DCP) 56/2005
2. นายไผท ชาครบัณฑิต - Director Certification Program (DCP) 56/2005
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3. นายธวัชชัย สุทธิประภา - Director Accreditation Program (DAP) 48/2005
 - Finance for Non Finance Director 
 - Finance Instruments for Directors (FID) 2/2012
4. นายธรณิศ กรรณสูต - Director Accreditation Program (DAP) 173/2020 
5. นายปิยชัย กรรณสูต - Director Accreditation Program (DAP) 161/2019
6. นายชาติชาย ชุติมา - Director Accreditation Program (DAP) 67/2007 
 - Successful Formulation & Executive of Strategy 12/2011
 - Director Certification Program (DCP) 204/2015
 - CFO Getting Together 2018
 - XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1/63
7. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล - Company Secretary Program 29/2009
 - Effective Minute Taking 13/2009

5.4.1 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลที่เหมาะสม 

ในการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นไปตามหลักการ และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน

5.4.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

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

5.5) การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

5.5.1 การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4(1)/12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และกำาหนดเป้าหมาย
ในการดำาเนนิงาน ซ่ึงหนึง่ในเป้าหมายทีส่ำาคัญของบริษทัฯ คอืการนำาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารตน้ทุนและทรัพยากร 
โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการนำาระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกำาหนด
เวลา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมสำาหรับงานก่อสร้าง รวมถึงการตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทฯ ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง อาทิ ศูนย์
อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ศูนย์ซ่อมบำารุงเครื่องจักรกล ประตูน้ำาพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี หรือโรงงาน
คอนกรีตสำาเร็จรูปปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

5.6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดการให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิผลและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้ให้มีการจัดทำานโยบายการควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

ทัง้นีเ้พือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัต้ังคณะกรรมการ
ชุดย่อย จำานวน 2 ชุด เพื่อดูแลและบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.6.1 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 
2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ผู้เปี่ยม 
ด้วยความสามารถตลอดจนมีความเป็นอิสระเพื่อช่วยให้การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการสอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองประธานฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กำาหนดขอบเขตและหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบุไว้ในหัวข้อ 
2. คณะกรรมการ (เรื่องการกำากับดูแลกิจการ)

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงมีการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดตารางการ
ประชุมล่วงหน้า การแจ้งเตือนการประชุม รวมถึงการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
โดยในการประชุมนั้นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น สามารถเรียกผู้เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ใน
รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Private Meeting) โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารมาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

5.6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้รับการแต่งต้ังจากมติคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่1/9/2553 ณ วันที ่2 กันยายน 2553 บรษิทัฯ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นประจำาทุกปี โดยจะมีการเชิญผู้บริหารจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทฯ 
อาทิ โครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงโครงการที่มีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนา 
เพือ่ให้เกิดการผลกัดันแต่ละโครงการให้ลลุว่งตามแผน รวมถึงจะช่วยให้การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งของบริษทัฯ มคีวาม
รอบคอบ และเพียงพอที่จะทำาให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีประสิทธิภาพในการดำาเนินการโดยให้มีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่
ยอมรับได้ โดยในทุกปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของ 
บริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้
ในหัวข้อ 2. คณะกรรมการ (เรื่องการกำากับดูแลกิจการ)

 5.6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ในรอบปีที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องของการจัดการข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลภายใน รวมถึงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชนไ์ว้อย่างเคร่งครัด ไมว่่าจะเปน็เร่ืองของการดำาเนนิงาน หรือการเปดิเผยข้อมลูเพือ่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์อาท ิ
การกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในการทำางานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP หรือการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของผู้บริหาร
ระดับสูงภายในระยะเวลาที่กำาหนด เป็นต้น

ในสว่นของรายการเก่ียวโยงนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดร้บัทราบถึงข้อมลูทีเ่ป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
และไดพ้จิารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับ
บุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรือความจำาเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) 
และรายงานประจำาปี (56-2) เป็นประจำาทุกปีอีกด้วย

5.6.4  การจัดทำานโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริต และแผนการดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริตไว้ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยซึ่งได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคนและ
บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

โดยนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตนั้นได้มีการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงเพิ่มเติมผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในทุกปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนเพื่อให้นโยบายมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเป็นไปตามบริบทของสังคมปัจจุบัน
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5.7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิ งบการ
เงิน รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ที่มีผล 
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

5.7.1 การจัดทำารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ

บริษทัฯ ไดจ้ดัทำารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบัญชีใน
รายงานประจำาปีและใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป ตลอดจนมกีารพจิารณาถึงความสม
เหตสุมผลและความรอบคอบในการจดัทำางบการเงินของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูม้สีว่นไดเ้สยีเกิดความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินท่ีบริษทัฯ จดัทำา

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำากับดูแลว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำาหนดให้พนักงานทุก
ระดับของบรษิทัฯ ต้องไมน่ำาข้อมลูท่ีเป็นความลบัไปใช้ เพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืบุคคลอืน่ และรกัษาข้อมลูภายในและเอกสารท่ีไมส่ามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ ข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้น หรือความลับทางการค้า เป็นต้น

5.7.2 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
รวมถึงข้อมลูสารสนเทศเรือ่งอืน่ๆ โดยบริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วโดยยึดตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยนั้นต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส 
และทันเวลา ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย ตลอดจนมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญทั้งด้านบวกและด้านลบผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
ตามขั้นตอนที่กำาหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำาหนด ทั้งนี้ 
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทฯ ใช้ในการเปิดเผย ได้แก่
 - ระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
 - เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)
 - เฟสบุ๊กของบริษัทฯ (https://www.facebook.com/itdho/)
 - อีเมลของบริษัทฯ (cccs@itd.co.th)
 - การจัดข้อมูลทางไปรษณีย์

5.7.3 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และแผนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กำาหนดให้ฝา่ยบรหิารของบริษทัฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนนิงานให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ รับทราบ โดยหัวข้อดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประเมินฐานะทางการเงินและร่วมกัน
กำาหนดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหา

5.7.4 การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดให้บริษทัฯ จดัทำารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงได้เปิดเผยผา่นหัวข้อรายงานความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมในแบบแสดงรายการประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทฯ ได้รวยรวมและเปิดเผยถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำาเนิน
งาน (CSR-in-process) และการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หลังจากดำาเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

5.7.5 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) เป็นฝ่ายรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมผู้
ลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่าง
เต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยใช้ช่องทางการสือ่สารทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์
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ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.itd.co.th) 

โดยผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย
บริการองค์กร (Corporate Services Division) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล์ cccs@itd.co.th 

5.7.6 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญในหลายช่องทาง อาทิ

 - เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 - ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร
 - ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงิน และคำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
 - บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย
 - ข่าวสารอื่นๆ ของบริษัทฯ 

 - เฟสบุ๊กของบริษัทฯ 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 

 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 - ข้อมูลทางการเงิน เช่น งบการเงิน และคำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 - ข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ เช่น มติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข่าวการลงนามในสัญญา

ก่อสร้าง
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
 - แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

 - อินทราเน็ต
 - กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 
 - ข้อมูลโครงการก่อสร้าง

5.8) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะ
กรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่าย
เงินปันผล การกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนการประชุม
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร การแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำาเนินการประชุม 
ตลอดจนการเผยแพร่รายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

5.8.1 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ
แนะ แสดงความคิดเห็น หรอืแจง้ข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอสิระ ผา่นอเีมลของฝา่ยบริการองค์กร (cccs@itd.co.th) ซ่ึงฝา่ยบรกิารองคก์ร
เป็นผู้ทำาหนา้ทีป่ระสานงานกับกรรมการอสิระโดยตรง โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อรอ้งเรยีน ของผูถื้อหุ้นสว่น
น้อยทุกเรื่องด้วยความเป็นธรรม อาทิ หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหาวิธี
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด 

อนึ่ง ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.
co.th) ซึ่งกำาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ 
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ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำาระแล้ว
ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปน็ผูพ้จิารณากลัน่กรองข้อเสนอของผูถื้อหุ้นเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น หากเร่ืองใดทีค่ณะกรรม
การบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำาคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำาไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่
บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อ
ให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำาเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูถื้อหุ้นทีเ่สนอเรือ่งเพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพิม่เติมและหลกัฐานยืนยันการ
ถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)

ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง 
เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ

กรณท่ีีเป็นการเสนอตัวบคุคลเพือ่เข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัฯ ต้องระบุประวัติสว่นตวั ประวัติการทำางานและทีอ่ยู่ทีติ่ดตอ่
ได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอ
วาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2563 ซึ่งหลังจากครบกำาหนดภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

5.8.2 กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำาหนดวันประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วยได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษทัฯ จงึต้องยกเลกิกำาหนดการดังกลา่ว รวมถึงเลือ่นวันประชุม
อย่างไม่มีกำาหนด อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรวมมีความคลี่คลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจัดขึ้น ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

5.8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำาเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วง
หน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

โดยได้แจ้งช่องทางการติดต่อมายังฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-2716-
1600 ต่อ 3800-4 หรือที่อีเมล cccs@itd.co.th ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลหรือตั้งคำาถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 5.8.4 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 นั้น มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำานวน 9 ท่าน ได้แก่ 
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. นายเปรมชัย กรรณสูต 
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3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 
4. นายไผท ชาครบัณฑิต 
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา 
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ 
7. นายปีติ กรรณสูต 
8. นายธรณิศ กรรณสูต 
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

พร้อมด้วยนายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) นายวรวุฒิ  
หิรัญยไพศาลสกุล (เลขานุการบริษัทฯ และรองประธานบริหารอาวุโส) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จำากัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำานวนท้ังสิ้น 275 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำานวน 
2,008,744,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.05 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 - มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 98 ราย จำานวนหุ้น 1,071,719,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.30 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 - มผีูร้บัมอบฉนัทะเข้ารว่มประชุม 177 ราย จำานวนหุ้น 937,025,426 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 17.75 ของจำานวนหุ้นทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (จำานวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง) วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการแสดงความเห็นและการ
ตั้งคำาถามในแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามลำาดับวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงลำาดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือไปจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยเสียงรับรอง รับทราบและอนุมัติอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำาหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง คำาถาม และความคิดเห็นต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 
ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจ
สอบ ผู้บริหารได้ตอบและชี้แจงทุกคำาถามได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
รับทราบคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ 

ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ ทั้งเป็นรายชุด 
และรายบุคคล

5.8.5 การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนนิการเพือ่สรา้งความเท่าเทียมกันระหว่างผูถื้อหุ้นทกุกลุม่ ไมว่่าจะเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ โดยได้อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการประชุม อาทิ การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมภายในระยะเวลาที่กำาหนด การจัดประชุมในสถานที่ที่สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก การจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับอย่างเพียงพอ การเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำา
ของข้อมูล ตลอดจนการเปิดเผยรายงานการประชุมผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมให้มอีากรแสตมปไ์ว้บรกิารเพือ่อำานวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นสำาหรับติดหนงัสอืมอบฉนัทะ
ที่บริเวณจุดลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร

5.8.6 การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยคณะกรรมการได้สนับสนุนให้ 
ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม และกำาหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือ
มอบฉันทะ ทั้งแบบ ข. และแบบ ค. (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
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และดูแลหุ้น) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

 5.8.7 การเปิดเผยผลการประชุม

5.8.7.1 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง กล่าวคือภายในวันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำาการถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ระบบ SETLink) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ซึ่งมติที่ประชุมได้ระบุผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบ
ถ้วนและชัดเจน 

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.04 น.

5.8.7.2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นโดยมสีาระสำาคัญครบถ้วน อาท ิรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าประชุม สดัสว่น
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และข้อซักถามระหว่างการ
ประชุม เป็นต้น โดยได้เปิดเผยภายใน 14 วัน หลงัจากวันประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) รวมถึงนำาส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (DBD e-Filing)

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และนำาส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตามลำาดับ

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) 
ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การกำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้
ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำาหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 
9.2 คณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่ได้กำาหนดนโยบายการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานบริหาร (CEO) เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็น
จำานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

เพือ่เป็นไปตามหลกัการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเรือ่งอืน่ๆ บริษทัฯ จงึไดเ้ปิดเผยข้อมลูการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษิทัฯ ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2563 ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้าง และยังรวมไปถึงการลงทุนธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ ด้วยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาพัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการแล้ว การกำากับดูแลธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมในองค์กรก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญ ที่ต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมและความเข้าใจภายในองค์กร เพี่อให้เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต จากการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมไปถึงการให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญมาก
ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ยังต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่
รบัผดิชอบตอ่ผู้บรโิภคและการจา้งงาน คือ ไมเ่อารดัเอาเปรียบ ไมก่่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสงัคมเพือ่ให้เกิดประโยชนต่์อสงัคมและประเทศชาต ิด้วย
ความมุ่งมั่นในการทำางานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ :

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งเน้นสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำานึกที่มีความรับผิด
ชอบในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม :

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมถือเป็นหนึง่ในเรือ่งทีบ่รษิทัฯ ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความมุง่หวังท่ีจะสรา้งคุณค่าให้บรษิทัฯ อย่างย่ังยืน 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้นำาแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ดังนี้

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการทำางาน และการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพื่อนำาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน อันจะเป็นผลดีต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน ดังนั้นบริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน บริษัทฯ มีการจัดตั้ง กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการกำาหนด 
ค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และมีระเบียบข้อบังคับของการทำางานในวันหยุด การทำางานล่วงเวลา รวมถึง
กำาหนดวันหยุดประจำาปี ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน เป็นต้น มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ 
สิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมโอกาสในการทำางานของผู้พิการ และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม บริษัทฯ ได้นำาพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาปรับใช้ ตามมาตรา 34 โดยบริษัทฯ ได้นำาเงินส่งเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยความสำาเร็จของโครงการในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้
บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่เคยมี
ปัญหาเรื่องของการท้ิงงาน โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาท่ีกำาหนด ย่ิงไปกว่านั้นในระหว่างปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ยังได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ อาทิ น้ำา อากาศ 
เสยีง รวมถึงการจราจรในพืน้ท่ีการก่อสร้าง เพือ่ป้องกันอบุตัเิหตุทีอ่าจจะเกิดข้ึนได้ในการทำางาน ตลอดจนมกีารปรับปรงุแก้ไขสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนอยู่เสมอ 
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5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

เนื่องจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 
อาทิ การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงาน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดังจะเห็นได้ในตัวอย่างของหน่วยงาน 
2343 (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า) ที่มีส่วนร่วมในการทำาความสะอาดล้างถนน หรือหน่วย
งาน 2375 (โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ) ที่มีส่วนในกิจกรรมขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ และวัชพืช เป็นต้น 
ยังรวมถึงในมิติของการลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชนและสังคม เช่น หน่วยงาน 2360 (โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไทยออยล์ 7 
& 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ซึ่งในระหว่างการดำาเนินการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสียง และการจัดการ
ของเสีย ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีมาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม อาทิ การพรมน้ำาเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงในช่วงตอกเสาเข็ม หรือการแยกประเภทขยะ เป็นต้น 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ เช่ือว่าการให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ รวมถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ 
ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ นั้น หน่วยงานจะมี
การควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีการตรวจวัด บันทึก และจัดทำารายงานการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำาเนินงาน อาทิ ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสีย
ที่เหลือใช้ ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลึง น้ำามันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำามันเปล่า และเศษทองแดง เป็นต้น มากไปกว่านั้น บริษัทฯ 
ยังมีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการคัดแยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและการทำางาน ไม่ว่าจะ
เป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่เป็นสารเคมีอันตรายก็มีการนำาไปกำาจัดอย่างเหมาะสมอีกด้วย

นโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดำาเนินงานประเภทธุรกิจด้านการก่อสร้าง โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้ความสำาคัญในด้าน
ความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงระบบการจัดการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน
ก่อสร้าง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกระดับ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 45001 : 2018) และมุ่งมั่นที่จะรักษามาตราฐานนี้ไว้ต่อไป

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวทางสำาหรับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยนำามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการดำาเนินการผลิตและการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการบริหารจัดการ
ดูแลสภาพการทำางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพต้ังแต่ปี 2558 โดยคณะ
กรรมการดังกล่าวแบ่งได้เป็นสามระดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการกลางความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน (General Safety Committee)

2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำางานระดับกลุ่มงาน (Business Unit’s Safety Committee)

3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำางานระดับโครงการ (Site Safety Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ในหัวข้อจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ โดยได้กำาหนดและประกาศใช้นโยบาย ดังนี้

  ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 มุ่งมั่นต่อการทำาให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำางาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย โดยการปรับปรุงสภาพการทำางาน
ใหเ้กิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่างๆ รวมถงึพัฒนาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ
ปลอดภัยจากการทำางานและมีสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสม

 มุ่งมั่นในการกำาจัดอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยต้องนำาไปปฏิบัติ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการควบคุมความเสี่ยงตามลำาดับด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญในการให้คำาปรึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 ดำาเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำาเนินงานต่างๆ ทั้งในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้บรรลุผลตามนโยบายที่ได้กำาหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน มีการสำารวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำางานเป็นประจำาทุกปี รวมถึงมีการ
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำางาน และปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อาทิ 
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และการก่อสร้างห้องน้ำาเพิ่มเติมให้เพียงพอ เป็นต้น

ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL)

CSR framework ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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

รูปแบบการเปิดเผยรายละเอียดการดำาเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติซึ่งแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดการดำาเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติซ่ึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของทุกปี ในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการเปิดเผย
กิจกรรมและข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์อีกด้วย 

 ในกระบวนการดำาเนนิการและการจดัทำารายงานความรบัผดิชอบตอ่สังคมนัน้ บรษิัทฯ ไดเ้น้นทัง้การรบัผดิชอบตอ่สังคมของบรษิัทฯ ทีเ่กดิขึน้ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการดำาเนินงาน (CSR-in-process) และการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หลังจากดำาเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process) โดยนำา
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงในรอบปีที่ผ่านมา มี
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำาเนินงาน (CSR-in-process)

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนอยู่ 
ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำางานท่ีมีความสุขและยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและ
กัน ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางปฏบัิติทีบ่ริษทัฯ ยึดถือนีน้อกจากจะเป็นการปฏบัิติตามหลกัสทิธมินษุยชนและการสร้างสิง่แวดลอ้มในการทำางานทีเ่หมาะสมให้กับพนกังาน
ของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ เคารพ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

บรษิทัฯ มกีารจา้งงานคนพกิารท่ีสามารถทำางานได้จากท่ัวประเทศ เพือ่ให้คนพกิารได้มโีอกาสประกอบอาชีพเลีย้งตัวเอง และไดใ้ช้ศกัยภาพของตัว
เองเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ เปน็การลดภาระครอบครัวหรือผูดู้แล และท่ีสำาคัญพวกเขาจะรูส้กึภาคภมูใิจท่ีสามารถพึง่พาตัวเองได้

 

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและคำานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยังส่งเสริมการปกป้องฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่การดำาเนินงาน เพื่อรักษาซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและสังคม กิจกรรมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนนั้นเป็นกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้
ทั้งสังคมและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสร้างจิตสำานึกของพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งปัญหาฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง และปัญหาด้านของ
เสียและขยะ 

ในปจัจบัุน ปัญหาจากฝุน่ละอองขนาดใหญ่ (PM 10) อนัเกิดจากงานก่อสร้างโครงการและหนว่ยงานตา่งๆ ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล 
ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ นั้นเพิ่มขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม รวมถึงปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกนั้น ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงต่ำา และมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในระยะ 2-3 ปี
มานี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจายฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยมีการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในไซต์งาน ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น มีการพรม
น้ำาลงบนหินทราย และพื้นถนน ทำาความสะอาดบริเวณไซต์งานก่อสร้างของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่อยู่ติดกับ
พื้นที่ก่อสร้าง และได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
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 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในไซต์งาน

 

 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นเพื่อใช้คลุมอาคารที่อยู่ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง 

 

 

 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน) กทม. ทำาความสะอาดพื้นผิวถนน 
ทางเท้า และแบริเออร์ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง

 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ดูดฝุ่นภายใน
อาคารที่อยู่ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง
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 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 ดูดฝุ่นภายในอาคารที่อยู่ระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง 

 

 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มการแพร่ระบาดให้
กับพนกังานและผู้มาติดต่อทางบรษิทัฯ ท้ังในสำานกังานใหญ่และหนว่ยงานตา่งๆ โดยมแีนวทางในการปฏบัิตเิพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 อาทิ

 - จัดทำาหน้ากากผ้า เพื่อแจกให้กับพนักงานในสำานักงานใหญ่และหน่วยงาน โดยประกาศให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา

 - จัดส่งเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ 
 - จัดทำาแบบฟอร์มคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ทั้งสำานักงานใหญ่และหน่วยงาน 
 - บริษัทฯ ร่วมกับนิติบุคคลอาคารอิตัลไทย จัดเครื่องสแกนอุณหภูมิ และจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิทุกจุดของทางเข้า-ออกอาคาร
 - ขอความร่วมมือพนักงานหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ โดยให้ใช้วิธีติดต่อกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 - กำาชับ และห้ามมิให้คนงานต่างด้าวที่พักอาศัยในแคมป์เดินทางออกนอกพื้นที่หรือไปเยี่ยมญาติจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

 

 

 บริษัทฯ ร่วมกับเทศบาลตำาบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จัดกิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ำาใส ประจำาปี 2563” เพื่อร่วมอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มและช่วยฟืน้ฟปูรบัปรงุลำาน้ำาให้ชุมชน โดยสนบัสนนุเครือ่งจกัรและบคุคลากร ในการลอกคลองสาธารณะ บริเวณเมอืงคาวบอย 
เทศบาลตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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 บริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประเมินหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)” ของหมู่บ้านถ้ำา
เต่าพัฒนา บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ โดยหน่วยงานได้จัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ และเผย
แพร่ข้อมูลโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ พร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง เพื่อเร่งนำาไปแก้ไข
ปรับปรุง

 
 
  

 บริษัทฯ มีการควบคุมไม่ให้มีการกำาจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น โครงการไทยออยล์ แบ่งแยกขยะเป็น 2 
ประเภทคือ ขยะทั่วไป และขยะที่จะต้องมีการจัดการต่อไป 

 

 การป้องกันวัสดุตกหล่นลงทะเลระหว่างการก่อสร้าง โดยการคลุมพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ 

 

 

ในระหวา่งการดำาเนินการก่อสรา้ง อาจเกดิผลกระทบในหลายดา้น ทัง้ทางดา้นมลภาวะทางอากาศ เสียง และการจัดการของเสีย ดังนั้นบรษิัทฯ 
จึงมีมาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในช่วงตอกเสาเข็ม หรือการแยกประเภทขยะ และ
การป้องกันวัสดุอันตรายหล่นลงทะเล 
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 บรษิทัฯ มกีารตรวจวัดระดับความดังของเสยีงบริเวณเขตชุมชน ของโครงการไทยออยล ์โดยวัดค่าเสยีงด้วยวิธ ีInternational Organization 
for Standardization (ISO1996) ซึ่งมีความถี่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันติดต่อกัน และจัดตารางการทำางานในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย
จะเริ่มต้นเวลา 7.00 น. และสิ้นสุดก่อนเวลา 18.00 น.

 

 

3. การคิดค้นและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจทั่วไปผ่าน
การจัดกิจกรรมและสื่อต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้ทำาการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ 
(Negative Pressure Cabinet) และได้ระดมความคิดเห็นทางวิชาการจากวิศวกรโดยทางวสท. เป็นผู้ออกแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถาน
พยาบาลสำาหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบาดโควิด-19 

 โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักและได้ทำาการผลิต พร้อมส่งมอบตู้ความดันลบรวมกว่า 350 ตู้ มอบให้กับสถานพยาบาลต่างๆ อาทิ  
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 88 ตู้ กระทรวงสาธารณสุข 44 ตู้ กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลในสำานักการแพทย์ 
กทม. หน่วยงานตำารวจ 191 หน่วยงาน บก.ตำารวจมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 กทม. และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น 

ส่งมอบตู้ความดับลบให้กับกรมการแพทย์ทหารบก ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลปัตตานี
 

 

ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี สง่มอบตูค้วามดันลบให้โรงพยาบาลจนุ จงัหวัดพะเยา 
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ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับกองกำากับการตำารวจ
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้
 

 
 

ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับนสพ. ไทยรัฐ ส่งมอบตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุง 
ประชารักษ์

 
 
 

 โดยในเรื่องนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรต ิให้กับ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์ ในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนนุ “ตู้ความดนัลบ” 
ที่ได้มาตรฐานเพื่อมอบให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำาไปใช้ประกอบการรักษาผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เป็นจำานวน
กว่า 350 ตู้ โดยนายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร (SVP) กลุ่มงานอาคารกลุ่มที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อิมแพคฟอรั่ม 
เมืองทองธานี

 



74 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หลังจากดำาเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

1. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานกิจการเพื่อสังคม โดยให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรับผิดชอบดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ ด้วยการดำาเนินโครงการ
เพื่อสังคม ดังนี้ 

 บรษิทัฯ รว่มแจกถุงยังชีพจำานวน 500 ชุดให้กับชุมชนเขตห้วยขวางเพือ่ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคไวรสั
โควิด-19 ณ วัดอุทัยธาราม เขตบางกะปิ กทม.

 
 

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยใน โครงการ “รฟม.-ปันน้ำาใจสู้ภัยไวรัสโควิด-19 ช่วยคนไทยอิ่มท้อง” 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลานเอนกประสงค์วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กทม. 

 
 

 บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่ กรมการแพทย์ทหารบก และกรมพลาธิการทหารบก เพื่อ
มอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่
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 บริษัทฯ ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชำารุด บริเวณช่วงงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P39 - P40 และถนนหน้าวัดน้ำาพุ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำาบลมวกเหล็ก และตำาบลพญาเย็น ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร

 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ลอกท่อระบาย
น้ำาสาธารณะบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 .

 บริษัทฯ ร่วมกับกองบังคับการตำารวจนครบาล 4 และสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน บริเวณท่าเรือ
วัดศรีบุญเรืองและโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

 

 บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กมอบอุปกรณ์กีฬา และชุดนักกีฬา ให้เป็นของขวัญวันเด็กจำานวน 150 ชุด ณ หมู่บ้านสามัคคีพัฒนา แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
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 บริษัทฯ ร่วมกับกองบังคับการตำารวจนครบาล 4 และสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก แจกหน้ากากอนามัย บริเวณแยกสวนสน ซอย
รามคำาแหง 66 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

 

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนไม้ลังให้กับชมรมกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญา 9 เพื่อใช้สอยประโชน์ต่างๆ

 

 บริษัทฯ มอบเงินจำานวน 500,000 บาทให้กับโรงพักคลองกิ่ว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อจัดสร้างสถานีโรงพักใหม่ 

 

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 ใน “โครงการให้ความรู้ฝุ่น PM” กับ โรงเรียนมาบกรูด 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และโรงเรียนหนองน้ำาเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
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 บริษัทฯ แจกหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ไข่ นม ให้กับชุมชนหนองน้ำาเขียว พร้อมมีทีมนายแพทย์เฉพาะทางตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน

 

 บริษัทฯ มอบกระเช้าและเงินบริจาคในการร่วมซื้อดอกป๊อปปี้ จำานวน 50,000 บาท เนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยมีท่าน พล.อ.อ.แอร์บูล 
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และท่านนายกสมาคมเเม่บ้านทหารอากาศเป็นผู้รับมอบ

 

 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมความร่วมมือและปลูกจิตสำานึกระหว่างชุมชนและพนักงานในองค์กร เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพท้ังทาง
บกและทางทะเล โดยการปลกูปา่ทดแทนและดูแลรักษาผนืป่าเพือ่คงความอดุมสมบูรณข์องสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้รว่มผลกัดันให้เกิดความตระหนกัรูแ้ละ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน

 บริษัทฯ ร่วมกับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปันรักษ์เพื่อโลก ลดฝุ่น PM 2.5” โดยการแจกต้นไม้ประดับชนิด
ช่วยดูดซับมลพิษจากอากาศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป 5,000 ต้น และมอบต้นไม้ส่วนหนึ่งให้แก่สำานักงานเขตสะพานสูง ณ ศูนย์การค้า The 
Paseo ถ.รามคำาแหง เขตสะพานสูง กทม.

 

 บริษัทฯ ร่วมกับโครงการไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของคนภายในชุมชนโดยการมอบต้นกล้าเพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้
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 บริษัทฯ ร่วมกับนักเรียน-นักศึกษา เมืองหงสา สปป.ลาว ปลูกต้นกล้าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของคนภายในชุมชนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมได้มีส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้

 

3. ด้านการทำานุบำารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับวัดผาณิตาราม จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีนายช่างและพนักงานร่วม
บรรพชาอุปสมบท ในครั้งนี้จำานวน 26 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ อุโบสถ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานเทศมหาชาติ บ้านหาน สปป.ลาว
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อและประสบการณ์โดยสังเขป ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

1 ดร.ไกรศร จิตธรธรรม อายุ 68 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

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

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำานวยการ

สำานักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น 

คณะกรรมการทีป่รึกษาโครงการพาณชิย์อเิลค็ทรอนกิส ์กระทรวงพาณชิย์
คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบนระยะ10ปี (2542-2551)
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา ร.ม.ว. 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรรมการ
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ 67  ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California 
สหรัฐอเมริกา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม 2537
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2563

ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ Colorado School of Mines 
สหรัฐอเมริกา

ประธานบริหาร
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์

ประธานกรรมการ
บจก. ไทยมารุเคน

กรรมการ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. ลาซาล   
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล บจก. ไวดีเมียร์ 
บมจ. สยามสติลซินดิเกต บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
บจก. 3บี โฮลดิ้ง บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์
บจก. กณิการ์ บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. สรีธร
บจก. จันทบุรีคันทรีคลับ บจก. สินแร่เมืองไทย
บจก. ซังกิวไทย บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. อาควาไทย
บจก. ซี.พี.เค. แพลนเตชั่น บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า
บจก. เซาท์เทิร์นอินดัสตรีส์ (1996) บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ 
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บจก. ณ หทัย   บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. ดิถี   บจก. อิตัลไทย เทรวี่
บจก. ตยาคี บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. ตองกราย บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
บจก. ไตรดายุค    บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
บจก. ถกลเกียรติ บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. น้ำามันหอมภูเรือ บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. บัณฑุวงศ์ บจก. เอเชี่ยน เรล
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอเชี่ยนสติล โปรดักส์
บจก. ปนุท       บจก. เอทีโอ-เอเซีย เทิร์นเอ้าท์
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
บจก. พระราม 9 สแควร์ บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น
บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. พลังงานสากล บจก. ไอทีดี เมียนม่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. พลังไทยก้าวหน้า First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.
บจก. พัณณิน    ITD Bangladesh Co., Ltd.
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ Pan African Mining Corporation
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ PT. Thailindo Bara Pratama
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 Sino Lao Aluminum Corporation Limited
บจก. รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน Thai Mozambique Logistica SA
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

3 นางนิจพร จรณะจิตต์ อายุ 70 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม 2537
University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2561

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่ผ่านการอบรม

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2005
ประธานกรรมการ

บมจ. โอเอชทีแอล บจก. อมารี เอ็ซเทท
บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์ บจก. อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต
บจก. อมารี บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
บจก. อมารี พัทยา บจก. อิตัลไทย เรียล เอ็ซเทท 
บจก. อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
บจก. อมารี หัวหิน บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

กรรมการ 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. สรีธร
บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล บจก. สินแร่เมืองไทย
บมจ. ทีทีซีแอล บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บมจ. สยามสติลซินดิเกต         บจก. อันทาร่า ฮอลิเดย์ พาร์ค
บมจ. โอเอชทีแอล บจก. อาควาไทย
บจก. กณิการ์ บจก. อิตัลไทย เทรวี่   
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. จันทบุรีคันทรีคลับ บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี   
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บจก. ซังกิวไทย บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
บจก. ซี.พี.เค. แพลนเตชั่น บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสตรีส์ (1996) บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ณ หทัย   บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. ดิถี   บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. ตยาคี บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. ตองกราย บจก. เอเชี่ยน เรล
บจก. ไตรดายุค    บจก. เอเซี่ยน สติล โปรดักส์   
บจก. ถกลเกียรติ บจก. เอทีโอ-เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 
บจก. ไทยมารุเคน บจก. โอโซ่ กะตะ
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)  บจก. โอโซ่ พัทยา
บจก. บัณฑุวงศ์ บจก. โอโซ่ วอเตอร์เกท 
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. ไอทีดี เมียนม่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. บ้านริมน้ำาเจ้าพระยา บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์
บจก. บ้านเรา โฮลดิ้ง บจก. อมารี 
บจก. ปนุท       บจก. อมารี พัทยา
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
บจก. พระราม 9 สแควร์    บจก. อมารี หัวหิน
บจก. พลังงานสากล บจก. อมารี เอ็ซเทท
บจก. พลังไทยก้าวหน้า      บจก. อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต
บจก. พัณณิน    บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
บจก. ภคภูมิ  ดีเวลอปเม้นท์ บจก. อิตัลไทย เรียล เอ็ซเทท 
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน ITD Bangladesh Co., Ltd.
บจก. ลาซาล  Pan African Mining Corporation
บจก. ไวดีเมียร์ PT. Thailindo Bara Pratama
บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ Sino Lao Aluminum Corporation Limited
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี

4 นายไผท ชาครบัณฑิต อายุ 79 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 21 มีนาคม 2546 
หลักสูตรที่ผ่านการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2563

Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. อาควาไทย
บจก. ซังกิวไทย บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสตรีส์ (1996) บจก. อิตัลไทย เทรวี่
บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
บจก. ไทยมารุเคน บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์  บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. ไอทีดี เมียนม่า อินเตอร์เนชั่นแนล
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บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีจีซี   
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน กิจการร่วมค้า ไอโอที 
บจก. สรีธร PT. Thailindo Bara Pratama
บจก. สินแร่เมืองไทย

5 นายธวัชชัย สุทธิประภา อายุ 78 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม 2548
หลักสูตรที่ผ่านการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2561

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005
Finance for Non Finance Director
Sharing Forum on Financial Instrument for Directors

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. สรีธร
บจก. เซาท์เทิร์น อินดัสตรีส์ (1996) บจก. เอเชีย ฟาสเทนนิ่ง ซิสเท็มส์
บจก. ไทยมารุเคน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก. เอเชี่ยน เรล
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี บจก. เอทีโอ-เอเซีย  เทิร์นเอ้าท์ส

6 นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ อายุ 81 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

A.B. (cum laude) Harvard College สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม 2548
กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2562
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. โอเอชทีแอล

7 นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 15 มิถุนายน 2561
Chaminade University of Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2562

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
University of Hawaii, Hawaii สหรัฐอเมริกา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

8 นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ อายุ 67  ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
Thai Mozambique Ligistica SA
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9 นายสุเมธ สุรบถโสภณ อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
ITD Bangladesh Co., Ltd.

10 นายธรณิศ กรรณสูต อายุ 31 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 30 เมษายน 2557
University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรที่ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 173/2020

รองประธานบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยประธานบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เอเซี่ยนสติล โปรดักส์
บมจ. สยามสติลซินดิเกต        บจก. แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. 3บี โฮลดิ้ง บจก. ไอทีดี เมียนม่า อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. อมารี ITD Madagascar S.A.
บจก. อิตัลไทย เรียล เอ็ซเทท Thai Mozambique Logistica SA
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น

11 นายปีติ กรรณสูต อายุ 40 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

Applied Economics, University of Saint Andrews วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม 2551
สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน 2562

รองประธานบริหารอาวุโส
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. 3บี โฮลดิ้ง บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 ITD Madagascar S.A.
บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย Pan African Mining Corporation
บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท PAM Sakoa Coal SA
บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี

กรรมการผู้จัดการ
บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต บจก. อินทรินสิค  รีซอร์สเซส
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12 นางสาวปราชญา กรรณสูต อายุ  38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
Hawaii Pacific University สหรัฐอเมริกา

รองประธานบริหารอาวุโส 
ผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บจก. 3บี โฮลดิ้ง บจก. เอ็ม เอส ไอ (ประเทศไทย) 
บจก. บ้านเรา โฮลดิ้ง บจก. แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
บจก. อ่าวปอแกรนด์มารีน่าแอนด์เรสซิเดนซ์

13 นายปิยชัย กรรณสูต อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรที่ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019

ประธานกรรมการ
บมจ. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย Italian-Thai Vietnam Development Co., Ltd.
ITD Construction SDN.BHD.

รองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

14 นายชาติชาย ชุติมา อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
Ohio State University สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรที่ผ่านการอบรม
Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007
Successful Formulation & Executive of Strategy รุ่นที่ 12/2011

รองประธานบริหารอาวุโส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
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15 นายสมภพ พินิจชัย อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (Finance) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองประธานบริหารอาวุโส 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บจก. อิตัลไทย มารีน

16 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรที่ผ่านการอบรม

Company Secretary Program รุ่นที่ 29/2009
Effective Minute Taking รุ่นที่ 13/2009

รองประธานบริหารอาวุโส 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
*โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัทในเอกสารแนบท้ายนี้

17 นายประสิทธิ์ รัตนารามิก อายุ 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานบริหารอาวุโส 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

18 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา 
LAMAR University สหรัฐอเมริกา

รองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

19 นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธานบริหารอาวุโส

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
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20 นายประสาธน์ โฆสรัสวดี อายุ 71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาจัดการงานก่อสร้าง (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองประธานบริหารอาวุโส

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. สยามสติลซินดิเกต บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
PT. Thailindo Bara Pratama

21 นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโยธา 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รองประธานบริหาร
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
ITD Bangladesh Co., Ltd.

22 นายประเสริฐ เสนาะ อายุ 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
รองประธานบริหาร

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

ITD Madagascar S.A.
23 นางสาวกาญจนา เจริญยศ อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์



รายงานประจำาปี 2563 87

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัทมีดังนี้ 

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำาหนด คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานเลขานุการบริษัทได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ 
ของบริษัทฯ และมีความรู้  ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ 

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

3. ยึดมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม คำานงึถึงผูม้สีว่นได้เสยีทุกฝา่ย ไมก่ระทำาการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีต่อช่ือเสยีง และภาพลกัษณข์องบรษิทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2563

จำานวนหุ้น 
ณ 29 ม.ค. 

2564

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างรอบ 
ปีบัญชี 2563

ผลประโยชน์
ตอบแทน

จำานวนเงินรวม

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 460,000 (2)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 (3) 

2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 628,213,626 628,213,626 - 0 - 580,000 (1)

3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ 350,815,140 350,815,140 - 0 - 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 365,000 (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)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 

9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ - 0 - - 0 - - 0 - 580,000 (1)

กรรมการตรวจสอบ 365,000 (2)

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



รายงานประจำาปี 2563 89

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 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 จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจได้
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. 63

รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. บริษัท สยามสตีลซินดิเกต 
จำากัด (มหาชน)  
(ผลิตและจำาหน่ายเหล็ก 
ในงานก่อสร้าง) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต นายธรณิศ 
กรรณสูต นางสาวปราชญา กรรณสูต และนายปิยชัย 
กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและ
ผู้บริหารบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวนร้อยละ 
91.24 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายธรณิศ กรรณสูต  
นายชาติชาย ชุติมา และนายประสาธน์ โฆสรัสวดี) 
เป็นกรรมการใน บมจ. สยามสตีลซินดิเกต

 - รายได้ค่าเช่าอาคาร 
ค่าบริการส่วนกลาง 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าขายเศษวัสดุ 
 - ลูกหนี้การค้า 
 
 

 - ตน้ทนุบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า

69.43 ล้านบาท

11.69 ล้านบาท

1,051 ล้านบาท
365.96 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการเช่าอาคาร และ 
ค่าบริการส่วนกลาง
 - ระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 31 ตุลาคม 64
 - บริษัทฯ ขายเศษวัสดุ ค่าเช่าอาคาร  
ค่าบริการส่วนกลาง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 

 - บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บมจ. สยาม 
สตีลซินดิเกต

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

2. บริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จำากัด 
(ค้าขายอะไหล่และ
เครื่องจักร)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวนร้อยละ 
8.37 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต  
นางสาวปราชญา กรรณสูต นายธรณิศ กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น
จำานวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการ
ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี

 - ต้นทุนค่าเครื่องจักร  
ค่าอะไหล่และค่าบำารุงรักษา 

 - เจ้าหนี้การค้า

139.06 ล้านบาท

11.99 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และ
ค่าบำารุงรักษาจากบจก. อิตัลไทย
อุตสาหกรรม
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร ค่าบำารุงรักษา และบริการ
อื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติ
ธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำารายการกับบริษัทย่อย

- Dawei Development 
Company Limited

- บริษัท อิตาเลียนไทย  
หงสา จำากัด

 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา 

 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา

 - เจ้าหนี้การค้า 

 - เจ้าหนี้การค้า
 - ค่าอะไหล่และค่าบำารุงรักษา

3.59 ล้านบาท
 

2.83 ล้านบาท
9.69 ล้านบาท

 - Dawei Development Company 
Limited และ บจก. อิตาเลียนไทย  
หงสา ซื้ออะไหล่ และเครื่องจักรจาก 
บจก. อิตัลไทยอุตสาหกรรม
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ  
เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บจก. อิตาเลียนไทย หงสา ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

สิ้นสุด  
ณ 31 ธ.ค. 63

รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

3. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม 
จำากัด  
(รับเหมาก่อสร้าง  
บริการติดตั้งระบบแก๊ส 
และเครื่องปรับอากาศ)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตติ์ นายปีติ กรรณสูต  
นางสาวปราชญา กรรณสูต นายธรณิศ กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน
คิดเป็นจำานวนร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนโดย
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง  
คัมปะนี และ บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์

 - เจ้าหนี้การค้า
 - ตน้ทนุบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 

 - ลูกหนี้การค้า

693.27 ล้านบาท
828.54 ล้านบาท

 
86.48 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ว่าจ้างให้ บจก. อิตัลไทย
วิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร 
และงานก่อสร้าง
 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พัทลุง (งานโยธา)

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์  
มารีน่า จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นคิด
เป็นจำานวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็น 
การถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. 3บี โฮลดิ้ง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
และนางสาวปราชญา กรรณสูต) เป็นกรรมการใน 
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า

 - ลูกหนี้การค้า 50.66 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือ 
สำาราญ และ Yacht Club ที่อ่าวปอ 
จ.ภูเก็ต (ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจำานวน 50.66 ล้านบาท)

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า มีการทำาแผนการ
ชำาระหนี้และได้มีการทยอยชำาระเงินตามความ
สามารถ  
(หมายเหตุ: บริษัทฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการ
ทวงถามชำาระเงิน)

5. PAN AFRICAN MINING 
CORP.  
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการถือหุ้น 
ทางอ้อมผ่าน บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) เป็น
กรรมการใน PAN AFRICAN MINING CORP.

 - ลูกหนี้การค้า 103.57 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการบริหารโครงการ 
SAKOA COAL MINE ที่ 
ประเทศมาดากัสการ์
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 
(ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จำานวน 103.57 ล้านบาท)

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

6. PAM SAKOA COAL SA  
(ประกอบธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 89.73 ของทุนจดทะเบียนโดยเป็นการถือหุ้น
ทางอ้อมผ่าน บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน 
PAM SAKOA COAL SA

 -  ลูกหนี้การค้า
 -  เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
   เงินทดรองจ่าย

54.27 ล้านบาท
13.80 ล้านบาท

 - บจก. ITD Madagascar ให้บริการ
ที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน ที่
ประเทศมาดากัสการ์ (ตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 54.27 
ล้านบาท)
 - เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำาเข้าเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน 
(ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จำานวน 13.8 ล้านบาท)

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - ค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - เป็นรายการให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการ
เงิน
 - เป็นค่าใช้จ่ายนำาเข้าเครื่องจักรในนามของเจ้าของ
งาน (PAMS) ให้กับ ITD Madagascar และ 
อยู่ระหว่างดำาเนินการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เมื่อทางราชการได้ออกหนังสืออนุมัติ BOI ให้ 
PAMS แล้ว PAMS จะได้รับคืนภาษีที่ชำาระไป
และจะนำาเงินภาษีดังกล่าวมาคืนเงินทดรองจ่าย 
ให้กับ ITD Madagascar 
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7. บริษัท แอล เอ็น จี พลัส 
อินเตอร์เนชั่นแนล

   จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายกระแส
ไฟฟ้า)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย  
กรรณสูต นางสาวปราชญา กรรณสูต และนายธรณิศ 
กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวนร้อยละ 0.0008 
ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นายปีติ กรรณสูต นางสาวปราชญา กรรณสูต และ
นายธรณิศ กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวน 
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการถือหุ้น 
ทางอ้อมผ่าน บจก. 3บี โฮลดิ้ง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต  
และนางสาวปราชญา กรรณสูต) เป็นกรรมการใน 
บจก. แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล

 - เจ้าหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า

 4.62 ล้านบาท
 20.00 ล้านบาท

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

 - เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay

8. บริษัท คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต จำากัด  
(ซื้อขายคอนกรีต) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปีติ กรรณสูต) ถือหุ้นคิดเป็น
จำานวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการ 
บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต

 - ตน้ทนุบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า
 - รายได้จากการขาย
 - ลูกหนี้การค้า

159.38 ล้านบาท
62.66 ล้านบาท
16.11 ล้านบาท
12.06 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจาก บจก. คอน
สตรัคชั่น คอนกรีต 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน
 - บริษัทฯ ขายหิน “3/4 ให้ บจก. คอน
สตรัคชั่น คอนกรีต
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ 
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์) 

 - รายได้จากการขาย
 - ลูกหนี้การค้า

25.02 ล้านบาท
39.78 ล้านบาท

 - บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ ขายสินค้า
ปูนซีเมนต์ผงให้ บจก. คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์
เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) 
(ผลิตและจำาหน่ายลวดและ
สายเคเบิ้ล)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นจำานวนร้อยละ 12.90 ของทุน
จดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต, นางนิจ
พร จรณะจิตต์ และนายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน) เป็น
กรรมการใน บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

 - ตน้ทนุบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า 

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 
 

 - ลูกหนี้การค้า

121.99 ล้านบาท
130.83 ล้านบาท

102.42 ล้านบาท
 
 

7.16 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก บมจ. จรุงไทย
ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างอาคารแท่น
เครื่องจักร CDCC LINE และงาน
ปรับปรุงพื้นแท่นเครื่องจักร
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

10. บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) จำากัด  
(ให้เช่าเครื่องจักรสำาหรับใช้
ในงานก่อสร้าง)  
(เดิมชื่อ บริษัท ไทย  
เร้นท์ ออล จำากัด)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นจำานวนร้อยละ 15 ของ 
ทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน  
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)

 - ตน้ทนุบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า

127.97 ล้านบาท
141.33 ล้านบาท

 - บริษัทฯ เช่าเครื่องจักร จาก  
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก
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11. บริษัท พระราม 9  
สแควร์ จำากัด  
(พัฒนาศูนย์การค้า)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นจำานวนร้อยละ 6.32 ของ 
ทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน  
บจก. พระราม 9 สแควร์

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง 17.42 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ  
จี แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์  
พระราม 9 ประเภทงานเชื่อมต่อโครง
เหล็ก งานก่อสร้าง เสริมความแข็งแรง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

12. บริษัท อมารี พัทยา จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต นายวิลเลี่ยม 
ลี เซนท์กราฟ นางสาวปราชญา กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิด 
เป็นจำานวนร้อยละ 77.41 ของทุนจดทะเบียน โดย
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อมารี
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการใน บจก. อมารี พัทยา

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

37.69 ล้านบาท
15.70 ล้านบาท

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

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

13. บริษัท โอโซ่ พัทยา จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิด
เป็นจำานวนร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.21 
ของทุนจดทะเบียนโดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน  
บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์ และ บจก. อิตัลไทย เรียล  
เอ็ซเทท
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการใน บจก. โอโซ่ พัทยา

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

22.24 ล้านบาท
14.95 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ 
โอโซ่ พัทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

14. บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายพืชผล
ทางการเกษตร  
เมืองหนาว)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต และ 
นายธรณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
กับกรรมการ บริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บจก. ซี.พี.เค. 
แพลนเตชั่น คิดเป็นจำานวนร้อยละ 48.75 ของ 
ทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน  
บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น จำากัด

 - ต้นทุนบริการ 4.24 ล้านบาท  - บริษัทฯ ซื้อสินค้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญ
ปีใหม่จาก บจก. ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

สิ้นสุด  
ณ 31 ธ.ค. 63

รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

15. บริษัท โอเอชทีแอล จำากัด 
(มหาชน)  
(โรงแรม)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นางสาวปราชญา กรรณสูต 
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น
จำานวนร้อยละ 31.76 ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ 
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ) เป็นกรรมการใน  
บมจ. โอเอชทีแอล

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

80.07 ล้านบาท
4.91 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างปรับปรุง
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพ ส่วนห้องพัก ภัตตาคาร และ
ห้องจัดเลี้ยง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

16. นางสาวปราชญา  
กรรณสูต

 - เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 - ผู้บริหารบริษัทฯ 

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

23.20 ล้านบาท
50.90 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ 
บ้านนางสาวปราชญา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม 
และเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

17. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม 
จำากัด  
(ผลิตและประกอบ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปิยชัย กรรณสูต) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ 
ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นจำานวนร้อยละ 94.30  
ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
(นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ และ
นายปิยชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการใน  
บจก. เครื่องจักรกลสยาม

 - รายได้ค่าขายเศษวัสดุ 11.39 ล้านบาท  - บริษัทฯ ขายเศษเหล็ก
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น

18. คณะบุคคลนางพิไลจิตร 
เริงพิทยา 

 - เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 - พี่น้องของกรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
และนางนิจพร จรณะจิตต์)

 - ค่าเช่าที่ดิน
 - ค่าเช่าค้างจ่าย

6.36 ล้านบาท
65.25 ล้านบาท

 - บจก. อิตัลไทย มารีน เช่าที่ดิน คณะ
บุคคลนางพิไลจิตร เริงพิทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บจก. อิตัลไทย มารีน เช่าและในเงื่อนไขที่ไม ่
แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด  
(สร้างและซ่อมเรือขนาดกลางและเล็ก)

19. ห้างหุ้นส่วนสามัญนาง
ปรียา กรรณสูต 

 - เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 - มารดาของผู้บริหารบริษัทฯ (นายปิยชัย กรรณสูต)

 - ค่าเช่าค้างจ่าย
 - ค่าเช่าค้างจ่าย

3.89 ล้านบาท
41.37 ล้านบาท

 - บจก. อิตัลไทย มารีน เช่าที่ดิน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนางปรียา กรรณสูต
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บจก. อิตัลไทย มารีน เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่ 
แตกต่างจากบุคคลภายนอก

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด  
(สร้างและซ่อมเรือขนาดกลางและเล็ก)
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

สิ้นสุด  
ณ 31 ธ.ค. 63

รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

20. บริษัท ไทยนิปปอน สตีล 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด  
(บริการด้านวิศวกรรม 
ครบวงจร)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 
กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 7.42 ของ 
ทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปิยชัย กรรณสูต)  
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.75 โดยเป็นการถือหุ้น 
ทางอ้อมผ่าน บจก. เครื่องจักรกลสยาม
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายไผท ชาครบัณฑิต) 
เป็นกรรมการใน บจก. ไทยนิปปอนสตีลฯ

 - ตน้ทนุบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า

17.95 ล้านบาท
4.49 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ว่าจ้าง บจก. ไทยนิปปอนสตีล  
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น ทำางานเชื่อมท่อโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน

 - เป็นรายการค้าตามปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

21. บริษัท อมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพ จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบียน
 - กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต นายวิลเลี่ยม 
ลี เซนท์กราฟ นางสาวปราชญา กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 77.41 
ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
บจก. อมารี
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็น
กรรมการใน บจก. อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

 - รายได้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

39.63 ล้านบาท
5.49 ล้านบาท

 - งานปรับปรุงชั้นใต้ดินโรงแรมอมารี  
วอเตอร์เกท กรุงเทพ
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน

 - เป็นรายการค้าตามปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : รายการที่ 1-21 นี้ เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรม และเป็นไปตามราคาตลาด

ดร. ไกรศร จิตธรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 มีนาคม 2564



96 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(1) งบการเงินของบริษัทฯ

 หน่วย 
2563 2562* 2561*

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 107,873 87,648 105,085 85,677 98,015 79,561 
หนี้สินรวม ล้านบาท 92,429 74,942 88,108 71,998 81,544 65,462 
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว ล้านบาท 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 15,444 12,706 16,977 13,679 16,470 14,099 
รายได้รวม** ล้านบาท 55,390 39,881 65,845 47,874 61,730 43,312 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย 
  และให้บริการ 

ล้านบาท 53,968 39,040 62,221 44,880 60,644 42,310 

กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 4,144 2,472 6,518 3,824 6,561 3,220 
ค่าใช้จ่ายรวม-สุทธิ ล้านบาท 56,518 40,833 64,463 47,823 61,054 43,160 
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี ล้านบาท (1,127) (952) 1,382 51 675 153 
การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทั ล้านบาท (1,104) (952) 1,258 51 306 153 
EBITDA ล้านบาท 5,903 3,655 7,963 4,423 6,792 3,854 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บาท 1 1 1 1 1 1 

(2) อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หน่วย 
2563 2562* 2561*

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.84 0.78 0.92 0.88 1.07 1.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.28 0.30 0.35 0.37 0.32 0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 3.71 2.69 4.38 3.30 5.46 4.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 98.44 135.54 83.24 110.65 66.85 90.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 11.24 14.38 11.13 12.97 12.58 14.59
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 32.46 25.38 32.79 28.15 29.02 25.02
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 2.43 2.12 3.26 2.83 3.96 3.72
ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 150.01 172.23 112.08 129.00 92.08 98.07
Cash Cycle วัน (19.11) (11.31) 3.96 9.80 3.80 17.78

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 
อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 7.68 6.33 10.48 8.52 10.82 7.61
อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ (1.99) (2.39) 1.91 0.11 0.50 0.35
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (8.05) (7.21) 8.91 0.37 2.26 1.08

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1.69 1.19 4.54 2.86 4.03 2.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 130.04 232.81 162.21 286.54 168.48 316.26
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.52 0.46 0.65 0.58 0.66 0.58

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 7.10 5.90 6.11 5.26 5.91 4.64
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 0.72 0.58 1.76 1.27 1.61 1.31
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 49.83
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*** เท่า 2.41 2.66 2.35 2.54 2.58 2.47

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของประเภทธุรกิจ 
อัตราการเติบโต 
สินทรัพย์รวม ร้อยละ 2.65 2.30 7.21 7.69 11.60 15.00
หนี้สินรวม ร้อยละ 4.90 4.09 8.05 9.98 11.62 18.92
รายได้จากการขายหรือบริการ ร้อยละ (13.26) (13.01) 2.60 6.08 9.79 11.60
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ร้อยละ (10.55) (10.93) 2.99 5.03 11.13 11.15
กำาไรสุทธิ ร้อยละ (187.82) (1975.29) 311.51 (66.74) (25.94) 51.11

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 2.47 2.41 2.73 2.59 2.61 2.67
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (2.09) (0.18) 0.24 0.01 0.06 0.03
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
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(3) อัตราส่วนที่มีนัยสำาคัญทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

 หน่วย 
2563 2562* 2561*

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.84 0.78 0.92 0.88 1.07 1.11
2) ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย เท่า 2.33 2.05 2.96 2.31 2.84 2.30
3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 

ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
เท่า 8.22 11.39 6.04 9.07 6.91 9.71

4) ความสามารถในการชำาระภาระผูกพัน เท่า 0.22 0.15 0.33 0.22 0.31 0.23
5) หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่า 5.98 5.90 5.19 5.26 4.95 4.64
6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่า 3.14 3.28 2.83 2.93 2.85 2.65
7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำาหนดภายใน 1 ปีต่อ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
ร้อยละ 55.43 56.88 50.74 51.07 47.10 43.83

8) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 64.16 59.01 64.95 58.33 64.71 56.20

หมายเหตุ: 
* ปรับปรุงใหม่
** รวมเฉพาะรายได้และกำาไรต่างๆ จากการดำาเนินงาน
*** คำานวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามนิยามในข้อกำาหนดสิทธิและตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้แก้ไข



98 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2563

1. ภาพรวม

1) สรุปภาพรวมการดำาเนินงานและปัจจัยที่ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ปี 2563 ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 27.78

0%
2562 2563

25%

50%

75%

100%

27.78

ส‹Çนแบ‹งการµลา´ (รŒÍยละ)

30.15

ณ 31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าของงานในมอืสำาหรบัโครงการ
ก่อสร้างและสัมปทาน 269,446 ล้านบาท โดยเป็นงาน
ก่อสรา้ง 121,581 ลา้นบาท แบ่งเป็นงานจากภาครัฐ 72.83 
และเป็นงานในประเทศ ร้อยละ 67.85

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้รวม
ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในป ี2563  
มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 27.78 ลดลงจากปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ
ร้อยละ 30.15 การดำาเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม เป็นจำานวน 55,390  
ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง โดยมีขาดทุนส่วนท่ีเป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 1,104 ล้านบาท

บริษัทฯ มีมูลค่าของงานในมือ สำาหรับโครงการก่อสร้างและโครงการสัมปทาน ณ 
31 ธันวาคม 2563 จำานวน 269,446 ล้านบาท เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 
260,161 ล้านบาท นอกจากงานในมือ ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ยังมีงานที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำานวน 680 
ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาอีกเป็นจำานวน 95,880 ล้านบาท 
รวมเป็นงานในมือ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 366,006 ล้านบาท

ณ 31 ธนัวาคม 2563 มโีครงการก่อสรา้ง (โดยบริษทั อติาเลยีนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์  
จำากัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า Consortium และงานที่ทำาในนามบริษัทย่อย) จำานวน 
121,581 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการจากภาครัฐบาล ร้อยละ 72.83 และเป็นงานใน
ประเทศ ร้อยละ 67.85

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้งานก่อสร้างจากโครงการใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตหลายโครงการ อาทิ

 โครงการ Malolos – Clark Railway – Civil & Building, Package CP N-03 ประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่า 12,281 ล้านบาท 
 โครงการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพือ่เช่ือมโยงภมูภิาค ช่วงกรงุเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที ่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสมีา) 

งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำาหรับช่วงลำาตะคอง-สี่คิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด มูลค่า 9,204 ล้านบาท
 งานโยธาสำาหรับโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 มูลค่า 3,771 ล้านบาท
 โครงการเอ็มสเฟียร์/เอ็มไลฟ์ มูลค่า 3,124 ล้านบาท
 โครงการคลองระบายน้ำาหลาก บางบาล-บางไทร สัญญาที่ 2 มูลค่า 2,612 ล้านบาท

2)  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศคิดเป็นร้อยละ -6.1 และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.3 โดยบริษัทฯ มีรายได้มากกว่า 50,000 ล้านบาท และคาดว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ภาครัฐ
จะเปิดประมูล อาทิ โครงการโรงไฟฟ้า โครงการระบบรางรถไฟ โครงการทางพิเศษ และโครงการอุโมงค์ส่งน้ำา เป็นต้น จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ 
ได้เป็นอย่างมากในอนาคตหากชนะการประมูลโครงการเหล่านี้ 

3) นโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

กลยุทธ์

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ด้วยการทำางานให้มีคุณภาพ
 การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่กำาหนดพร้อมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน
 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัย
 พฒันาองค์ความรูแ้ละต่อยอดประสบการณข์องงานก่อสรา้งให้กับบุคลากรทกุระดบัให้เป็นผูม้ปีระสบการณแ์ละความสามารถในการดำาเนนิ

งานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นไปทำางานซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลักดันและพัฒนาเองหลายโครงการ ได้แก่

 โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศเมียนมา
 โครงการโพแทชที่จังหวัดอุดรธานี
 โครงการก่อสร้างบริหารจัดการ ท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค
 โครงการทำาเหมืองบ๊อกไซต์เพื่อปรุงแต่งแร่อลูมิน่า ประเทศ สปป. ลาว
 โครงการต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเริ่มดำาเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

4) คำาอธิบายแยกตามกลุ่มธุรกิจ

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยดำาเนนิกิจการในสว่นงานหลกัทางธรุกิจเก่ียวกับธรุกิจการก่อสร้างเป็นสว่นใหญ่ และดำาเนนิธรุกิจในสว่นงานทางภมูศิาสตร์
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้ :- 

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม
(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
รายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้าง

33,806 37,960 11,018 12,800 3,497 5,537 887 427 49,208 56,724 (3,019) (1,265) 46,189 55,459

รายได้จากการขายและให้
บริการ

7,277 5,907 - - - - 1,886 2,448 9,163 8,355 (1,384) (1,592) 7,779 6,763

รวมรายได้ 41,083 43,867 11,018 12,800 3,497 5,537 2,773 2,875 58,371 65,079 (4,403) (2,857) 53,968 62,222

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากบุคคลภายนอกจากการให้บริการก่อสร้าง และรายได้จากการขายและให้บริการจำานวน 53,968 ล้านบาท 
โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 46,189 ล้านบาท และเป็นรายได้จาการขายและให้บริการ 7,779 ล้านบาท โดย
รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ รวมถึงได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อ
การก่อสร้างของสาขา บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ 

5) สรุปความเห็นผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถพิจารณาผลกระทบได้ดังนี้

 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมต้นทุน
ระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย จำานวน 7,825 ล้านบาท และ 5,206 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.3 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่ง
หนึ่งตามวิธีส่วนได้เสียจำานวน 179 ล้านบาท 

 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมลูกหนี้การค้า
รัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งจำานวน 1,126 ล้าน

และผู้สอบบัญชีให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.2 19 และ 26 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในโครงการที่สำาคัญกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ได้แก่ โครงการเหมืองแร่บ๊อกไซต์ และโครงการก่อสร้างโรงงานอลูมิน่า โครงการเหมืองแร่โปแตช และโครงการระหว่าง
พัฒนาโครงการในสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งต้องอาศัยเงินลงทุนเป็นจำานวนมาก

(2) ผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมสำาหรบัปี 2562 เก่ียวกับมลูค่าทีค่าดว่าจะเรยีกเก็บเงินไมไ่ดจ้ากลกูหนีก้าร
ค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 238 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 46 ล้านบาท) ได้ถูกพิจารณาบันทึก
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ทั้งจำานวน ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

(3) ผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมสำาหรับปี 2562 เก่ียวกับมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้
การค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 122 ล้านบาท และ 63 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้ถูก
พิจารณาบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับรายการดังกล่าวทั้งจำานวน ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
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(4) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมรายได้ส่วนของบริษัทฯ ที่ได้รับรู้ในงบการเงิน 
แล้วแต่ยังไม่เรียกชำาระจำานวน 277 ล้านบาท จากโครงการก่อสร้างกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ 

(5) ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบได้มกีารปรบัปรงุ
ใหม่ จากผลกระทบของรายการเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งในระหว่างไตรมาส 3 
และ 4 ปี 2562 ซ่ึงมกีารออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้ผูร่้วมลงทนุรายใหมใ่นราคาตามมลูคา่หุ้นทีต่ราไว้ ซ่ึงต่ำากว่ามลูค่ายุติธรรมของหุ้นจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเสร็จสิ้นภายในปี 2563 

6) รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำา

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำาที่มีสาระสำาคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ มีรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจและหัวข้อ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

2. ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

ปี 2563 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและ
ให้บริการ 53,968 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.26 YoY
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รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
จำานวน 53,968 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 8,253 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุม
ทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-
ประจวบคีรีขันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) และโครงการอาคาร
ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 
รวมถึงได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการก่อสร้างของสาขา บริษัทย่อย 
และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ

ปี 2563 ต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การขาย
และให้บรกิาร 49,824 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.55 YoY
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ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้
บริการ จำานวน 49,824 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 5,879 ล้านบาท ตามการ
ลดลงของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ปี 2563 กำาไรขั้นต้น 4,144 ล้านบาท และอัตรากำาไร 
ขั้นต้น ร้อยละ 7.68
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้น จำานวน 4,144 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ที่
มีกำาไรขั้นต้น จำานวน 6,518 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 
7.68 ลดลงจากปีก่อน ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 10.48 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการ
ลดลงของกำาไรข้ันต้นจากโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับระบบรางรถไฟทีใ่กลจ้ะแลว้เสร็จและต้นทนุ
การก่อสร้างของสาขาและบริษัทย่อยบางแห่งสูงขึ้น
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ปี 2563 เงินปันผลรับและสว่นแบง่กำาไร 12 ลา้นบาท ลดลง 
ร้อยละ 53.34 YoY
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไร จำานวน 12 ล้านบาท ลด
ลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 13 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง

ปี 2563 ดอกเบ้ียรับ 138 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 
15.35 YoY
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ จำานวน 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น
จำานวน 18 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับบริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้าในต่างประเทศ

ปี 2563 กำาไรจากการตีราคาอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน 
475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,518.36 YoY
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กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 
475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 465 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกำาไรจากการ
ตีราคาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย

ปี 2563 กำาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง 57 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 235.08 YoY
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กำาไรจากการป้องกันความเสี่ยง

ในปี 2563 บริษัทฯ กำาไรจากการป้องกันความเสี่ยง จำานวน 57 ล้านบาท กำาไร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 98 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกำาไรจากตีมูลค่าตลาดของ
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ปี 2563 รายได้อื่น 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 
YoY
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำานวน 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น
จำานวน 110 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากรายได้อื่นของโครงการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขาย 59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  
26.06 YoY
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำานวน 59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
เป็นจำานวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่งที่ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,026 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.71 YoY
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ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 3,026 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนเป็นจำานวน 401 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของกิจการในต่างประเทศ

ปี 2563 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน-ต้นทุน
บริการในอดีต 0 บาท ลดลงร้อยละ 100 YoY
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการ
ในอดีต โดยเป็นการลดลงจากปีก่อนจำานวน 311 ล้านบาท
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ปี 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 412 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 339.82 YoY
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า จำานวน 412 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึนจากปก่ีอนเป็นจำานวน 318 ลา้นบาท เนือ่งจากสว่นใหญ่เป็นการต้ังค่าเผือ่ผลขาดทนุ
ของการด้อยค่าของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ

ปี 2563 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 289 ล้านบาท 
ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.69 YoY
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ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 289 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 63 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากหนี้
สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ปี 2563 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0 บาท ขาดทุน
ลดลงร้อยละ 100 YoY
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รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และกำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นการขาดทุน
ลดลงจากปีก่อนจำานวน 1,543 ล้านบาท และไม่มีกำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมใน
บริษัทย่อย โดยเป็นการลดลงจากปีก่อนจำานวน 2,838 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบของ
รายการเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่ง
หนึ่งในระหว่างไตรมาส 3 และ 4 ปี 2562 ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ร่วมลงทุน
รายใหม่ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซ่ึงต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงเสร็จสิ้นภายในปี 2563 รายการดังกล่าว
ถือเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง 
“การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” บริษัทย่อยจึงปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิ 
และรับรู้ส่วนต่างของราคาหุ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มข้ึนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยจำานวน 1,543 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวัน
ที่ 30 กันยายน 2562 ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทย่อยได้มีการปรับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 โดยผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีอำานาจควบคุม
บริษัทดังกล่าวร่วมกันกับบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 
บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงรายการเพื่อรับรู้มูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิม (บริษัท
ที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน) ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำานวน 1,295 ล้านบาท และรับรู้ส่วนต่าง
ของมลูค่ายุติธรรมกับรายการตัดบัญชีของสนิทรพัย์สทุธ ิและสว่นทุนจากการจา่ยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ที่เคยบันทึกไว้เดิม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นกำาไรจากการสูญเสียอำานาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยจำานวน 2,838 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 มลูคา่ยุตธิรรมของบรษิทัย่อยดังกลา่วประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงินอสิระ

ปี 2563 กำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย 
0 บาท กำาไรลดลงร้อยละ 100 YoY
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ปี 2563 สว่นแบ่งกำาไรจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม บริษทัที่
ควบคุมรว่มกันและกิจการรว่มคา้ 18 ลา้นบาท กำาไรลดลง 
ร้อยละ 91.39 YoY
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ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า

ในปี 2563 บรษิทัฯ มสีว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทนุในบรษิทัร่วม บรษิทัท่ีควบคมุร่วม
กันและกิจการร่วมค้า จำานวน 18 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 188 
ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมในต่างประเทศ

ปี 2563 ภาษีเงินได้ 392 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.39 
YoY
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ภาษีเงินได้

ปี 2563 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ จำานวน 392 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 
148 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ของสาขาลดลง

ปี 2563 การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี ส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,104) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 187.82 YoY
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การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากที่กล่าวข้างต้น ในปี 2563 บริษัทฯ มีการแบ่งปันขาดทุนสำาหรับปี ส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวน 1,104 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจำานวน 
2,362 ล้านบาท

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

รวมสินทรัพย์ 107,873 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มข้ึน 
2.65% YoY
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สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 จำานวน 107,873 ล้านบาท เพิ่ม
ข้ึนจากปีก่อนเป็นจำานวน 2,788 ลา้นบาท หรือเพิม่ข้ึนคดิเป็นร้อยละ 2.65 เนือ่งจาก 
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน 55,581 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 3,794 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.33 ทั้งนี้มี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รวมถึงการเพิม่ข้ึนของสนิทรพัย์หมนุเวียนบางรายการ 
อาทิ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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1) คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งสำารองและความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ให้สินเชื่อการค้า โดยมีการกำาหนดระยะเวลา Credit term กับคู่ค้าหรือลูกค้าตามปกติ ณ 31 
ธันวาคม 2563 มีจำานวน 11,419 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 1,116 ล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวนสุทธิ 10,304 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปีก่อนเป็นจำานวน 5,374 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.28 ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การรับชำาระผลงานก่อสร้างจากโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกหักไว้ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่บางโครงการได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

สำาหรับลูกหนี้การค้าที่มีอายุลูกหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 2,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 7.15 โดยท่ีเพิม่ข้ึนสว่นใหญ่เป็นลกูหนีร้ฐัวิสาหกิจแห่งหนึง่ท่ีอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับชำาระคา่ผลงานก่อสรา้งซ่ึงถูกหักไว้จากเจา้ของ
โครงการ และจากลูกหนี้เอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างทยอยชำาระหนี้

อายุลูกหนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)
น้อยกว่า 3 เดือน 0.40 - 2.06 7,860,838  (109,066) 0.08 - 2.06 11,343,143 (116,082)
3 – 6 เดือน 0.63 - 9.01 376,309  (14,033) 0.08 - 9.01 1,859,715 (48,919)
6 – 12 เดือน 0.63 - 20.29 282,913  (12,699) 0.08 - 20.29 723,529 (13,232)
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.63 - 100 2,899,187  (979,768) 0.08 - 100 2,705,646 (789,017)
รวม 11,419,247 (1,115,566) 16,632,033 (967,250)

อายุลูกหนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)
น้อยกว่า 3 เดือน 0.40 - 2.06 6,530,450 (14,666) 0.40 - 2.06 10,176,781 (40,764)
3 – 6 เดือน 4.24 - 9.01 276,258 (2,728) 4.24 - 9.01 1,712,817 (33,177)
6 – 12 เดือน 12.87 - 20.29 211,892 (1,344) 12.87 - 20.29 619,615 (846)
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 20.46 - 100 1,988,089 (320,622) 20.46 - 100 1,727,334 (370,368)
รวม 9,006,689 (339,360) 14,236,547 (445,155)

บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้วยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ ยกเว้นลูกหนี้การค้าดังต่อไปนี้ (ราย
ละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทัฯ ได้รวมลกูหนีก้ารคา้รฐัวิสาหกิจสำาหรบัโครงการก่อสรา้งแห่งหนึง่จำานวน 
1,126 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 3,177 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งจำานวน 238 ล้านบาท ซึ่งได้เคย
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วจำานวน 46 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 
122 ล้านบาท และ 63 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทฯ ได้รวมลูกหนี้การค้าในประเทศรายหนึ่งจำานวนสุทธิ 112 ล้านบาท 
(สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 112 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับชำาระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่า
จ้างตามกระบวนการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 1,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 637 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 51.12 จากปีก่อน โดยลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บริษัทร่วมของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง



106 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

2) สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพ

สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำาสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 3,923 ล้านบาท ลดลง 1,017 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
20.59 จากปีก่อน สว่นหนึง่เน่ืองจากการลดลงของสนิค้าคงเหลอืทีใ่ช้ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟเนือ่งจากโครงการใกลแ้ลว้เสรจ็ และโครงการก่อสรา้ง
ของสาขาในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 130 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.97 จากปีก่อน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้างและอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานของโครงการในต่างประเทศ

3) เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 2,676 ล้านบาท ลดลง 296 
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.96 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในต่างประเทศ 
โดยบรษิทัร่วมนัน้ได้ถูกหักสว่นได้เสยีจากงานก่อสรา้งโดยบรษิทัย่อย นอกจากนีบ้รษิทัร่วมอกีแห่งหนึง่ไดร้บัผลขาดทนุจากผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า เงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 1,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.71 จากปีก่อน เนื่องจากได้
รับกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 853 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.30 จากปีก่อน เนื่องจากการ
ปรับปรุงการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยจากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ใช้อัตราคิดลดเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
บริษัทฯ ยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดค่าความนิยมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25

4) ส่วนประกอบสำาคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 234 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.17 
จากปีก่อน โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้แยกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน 231 ล้านบาท เนื่องจากสำานักงานโครงการแห่งหนึ่งใน
ประเทศอินเดีย ได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวน 231 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่งสำาหรับการออกหนังสือค้ำาประกัน โดยระยะ
เวลาการค้ำาประกันจะขยายไปจนกว่าจะมีคำาสั่งศาลตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาท ซึ่งปัจจุบันผลของคดีความยังไม่สิ้นสุด

เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 1,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
21.15 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำาของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 22,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,676 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.59 จาก
ปีก่อน เนื่องจากงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ มีความคืบหน้ามากขึ้น

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 306 ล้านบาท ลดลง 145 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
32.19 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยที่ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ลดกำาลังการผลิตและเร่งจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 1,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 69.69 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 2,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 469 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.99 
จากปีก่อน เนื่องจากมีกำาไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 36 ล้านบาท ลดลง 148 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 80.60 จากปี
ก่อน เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรสำาหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักรพิเศษลดลง

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 2,844 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำานวนจากปีก่อนหน้า โดยเป็นการดำาเนินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า ท่ีกำาหนดให้บรษิทัฯ รบัรู้สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ โดยมรีายละเอยีดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 560 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.48 จากปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าเตรียมงานก่อสร้างที่จ่ายล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ลดลง
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และความเพียงพอของสภาพคล่อง 

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท) กิจกรรม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 8,792,955 5,047,210 1,865,451
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,789,303) (3,714,206) (5,968,786)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,951,964) (2,705,425) 4,024,727
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 13,227 (14,665) 22,348
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,990,707 3,377,793 3,434,053
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,055,622 1,990,707 3,377,793

ดังแสดงในตารางข้างต้น ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 8,793 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจำาหน่าย การลดลงของสินทรัพย์จากการดำาเนินงาน อาทิ ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสินค้าคงเหลือและงานระหว่าง
ทำา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำาเนินงาน อาทิ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 

ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 2,789 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินทรัพย์ เพื่อโครงการก่อสร้าง และ
การลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า

โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบี้ย การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาว 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 และ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 0.84 เท่า และ 0.92 เท่า ตามลำาดับ 
และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2563 และ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 0.28 เท่า และ 0.35 เท่า ตามลำาดับ 
ทั้งนี้การลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของหนี้สินหมุนเวียนสืบเนื่องมาจากเงินกู้ระยะยาวเพื่อโครงการก่อสร้างใหม่ๆ บาง
โครงการมีเง่ือนไขการชำาระคืนเร็วกว่าปกติ และการเพิ่มข้ึนของเงินรับล่วงหน้าส่วนท่ีเกินงานระหว่างทำาของบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมถึงการลด
ลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอันเนื่องมาจากการรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างจากโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกหักไว้ และการจัดประเภทเงินฝากธนาคารที่มีข้อ
จำากัดการในการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

2) รายจ่ายลงทุน แหล่งเงินทุน ความสามารถในการชำาระหนี้และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

2.1) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และส่วนท่ีเหลือเป็นธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจท่าเรือ 
หรือธุรกิจโลจิสติคเป็นต้น

2.2) แหล่งที่มาของเงินทุน

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  เงินหมุนเวียนทั่วไป

2)  เงินกู้เฉพาะโครงการจากธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยปกติบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการต่างๆ และในการดำาเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวม
ทั้งให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น การกู้เงินระยะสั้นของบริษัทฯ จะเกิดข้ึนที่สำานักงานใหญ่
และที่สาขาต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มียอดเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 7,119 ล้านบาท และ 7,336 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มี
ยอดเงินดังกล่าวจำานวน 4,701 ล้านบาท และ 4,127 ล้านบาท ตามลำาดับ เงินกู้ดังกล่าวปกติจะมีการชำาระคืนตามความคืบหน้า
ของโครงการ และจะชำาระเสร็จสิ้นเมื่อได้ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบ
การเงินรวม เป็นจำานวน 2,793 ล้านบาท และ 1,761 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 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ เท่ากับ 35,725 
ล้านบาท และ 37,414 ล้านบาท ตามลำาดับ

  ทุนเรือนหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำานวน 6,338 ล้านบาท โดยเป็นทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่า
แล้ว จำานวน 5,280 ล้านบาท 

3) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำาคัญ 

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า ตาม
งบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม สำาหรับหุ้นกู้ เท่ากับ 2.41 เท่า และ 2.53 เท่า ตาม
ลำาดับ และสำาหรับธนาคารบางแห่ง เท่ากับ 2.76 เท่า และ 2.83 เท่า ตามลำาดับ

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำาระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม มีรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3 และ 4

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำานวนประมาณ 68,966 ล้านบาท 68,453 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำาประกันที่บริษัทฯ ออกให้กับสถาบันการเงินและผู้ร่วมค้าจำานวน
ประมาณ 4,280 ล้านบาท และ 3,503 ล้านบาท ตามลำาดับ เพื่อค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินและผู้ร่วมค้ามีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท อิตัลไทย
มารีน จำากัด ITD-ITD Cem Joint Venture และ ITD-Cemindia Joint Venture ซึ่งบริษัทฯ ออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน) การค้ำาประกันดัง
กล่าว มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินงานก่อสร้างโดยปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง จน
กระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการอาจมีผลกดดันต่อผลการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ดีในปี 2564 เริ่มมีการนำา
วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายจากภาครัฐและภาคเอกชนที่
ร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว ตลอดจนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ จากภาครัฐ จะผลักดันให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
กำาหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำาอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเปรมชัย กรรณสูต)
ประธานบริหาร

(นางนิจพร จรณะจิตต์)
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำาปี 2563
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รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบ
ด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่
แนบมานี้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ผลการดำาเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้ามีดังนี้

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมต้นทุน
ระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย จำานวน 7,825.34 ล้านบาท และ 5,205.96 ล้านบาท ตามลำาดับ รายการดังกล่าวเป็นต้น
ทนุการพฒันาโครงการนคิมอตุสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษทวายเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงสทิธสิมัปทาน โดยบริษทัได้รับสทิธใิน
การพัฒนาโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ซ่ึงบริหารโครงการโดยคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย : DSEZ MC) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำาเนินการพัฒนาพื้นที่บางส่วนในโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 ต่อมา ในปี 2556 โครงการ
ระหว่างพัฒนาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงได้มีการจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(Dawei SEZ Development Company Limited) เพื่อร่วมกันผลักดันและกำาหนดนโยบายการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและนิติบุคคลเฉพาะกิจของทั้งสองรัฐบาล ได้มีการพิจารณาให้สิทธิกับกลุ่มบริษัทในการได้รับการชดเชยเงินคืนในส่วนของ
เงินลงทุนพฒันาโครงการทวายท่ีกลุม่บรษิทัได้ลงทุนไปก่อนหนา้ ภายใต้สญัญา Tripartite Memorandum โดยกลุม่บริษทัจะได้รบัเงินคนืจากผูล้งทุน
รายใหม่ของแต่ละโครงการสัมปทาน ทั้งนี้ จำานวนเงินที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิจะได้รับชดเชยนั้น ให้เป็นไปตามผลสรุปการตรวจสอบวิเคราะห์ (Due 
Diligence) ของเงินลงทุนในโครงการท่ีบริษัทได้ดำาเนินการไปแล้ว ซึ่งจัดทำาโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทั้งนี้ 
คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้มีการตกลงร่วมกันว่า รายงานสรุปผลของการทำา Due Diligence จะนำาส่งไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจโดยตรง เพื่อสรุปจำานวน
เงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดการประมูล (Term of Reference: TOR) สำาหรับผู้ลงทุนรายใหม่ในแต่ละสัญญาสัมปทานต่อไป และตามข้อ
ตกลงร่วมกันดังกล่าว กลุ่มบริษัทยังไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในรายงานดังกล่าวเพื่อใช้เรียกร้องสิทธิจากคู่สัญญาโดยตรงได้ในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายไดพ้จิารณาแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย โดยกำาหนดให้มกีารพฒันา
โครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายระยะเริม่แรก (DSEZ Initial Phase) เพือ่พฒันาพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม 27 ตารางกิโลเมตร และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และสาธารณปูโภคทีเ่ก่ียวข้อง ซ่ึงกลุม่บรษิทัย่อยในต่างประเทศและผูร้ว่มลงทุน (“กลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทาน”) ไดส้ทิธสิมัปทานและได้ลงนามในสญัญา
สัมปทานจำานวน 7 ฉบับ สำาหรับสิทธิในการพัฒนาโครงการสัมปทาน 8 โครงการ กับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย นิติบุคคลเฉพาะกิจ และกลุ่มบริษัท ได้ทำาข้อตกลงสามฝ่ายเพิ่มเติมภายใต้สัญญา Supplemental 
Memorandum of Understanding to the Tripartite Memorandum เพื่อกำาหนดกรอบเงื่อนไขการให้ทางเลือกกับบริษัทในการได้รับสิทธิใน
ที่ดินเพิ่มเติม (Land Right Option) สำาหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก เพื่อทดแทนการชดเชย
เงินคืนในส่วนที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานและคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับที่กำาหนดไว้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโครงการและงานก่อสร้าง (Conditions Precedent) โดยครบถ้วน
ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวครบ
ถ้วนแลว้ ยกเว้นในเรือ่งการเซ็นสญัญาเช่าทีด่นิ และการจา่ยคา่สทิธใินสมัปทาน เนือ่งจากยังไมไ่ด้มข้ีอตกลงท่ีเห็นชอบตรงกันระหวา่งกลุม่บรษิทัผูรั้บ
สมัปทานและคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายเก่ียวกับเนือ้หาของสญัญาเชา่ทีดิ่น กลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทานจงึได้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อจะขอชำาระค่าสิทธิในสัมปทานของแต่ละโครงการพร้อมดอกเบ้ียให้แก่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย เมื่อได้รับสัญญาเช่าที่ดินของแต่ละโครงการที่มีเนื้อหาสัญญาที่เห็นพ้องตรงกัน 



112 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจากคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แจ้งยกเลิก
สิทธิสัมปทานทุกโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก โดยเหตุที่ว่ากลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับการ
จา่ยชำาระค่าสทิธสิมัปทานรายปี และผดิเง่ือนไขในสญัญาสมัปทานโครงการนคิมอตุสาหกรรมและถนนสองเลนเช่ือมต่อพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย
และชายแดนไทย-เมียนมา (Initial Industrial Estate and Two-lane Road) ที่กำาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ซึ่งกำาหนดให้กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานนี้ดำาเนินการให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ลงนามหนังสือขอยกเลิกสิทธิในการได้รับ
ชดเชยเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนไปก่อนหน้าภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum 

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิเรียกร้องในสัญญาที่ได้ทำาไว้ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้ส่งหนังสือโต้แย้ง
เก่ียวกับเหตแุห่งการยกเลกิสญัญา เพือ่ช้ีแจงกลบัไปยังคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย เนือ่งจากการกำาหนดเง่ือนไขเพิม่เติมนัน้ ทาง
กลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทานไมเ่ห็นชอบ เพราะเป็นการกำาหนดข้ึนเพยีงฝา่ยเดียวของคูส่ญัญา ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทานไดเ้สนอไปยังคณะกรรมการ
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อขอเจรจาหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือร่วมกันจากหน่วยงานดังกล่าว 

ตามท่ีไดก้ลา่วไว้ข้างต้น แมว่้าสทิธใินการไดรั้บเงินชดเชยเงินลงทนุในการพฒันาโครงการนคิมอตุสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนไปก่อนหน้า ยังคงเป็นไปตามสัญญา Tripartite Memorandum อย่างไรก็ตาม จำานวนเงินที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ชดเชยคืนนั้น ขึ้นอยู่กับผลสรุปของรายงาน Due Diligence จากที่ปรึกษาอิสระของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่มีสิทธิใน
การเข้าถึงรายงานดังกล่าว และขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ (Full Phase) ซึ่งอาศัยการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการผลักดันโครงการสัมปทานต่างๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเข้า
มาลงทุนของผูร่้วมทนุรายใหมท่ี่สนใจลงทนุในแต่ละโครงการสมัปทาน ท้ังนี ้ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัไมส่ามารถประเมนิผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถ้าม)ี  
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวายได้ ว่าจำานวนเงินที่จะได้รับชดเชยคืนนั้นจะมีมูลค่า
สูงกว่าหรือต่ำากว่าต้นทุนพัฒนาโครงการท่ีกลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงินหรือไม่ นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแจ้งยกเลิกสิทธิสัมปทานทุก
โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งยังไม่สามารถสรุป
ได้ในปัจจุบัน อีกทั้งสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจภายในของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปัจจุบัน ซ่ึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการดังกล่าวของกลุ่มบริษัทในอนาคต ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือ
ของต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวายได้ และไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัท เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อจำากัดของสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้

• ตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.3 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วมเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าแห่ง
หนึ่งตามวิธีส่วนได้เสียจำานวน 179.33 ล้านบาท ซึ่งจำานวนดังกล่าวคำานวณจากข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าไม่สามารถจัดทำาข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันได้  
เนื่องจากกิจการร่วมค้าและเจ้าของโครงการมีข้อพิพาทเก่ียวกับการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง และอยู่ระหว่างการเจรจาเก่ียวกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์สุทธิจากภาระผูกพันในหนี้สินปัจจุบัน และภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ ผู้บริหารของกิจการร่วมค้ายังไม่สามารถประเมิน 
ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน (ถ้าม)ี จากการบอกเลกิสญัญาดังกลา่ว ซ่ึงยังไมส่ามารถสรปุได้ในปัจจบัุน ข้าพเจา้ไมส่ามารถพจิารณาผลกระทบท่ีอาจจำาเป็น
ต้องปรับปรุงรายการบัญชีสำาหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าดังกล่าว

• ตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมลกูหนีก้ารค้า 
รฐัวิสาหกิจสำาหรบัโครงการก่อสรา้งแห่งหนึง่จำานวน 1,125.79 ลา้นบาท ซ่ึงบรษิทัได้ดำาเนนิการก่อสร้างเสรจ็สิน้แลว้ในเดือนกันยายน 2562 และอยู่
ระหว่างการเจรจาขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างซึ่งถูกหักไว้ เนื่องจากเจ้าของโครงการเรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าปรับสำาหรับงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
ภายหลังวันที่กำาหนดไว้ในสัญญา (Key Date) และภายหลังวันสิ้นสุดเวลาตามสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้ทำาหนังสือ 
โตแ้ย้งการขอให้ชำาระค่าปรบัและได้ช้ีแจงมลูเหตุของงานก่อสรา้งทีล่า้ช้ากว่าแผนงานท่ีกำาหนด ซ่ึงจำาเปน็ต้องขอขยายเวลาแลว้เสรจ็จากวันทีก่ำาหนด
ไว้ในสญัญาเริม่แรกทีท่ำาไว้กับเจา้ของโครงการ เนือ่งจากมหีลายกรณแีละหลายเหตุการณท์ีม่ผีลกระทบต่อความลา่ช้าในการปฏบิตังิานก่อสรา้ง ตอ่มา  
ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าของโครงการสรุปผลการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการก่อสร้างจากสาเหตุแห่งความ
ล่าช้าจากบางเหตุการณ์ และปรับลดค่าปรับให้แก่บริษัทบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำานวนวันในการขยายกำาหนดเวลา
แล้วเสร็จจากเหตุแห่งความล่าช้าที่เจ้าของโครงการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงได้ทำาหนังสือขอสงวนสิทธิเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับส่วนที่เหลือ พร้อม
ทั้งขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างท่ีได้ถูกหักไว้ รวมถึงการขอขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จ จากเหตุแห่งความล่าช้าอื่นๆ ซ่ึงอยู่ระหว่างการเสนอต่อ
คณะกรรมการของเจ้าของโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าวใน
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทได้ 

ข้าพเจา้ไดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดร้ะบคุวามรบัผดิชอบของข้าพเจา้ไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชีในการตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ท้ังนี ้ข้าพเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บริษทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
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ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ

โดยมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้

1)  ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.2 19 และ 26 กลุม่บรษิทัมเีงินลงทนุในโครงการท่ีสำาคัญกับหนว่ยงานรฐับาลทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อให้สามารถดำาเนินการได้ตามแผนนั้น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และปัจจัยหลายอย่าง เงินลงทุนในโครงการที่สำาคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.2 บริษัทมีเงินลงทุนในโครงการเหมืองแร่บ๊อกไซต์ และโครงการก่อสร้างโรงงานอลูมิน่า 
(เป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมแห่งหนึ่งซ่ึงจัดต้ังในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าว รวมถึงลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินประกันผลงาน และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 1,087.80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทร่วมได้รับ
ประทานบัตรการทำาเหมืองแร่บ๊อกไซต์จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการขอใบรับรอง 
รายงานสิง่แวดลอ้มและสงัคม (ESIA Certificate) จากหนว่ยงานดังกลา่ว เพือ่ให้สามารถเริม่ดำาเนนิโครงการก่อสรา้งโรงงานอลมูนิา่ได้ นอกจากนี ้ 
ผู้บริหารของบริษัทร่วมอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป เนื่องจากบริษัทร่วมต้องอาศัย
เงินลงทุนจำานวนมากในการพัฒนาโครงการ

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทย่อยมีต้นทุนในการได้มาซึ่งสิทธิในการสำารวจและพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตช
เป็นจำานวนเงิน 2,293.49 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาโครงการเหมืองแร่รวมจำานวน 953.57 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการขอประทานบัตรการทำาเหมืองแร่โปแตชจากรัฐบาล ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือมั่นว่าโครงการ 
ดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติและสามารถดำาเนินการได้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทย่อยได้มีการดำาเนินการตามเง่ือนไขในการขอประทานบัตรการ
ทำาเหมืองแร่โดยครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวภายหลังได้รับประทานบัตรการทำาเหมืองแร่โปแตชจากรัฐบาลต้องอาศัย
เงินลงทุนเป็นจำานวนมาก

• ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26 งบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทั ได้รวมค่าใช้จา่ยสมัปทานรอตัดบัญชีและตน้ทนุโครงการ
ระหว่างพัฒนาโครงการในสาธารณรัฐโมซัมบิก จำานวน 2,284.28 ล้านบาท และ 1,993.23 ล้านบาท ตามลำาดับ รายการดังกล่าวเป็นต้นทุน
การได้มาซ่ึงสทิธสิมัปทานและต้นทุนพฒันาโครงการก่อสรา้งทางรถไฟสำาหรบัลำาเลยีงของหนกั และโครงการก่อสรา้งท่าเรอืน้ำาลกึ ซ่ึงบรษิทัย่อย
ในตา่งประเทศไดร้บัสทิธสิัมปทานจากหนว่ยงานรฐับาลของสาธารณรฐัโมซมับกิ ทัง้นี้ ความคบืหน้าของโครงการระหวา่งพัฒนาดงักลา่ว ขึน้อยู่
กับการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมดำาเนินธุรกิจในอนาคต และการได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทย่อย
ต้องอาศัยเงินลงทุนจำานวนมากในการพัฒนาโครงการดังกล่าว

2) ข้าพเจา้ไดเ้คยแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไขต่องบการเงินรวมสำาหรบัป ี2562 เก่ียวกับมลูคา่ทีค่าดวา่จะเรียกเก็บเงินไมไ่ดจ้ากลกูหนีก้ารคา้ของบรษิทั
ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 238.46 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 46.04 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามเรียกรับชำาระหนี ้
ตามแผนการชำาระหนี้ ปัจจุบัน ลูกหนี้ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายชำาระหนี้ได้ตามแผน และได้ขอขยายแผนการชำาระหนี้ออกไป เนื่องจากประสบ
ปัญหาเก่ียวกับการดำาเนินโครงการอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้
ประเมินโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวเห็นว่าระดับความไม่แน่นอนในการท่ีจะเก็บเงินไม่ได้นั้นมีมากข้ึน จึงได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ทั้งจำานวน ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้อธิบาย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

3) ข้าพเจ้าได้เคยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมสำาหรับปี 2562 เกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้การค้า และ 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 121.55 ล้านบาท และ 63.48 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งฝ่ายบริหารของ 
บริษัทย่อยได้ทำาการเจรจาเพื่อขอรับชำาระหนี้ และหารือเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มบริษัทของลูกหนี้ ให้สนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ให้สามารถดำาเนินโครงการต่อได้จนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม การเจรจาดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทของลูกหนี้ ฝ่าย
บริหารของบริษัทย่อยจึงได้พิจารณาบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับรายการดังกล่าวทั้งจำานวน ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 

4) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมรายได้ส่วนของบริษัทที่ได้รับรู้ใน 
งบการเงินแลว้แต่ยังไมเ่รยีกชำาระจำานวน 276.94 ลา้นบาท จากโครงการก่อสรา้งกับรฐัวิสาหกิจแห่งหนึง่ของกิจการรว่มคา้ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการ
ร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง กิจการร่วมค้าได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในปีก่อน และได้รับหนังสือรับมอบ
งาน (Taking Over Certificate) จากเจ้าของโครงการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานงวดสุดท้ายได้ กิจการร่วมค้าได้ยื่นหนังสือยืนยัน
การทำางานแล้วเสร็จ (Statement of Completion) แก่เจ้าของโครงการเพื่อให้ออกหนังสือรับรองงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion 
Certificate) เพื่อให้สามารถเบิกเงินค่าผลงานได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบันเนื่องจากข้อจำากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ
กิจการร่วมค้าเช่ือมั่นว่าจะได้รับการรับรองเพื่อออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าผลงานงวดสุดท้าย และจะได้รับชำาระเงินค่าผลงานจากเจ้าของโครงการ
ได้เต็มจำานวนในภายหลัง
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5) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มี 
การปรบัปรงุใหม ่จากผลกระทบของรายการเพิม่ทนุและการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในตา่งประเทศแห่งหนึง่ในระหว่างไตรมาส 
3 และ 4 ปี 2562 ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเสร็จสิ้นภายในปี 2563 รายการดังกล่าวถือเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” บริษัทย่อยจึงปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สิทธิ และรับรู้ส่วน
ต่างของราคาหุ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำานวน 1,543.14 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับ
งวดเก้าเดอืนสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 2562 ภายหลงัจากการเพิม่ทนุดังกลา่วแลว้เสรจ็ บริษทัย่อยไดม้กีารปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุ้นในระหว่างไตรมาส 
4 ปี 2562 โดยผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีอำานาจควบคุมบริษัทดังกล่าวร่วมกันกับบริษัท ทำาให้บริษัทสูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทจึงได้
ปรับปรุงรายการเพือ่รับรูม้ลูค่าเงินลงทุนท่ีเหลอือยู่ในบรษิทัย่อยเดิม (บริษทัทีค่วบคุมรว่มกันในปัจจบัุน) ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจำานวน 1,295.00 ลา้นบาท  
และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมกับรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เคยบันทึกไว้เดิม ณ วันที่  
30 กันยายน 2562 เป็นกำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยจำานวน 2,838.14 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach)  
คดิลดกระแสเงินสดในอนาคตเปน็มลูค่าปัจจบัุน ซ่ึงอาศยัข้อมลูและสมมติฐานเก่ียวกับความเป็นไปได้ของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพือ่ประมาณ
กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เนื่องจากปัจจุบันโครงการสัมปทานของบริษัทที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว (บริษัทย่อยเดิม)  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในอนาคต

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริษัทสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเร่ืองท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้กำาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 
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เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 46,189.11 ล้านบาท และ 
35,293.89 ลา้นบาท ตามลำาดับ การรับรู้รายไดค่้าบริการรับเหมาก่อสรา้ง 
ต้องใช้ดลุยพนิจิทีส่ำาคญั และข้อสมมติฐาน ในการประเมนิความเหมาะสม 
ของการประมาณการของรายการท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ในแต่ละ
สัญญา

รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยวัดระดับความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างในแต่ละสัญญา ด้วยวิธี
อัตราส่วนของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุน 
ทั้งสิ้นจนจบโครงการ การประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง รวม
ถึงสำารองเผื่อขาดทุนสำาหรับโครงการ ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำาคัญของ 
ผู้บริหาร ซึ่งมีต้องมีการทบทวนตลอดระยะเวลาโครงการ และปรับปรุง
ประมาณการเมื่อจำาเป็น นอกจากนี้ รายได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาที่ยังไม่มีการกำาหนดราคาท่ีจะเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการประเมินความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มบริษัทจะเรียกเก็บ 
สิ่งตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิจะได้รับ และประมาณการจำานวนของ 
สิ่งตอบแทนดังกล่าว

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างมีจำานวนเงินที่เป็นสาระสำาคัญ และมี
ผลกระทบอย่างมากต่อรายการทางบัญชีที่เก่ียวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 
ได้แก่ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 
และต้นทุนการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้องกับการ 
รบัรูร้ายได้ และรายละเอยีดของรายได้จากการให้บรกิารรับเหมาก่อสรา้ง 
และยอดคงเหลือของรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 12 และ 48

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจกระบวนการ และระบบการควบคุมภายในสำาหรับการจัด
ทำารายงาน และประมาณการท่ีนำามาใช้ในการกำาหนดข้ันความสำาเรจ็ของ
งานสำาหรับโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 - สุม่ตรวจสอบประมาณการต้นทนุโครงการก่อสรา้ง โดยสอบถามผูบ้ริหาร
ที่รับผิดชอบ และประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ 

 - ตรวจสอบและประเมนิความสมเหตสุมผลของการเปลีย่นแปลงประมาณ
การต้นทุนในระหว่างปี

 - สุ่มตรวจสอบต้นทุนโครงการที่เกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ 
และประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณต้นทุนที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนสำาหรับงานส่วนที่เหลือจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
เพือ่พจิารณาประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจจะเกิดข้ึนของแตล่ะโครงการ
ก่อสร้าง 

 - เปรียบเทียบอัตรากำาไรข้ันต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนโครงการ

 - สุ่มตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงของสัญญาในระหว่างปีกับเอกสาร
ประกอบรายการ และประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณ
การสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสิทธิจะได้รับจากรายการ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาที่ยังไม่มีการกำาหนดราคาที่จะเปลี่ยนแปลง

 - ตรวจสอบรายการเรียกชำาระค่างานจากลูกค้าในระหว่างปีกับสัญญา
ก่อสรา้งและใบตรวจรบังานจากลกูค้า เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รายได้ที่ ยังไม่เรียกชำาระ และเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 

 - สุม่เย่ียมชมสถานท่ีก่อสร้างสำาหรบัโครงการท่ีมสีาระสำาคัญ เพือ่สอบถาม
ความคืบหน้าของโครงการจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน แล้วนำาข้อมูลที่ได้
จากการประมาณการความสำาเรจ็ของเนือ้งาน มาใช้เปรยีบเทียบกับอตัรา
ความสำาเร็จของงานตามวิธีการทางบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าการรับรู้รายได้
และต้นทุนงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัท
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง
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เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้การค้าและ 
ลกูหนีอ้ืน่ - สทุธจิากคา่เผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า จำานวน 12,187.12 
ล้านบาท และ 12,468.47 ล้านบาท ตามลำาดับ กลุ่มบริษัทและบริษัทรับ
รู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าในระหว่างปี จำานวน 199.75 ล้านบาท  
และกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าจำานวน 49.79 ล้านบาท 
ตามลำาดับ 

การประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพื่อให้สะท้อนถึง
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น อันเกิดจากการที่
ไม่สามารถเรียกชำาระหนี้จากลูกหนี้ได้ รวมถึงการประมาณการค่าเผื่อผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน ผูบ้รหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการ
ประเมินความเหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมติฐาน ซึ่งรวมการ
ประเมนิถึงโอกาสทีจ่ะได้รบัชำาระหนีโ้ดยพจิารณาจากข้อมลูแวดลอ้มต่างๆ 
รวมถึงการพจิารณาการเพิม่ข้ึนอย่างมนียัสำาคัญของความเสีย่งด้านเครดิต
นบัจากวันรับรู้รายการเร่ิมแรก ยกเว้นเร่ืองท่ีกลา่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

กลุม่บรษิทัและบรษิทัไดเ้ปิดเผยเก่ียวกับยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้าและ
ลูกหนี้อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจระบบการควบคมุภายในของบริษทัเก่ียวกับวิธกีารประเมนิ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่น รวมถึงกระบวนการการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
คาดว่าจะเกิดข้ึน เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ 
ผู้บริหารใช้พิจารณามูลค่าที่จะได้รับคืน 

 - สอบทานอายุของลูกหนี้ที่ค้างชำาระเป็นระยะเวลานาน และประเมินค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากข้อมูลแวดล้อมต่างๆ เปรียบเทียบกับ
จำานวนค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ทีก่ลุม่บรษิทัและบริษทัได้บันทกึ
ไว้ พิจารณาสาเหตุของผลแตกต่างและความเหมาะสมของค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า 

 - ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ รวมถึงทดสอบการรับชำาระ
เงินหลังวันสิ้นงวด โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินกระแสเงินสดใน
อนาคตของลูกหนี้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำาระหนี้ในอนาคต 

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและของ
บริษัทเก่ียวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมเีงินลงทุนใน บริษทัย่อย (สทุธจิากคา่
เผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ) จำานวน 11,788.29 ลา้นบาท บรษิทัได้บันทึก
คา่เผือ่การด้อยคา่ของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างปีจำานวน 221.81 
ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าความนิยมจำานวน 852.50 ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่โปแตช 
ธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย และธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียใน 
งบการเงินรวมจำานวน 2,333.08 ล้านบาท และมูลค่าตามราคาทุนใน 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทจำานวน 2,369.98 ล้านบาท

ทัง้นี ้ในการพจิารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีค่วบคมุรว่มกัน รวมถึงการทดสอบการดอ้ยคา่ของ 
ค่าความนิยมดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ในการประเมิน
ความเหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมตฐิานทีส่ำาคัญเก่ียวกับความ
สามารถของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีควบคุมร่วมกันในการ
ประกอบกิจการให้มีผลกำาไรในอนาคต รวมถึงการประมาณการกระแส
เงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของกิจการ และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต ซึ่งนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับนโยบายการบัญชี และราย
ละเอยีดของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยบรษิทัรว่มและบรษิทัท่ีควบคมุรว่มกัน 
และค่าความนิยม ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 16 และ 25

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

 - พิจารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม และค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน และวิธีการที่ผู้บริหารใช้
ในการคำานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซ่ึงแสดงถึงการ
ประมาณการทีด่ทีีส่ดุของฝา่ยบริหาร โดยเฉพาะเรือ่งการคาดการณก์าร
เติบโตของรายได้ กำาไรข้ันต้น และกำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัท
ย่อย และกลุ่มธุรกิจต่างๆ

 - ทดสอบการคำานวณและประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ 
ผูบ้รหิารนำามาใช้สำาหรบัการประเมนิมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทนุ
ในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

 - ประเมินความเหมาะสมของประมาณการของผู้บริหาร โดยการทบทวน
ผลการดำาเนนิงานท่ีเกิดข้ึนจรงิและผลประมาณการของผูบ้รหิารในปีก่อน 

 - พจิารณาปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องในการวิเคราะห์ความออ่นไหว และความเป็น
ไปได้ของการคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าความนิยม

 - พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโครงการระหว่างพัฒนาที่บริษัท
ลงทุนผ่านบริษัทร่วมและบริษัทท่ีควบคุมร่วมกัน โดยประเมินจาก
รายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และปัจจยัแวดลอ้มตา่งๆ

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ กลุ่มบริษัทและของ
บริษัทเกี่ยวกับเงินลงทุนใน บริษัทย่อยและค่าความนิยม และเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
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เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

เงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินลงทุนในโครงการที่สำาคัญกับหน่วยงานรัฐบาล
ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนาโครงการ 
มลูค่าของเงินลงทนุในโครงการท่ีสำาคัญ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

• ต้นทุนพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน – โครงการทวาย จำานวน 
7,825.34 ล้านบาท และ 5,205.96 ล้านบาท ตามลำาดับ 

• สิทธิในเหมืองแร่โปแตช จำานวน 2,293.49 ล้านบาท และรายจ่ายใน
การสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก จำานวน 953.57 ล้านบาท

• ค่าใช้จ่ายสัมปทานและต้นทุนพัฒนาโครงการในสาธารณรัฐโมซัมบิก 
จำานวน 2,284.28 ล้านบาท และ 1,993.23 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว 
ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการท่ีจะสามารถดำาเนินงานได้ในอนาคต รวมถึงการประมาณการ 
กระแสเงินสดรับและจา่ยในอนาคตทีค่าดว่าจะได้รับจากการดำาเนนิงานใน
โครงการดังกล่าว ยกเว้นเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นอย่างมีเงื่อนไข

รายละเอียดของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 19 และ 26

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการต่างๆ 
ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ลงทุน

 - พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและประเมินความความคืบหน้า
ของโครงการในด้านต่างๆ ซ่ึงผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายระดบัสงูของกลุม่บรษิทั
และบริษทัรว่มหารือกับเจา้ของโครงการและหนว่ยงานของรฐัเปน็ระยะๆ 
พร้อมทั้งสอบทานหลักฐานประกอบรายการ

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้
ในการคำานวณประมาณการ กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซ่ึงแสดงถึงการ
ประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโต
ของรายได้ กำาไรข้ันตน้ และกำาไรจากการดำาเนนิงานของโครงการทีก่ลุม่
บริษัทและบริษัทร่วมลงทุน 

 - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัท
เกี่ยวกับเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา

รายการจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์ และกำาไรจากการสญูเสยีอำานาจควบคมุ
ในบริษัทย่อย

บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังจากผลกระทบของรายการเพิ่มทุน
และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของผูถื้อหุ้นของบรษิทัย่อยในตา่งประเทศ
แห่งหนึ่ง ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 บริษัท
ได้บันทึกผลกระทบจากรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำานวน 1,543.14 
ลา้นบาท และบันทึกเงินลงทุนท่ีเหลอือยู่ในบริษทัย่อยเดิม (บรษิทัท่ีควบคมุ
ร่วมกันในปัจจุบัน) ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำานวน 1,295.00 ล้านบาท และ
รับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมกับรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ 
และสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ได้บนัทึกไว้ เป็นกำาไรจากการ 
สูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยจำานวน 2,838.14 ล้านบาท ใน 
งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของหุ้น 
ณ วันให้สิทธิ ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธี
ประมาณการรายได ้(Income Approach) คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
เป็นมูลค่าปัจจุบัน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญอย่าง
มาก เก่ียวกับข้อสมมติฐาน เพื่อประมาณกระแสเงินสดรับและจ่ายใน
อนาคตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน เนือ่งจากปัจจบัุนโครงการสมัปทานของบรษิทัที่
ควบคุมรว่มกันดังกลา่ว (บริษทัย่อยเดิม) อยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ 
ซ่ึงกระแสเงินสดทีเ่กิดข้ึนจริง อาจมกีารเปลีย่นแปลงจากประมาณการข้ึน
อยู่กับปัจจัยต่างๆ ในอนาคต

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 - สอบถามผู้บริหารของบริษัทย่อยและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
ทำาความเข้าใจวิธกีารและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม
ของบริษัทย่อย 

 - ทดสอบการคำานวณ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย รวมถึงสมมติฐานท่ีสำาคัญท่ีผู้บริหารของ
บริษัทย่อยนำามาพิจารณาการประเมินมูลค่าดังกล่าว 

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทย่อย และข้อมูลสำาคัญที่ใช้ในการคำานวณกระแส
เงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคต
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและ
รายงานของผูส้อบบญัชีทีร่วมอยู่ในรายงานนัน้ ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจดัเตรยีมให้ข้าพเจา้สอบทานไดภ้ายหลงัวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ท่ีเก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทั คือการอา่นข้อมลูอืน่ตามทีร่ะบุข้างตน้เมือ่จดัทำาแลว้ และ
พจิารณาวา่ข้อมลูอืน่มคีวามขัดแย้งท่ีมสีาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัหรอืกับสิง่ทีข้่าพเจา้ไดร้บัรู้จากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ 
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดแย้งต่อข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับผลกระทบของเรื่องซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน เกี่ยวกับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย มูลค่าเงินลงทุนและรายการบัญชีเกี่ยวข้อง
สำาหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี้การค้าจากรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไข 
ดงันัน้ หากผูบ้รหิารจดัทำาข้อมลูอืน่จากงบการเงินท่ีแสดงข้อมลูขัดต่อข้อเท็จจรงิดังกลา่ว ข้อมลูอืน่จะแสดงข้อมลูขัดแย้งกับข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญั
ด้วยเหตุเดียวกันเกี่ยวกับมูลค่าและรายการอื่นในรายงานประจำาปี ซึ่งเป็นผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในการจัดทำางบการเงินของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทท่ีปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคัญหรอืไม ่ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีเพือ่แสดงความเห็นของข้าพเจา้ 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสงูแต่ไมไ่ดเ้ปน็การรับประกันว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระ
สำาคัญเมือ่คาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิแตล่ะรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตัดสนิใจเชงิเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกต และการตั้งข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ เพือ่ให้ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงจดั
ทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 
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• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสำาหรับการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิารจากหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รวบรวมมา สรปุว่า
มคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคัญตอ่ความสามารถของกลุม่บริษทัใน
การดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมมาจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของบรษิทัภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุม่บรษิทัเพือ่
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบในการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในที่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มี 
หนา้ท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงข้าพเจา้เช่ือว่ามเีหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัทในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ 

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,055,622  1,990,707  2,981,349  1,136,838 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ 15  3,294  244,687  65  242,528 
เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี  1,287,381  1,062,645  -  - 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 8  50,000  50,000  50,000  50,000 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9  10,303,681  15,677,668  8,667,329  13,804,277 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10  1,883,443  1,246,331  3,801,143  2,720,755 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย

24.4  -  -  6,112  5,993 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 11  352,571  419,811  576,003  1,295,459 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 12  22,366,105  19,690,374  18,032,163  15,439,524 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 12  3,495,900  3,900,000  2,448,450  2,825,775 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา 13  3,922,786  4,939,785  2,017,647  3,068,045 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 14  305,629  450,711  -  - 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,434,928  1,202,589  787,472  791,039 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  1,250,459  1,302,543  2,524  22,306 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  1,005,104  592,327  739,581  415,696 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  574,926  528,054  287,008  188,665 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  52,291,829  53,298,232  40,396,846  42,006,900 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ 15  231,198  -  231,198  - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย 24.4  -  -  28,961  30,913 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ 8  335,939  385,939  335,939  385,939 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 
   และกิจการร่วมค้า

6, 16  2,675,796  2,971,948  14,158,269  13,597,437 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 17  1,025,442  952,050  868,692  799,605 
ตน้ทนุระหวา่งพฒันาสำาหรับสทิธใินสมัปทาน - โครงการทวาย 18  7,825,343  7,804,169  5,205,964  5,205,964 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 19  2,293,489  2,293,489  -  - 
รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 19  953,565  951,454  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 20  1,010,737  935,647  799,875  727,325 
ที่ดินรอการพัฒนา 21  319,182  296,219  -  - 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  2,510,466  2,041,160  1,182,293  1,068,821 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร  35,566  183,365  12,839  171,965 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 23  29,614,035  28,968,713  19,934,606  19,218,397 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 24.1  2,844,016  -  2,185,894  - 
ค่าความนิยม 25  852,500  855,069  -  - 
ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการ
   ระหว่างพัฒนา

26  2,284,280  2,201,514  1,993,231  1,921,186 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35  209,240  184,386  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  559,897  761,548  313,551  542,584 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  55,580,691  51,786,670  47,251,312  43,670,136 

รวมสินทรัพย์ 107,872,520 105,084,902 87,648,158 85,677,036 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27  7,118,552  7,335,669  4,701,073  4,126,577 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท  2,792,671  1,760,858  2,792,671  1,747,776 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  19,310,693  18,398,174  15,015,287  14,497,291 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28  1,577,322  1,668,774  2,222,956  2,774,292 
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 12  2,799,109  1,942,889  534,207  377,028 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29  76,826  -  499,264  - 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
   ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี

12  6,964,227  6,410,487  6,677,880  6,053,811 

หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
   การเงิน)ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 

24.2  850,832  649,150  658,854  585,403 

หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 24.3  367,327  -  346,188  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30  11,943,288  10,851,040  11,224,108  10,219,305 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 31  4,045,690  3,798,000  4,045,690  3,798,000 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
   ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

32  709,897  701,276  617,120  620,633 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  439,887  341,877  250,145  232,355 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  342,136  497,308  323,444  480,780 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,141,138  1,296,243  511,969  612,887 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  1,004,595  1,052,357  929,029  971,970 
สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ 39  45,012  17,600  40,095  17,600 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 33  896,442  1,010,922  641,986  766,685 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  62,425,644  57,732,624  52,031,966  47,882,393 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 14  5,695,411  4,894,654  3,920,684  3,591,215 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (2562 : เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน) 24.2  1,379,533  920,808  742,150  842,879 
เงินกู้ยืมระยะยาว 30  9,298,098  11,280,186  5,853,279  7,294,125 
หุ้นกู้ 31  10,437,709  11,484,368  10,437,709  11,484,368 
หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 32  1,116,133  1,065,945  805,612  770,284 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35  790,670  710,166  156,193  132,407 
หนี้สินทางการเงินอื่น 24.3  1,099,543  -  994,118  - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  186,139  18,986  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,003,236  30,375,113  22,909,745  24,115,278 

รวมหนี้สิน  92,428,880  88,107,737  74,941,711  71,997,671 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น  6,337,921  6,337,921  6,337,921  6,337,921 

ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 
   - 5,279,868,944 หุ้น

36  5,279,869  5,279,869  5,279,869  5,279,869 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  8,547,757  8,547,757  8,547,757  8,547,757 
 กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 41  529,293  529,293  502,693  502,693 
ยังไม่ได้จัดสรร  (597,163)  800,975  (1,096,083)  (17,704)

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (737,263)  (727,816)  (527,789)  (633,250)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  13,022,493  14,430,078  12,706,447  13,679,365 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  2,421,147  2,547,087  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,443,640  16,977,165  12,706,447  13,679,365 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  107,872,520  105,084,902  87,648,158  85,677,036 
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  46,189,111  55,458,594  35,293,890  41,696,646 
รายได้จากการขายและให้บริการ  7,779,044  6,762,833  3,745,661  3,183,357 

รวมรายได้ 38, 48  53,968,155  62,221,427  39,039,551  44,880,003 

ต้นทุน
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  44,359,813  51,170,881  34,216,991  39,156,427 
ต้นทุนในการขายและให้บริการ  5,464,566  4,532,181  2,350,653  1,899,635 

รวมต้นทุน 38, 43  49,824,379  55,703,062  36,567,644  41,056,062 

กำาไรขั้นต้น  4,143,776  6,518,365  2,471,907  3,823,941 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไร  11,759  25,201  84,158  180,353 
ดอกเบี้ยรับ 48  137,749  119,417  93,181  85,469 
กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  475,137  10,288  119,303  - 
กำาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยง  56,566  (41,877)  84,578  (41,877)
รายได้อื่น 42  740,958  630,607  460,708  314,710 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  5,565,945  7,262,001  3,313,835  4,362,596 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (59,013)  (79,810)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43  (3,025,968)  (3,427,164)  (1,265,035)  (1,605,357)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนในอดีต 32  -  (310,638)  -  (277,949)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 48  (412,156)  (93,711)  (537,115)  2,413,292 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (289,313)  (226,581)  (260,346)  (63,592)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน  -  (16,229)  (221,809)  (2,464,879)

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6  -  (1,543,137)  -  - 
กำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย 6  -  2,838,140  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย  (3,786,450)  (2,859,130)  (2,284,305)  (1,998,485)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  1,779,495  4,402,871  1,029,530  2,364,111 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า 

48  17,738  206,098  -  - 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  1,797,233  4,608,969  1,029,530  2,364,111 
ต้นทุนทางการเงิน 44  (2,532,535)  (2,687,496)  (1,785,073)  (1,914,300)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (735,302)  1,921,473  (755,543)  449,811 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35, 48  (391,984)  (539,871)  (196,037)  (399,068)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (1,127,286)  1,381,602  (951,580)  50,743 



124 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี  (94,013)  (116,766)  (82,628)  (81,581)
กำาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี

64,675  -  61,231  - 

รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน 
   - สุทธิจากภาษี  -  (119,802)  -  (113,170)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (119,404)  (554,402)  44,230  (199,900)
ส่วนของผลขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
   ในกระแสเงินสด

 (19,560)  -  -  - 

รวมกำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (168,302)  (790,970)  22,833  (394,651)

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  (1,295,588)  590,632  (928,747)  (343,908)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (1,104,448)  1,257,660  (951,580)  50,743 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  (22,838)  123,942  -  - 

 (1,127,286)  1,381,602  (951,580)  50,743 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (1,208,004)  701,710  (928,747)  (343,908)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  (87,584)  (111,078)  -  - 

 (1,295,588)  590,632  (928,747)  (343,908)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)  (0.2092)  0.2382  (0.1802)  0.0096 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หน่วย : พันหุ้น)  5,279,869  5,279,869  5,279,869  5,279,869 
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5 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่อยู่ใน
อำานาจ
ควบคุม

รวม

กำาไร 
(ขาดทุน)  

ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการ

เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่า

ยุติธรรมของ
เงินลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
ที่เป็นเงิน 
ตราต่าง
ประเทศ

ส่วนของผล
ขาดทุนที่มี
ประสิทธิผล
จากเครื่องมือ 
ป้องกันความ 

เสี่ยงใน
กระแสเงินสด

ส่วนเกินทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงิน

ลงทุน
ในบริษัทย่อย

รวมสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  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 
เพิ่มทุนในระหว่างปี 36  28  365  -  -  -  -  -  -  -  393  -  393 
เงินปันผลจ่าย 37  -  -  -  (76,016)  -  -  -  -  -  (76,016)  -  (76,016)
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (36,127)  (36,127)
บริษัทย่อยเพิ่มทุนระหว่างปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  27,955  27,955 
รายการกับผู้ถือหุ้น  28  365  -  (76,016)  -  -  -  -  -  (75,623)  (8,172)  (83,795)
กำาไรสำาหรับปี - ปรับปรุงใหม่  -  -  -  1,257,660  -  -  -  -  -  1,257,660  123,942  1,381,602 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (111,528)  (119,802)  (324,620)  -  -  (444,422)  (555,950)  (235,020)  (790,970)
รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี 
  - ปรับปรุงใหม่

 -  -  -  1,146,132  (119,802)  (324,620)  -  -  (444,422)  701,710  (111,078)  590,632 

จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  2,540  (2,540)  -  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
  - หลังปรับปรุง

 5,279,869  8,547,757  529,293  800,975  (31,372)  (1,007,537)  -  311,093  (727,816)  14,430,078  2,547,087  16,977,165 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 
  ตามที่เคยรายงานไว้

 5,279,869  8,547,757  529,293  (494,028)  (31,372)  (1,007,537)  -  311,093  (727,816)  13,135,075  2,547,087  15,682,162 

รายการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 6  -  -  -  1,295,003  -  -  -  -  -  1,295,003  -  1,295,003 
ผลกระทบของการนำามาตรฐานบัญชีใหม่
  มาใช้เป็นครั้งแรก

3  -  -  -  (199,581)  -  -  -  -  -  (199,581)  -  (199,581)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
  - หลังปรับปรุง

 5,279,869  8,547,757  529,293  601,394  (31,372)  (1,007,537)  -  311,093  (727,816)  14,230,497  2,547,087  16,777,584 

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (38,356)  (38,356)
รายการกับผู้ถือหุ้น  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (38,356)  (38,356)
ขาดทุนสำาหรับปี  -  -  -  (1,104,448)  -  -  -  -  -  (1,104,448)  (22,838)  (1,127,286)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (94,109)  64,675  (54,562)  (19,560)  -  (9,447)  (103,556)  (64,746)  (168,302)
รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  (1,198,557)  64,675  (54,562)  (19,560)  -  (9,447)  (1,208,004)  (87,584)  (1,295,588)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  5,279,869  8,547,757  529,293  (597,163)  33,303  (1,062,099)  (19,560)  311,093  (737,263)  13,022,493  2,421,147  15,443,640 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

กำาไร (ขาดทุน) 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

จากการ
เปลี่ยนแปลง 
ของมูลค่า

ยุติธรรมของ 
เงินลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง 
ค่างบการเงิน 
ที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ

รวมสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  5,279,841  8,547,392  500,153  91,690  83,362  (403,542)  (320,180)  14,098,896 

เพิ่มทุนในระหว่างปี 36  28  365  -  -  -  -  -  393 
เงินปันผลจ่าย  -  -  -  (76,016)  -  -  -  (76,016)
รายการกับผู้ถือหุ้น  28  365  -  (76,016)  -  -  -  (75,623)
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  50,743  -  -  -  50,743 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (81,581)  (113,170)  (199,900)  (313,070)  (394,651)
รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  (30,838)  (113,170)  (199,900)  (313,070)  (343,908)
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 41  -  -  2,540  (2,540)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  5,279,869  8,547,757  502,693  (17,704)  (29,808)  (603,442)  (633,250)  13,679,365 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
  - ตามที่เคยรายงานไว้

 5,279,869  8,547,757  502,693  (17,704)  (29,808)  (603,442)  (633,250)  13,679,365 

ผลกระทบของการนำามาตรฐานบัญชีใหม่ 
  มาใช้เป็นครั้งแรก

3  -  -  -  (44,171)  -  -  -  (44,171)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
  - หลังปรับปรุง

 5,279,869  8,547,757  502,693  (61,875)  (29,808)  (603,442)  (633,250)  13,635,194 

ขาดทุนสำาหรับปี  -  -  -  (951,580)  -  -  -  (951,580)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (82,628)  61,231  44,230  105,461  22,833 
รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  (1,034,208)  61,231  44,230  105,461  (928,747)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  5,279,869  8,547,757  502,693  (1,096,083)  31,423  (559,212)  (527,789)  12,706,447 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (735,302)  1,921,473  (755,543)  449,811 
รายการปรับปรุงกระแสเงินสด

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  4,106,011  3,354,005  2,625,746  2,058,463 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  295,647  97,979  296,772  97,662 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไร  (11,759)  (25,201)  (84,158)  (180,353)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำาไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า  (17,738)  (206,098)  -  - 
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  412,156  93,711  537,115  (2,413,292)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน  -  16,229  221,809  2,464,879 
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -  1,543,137  -  - 
กำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย  -  (2,838,140)  -  - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  58,829  2,458  51,867  - 
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง  46,685  (88,981)  41,768  (88,981)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  5,896  -  -  - 
กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (475,137)  (10,288)  (119,303)  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา  4,288  -  -  - 
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (56,048)  (62,733)  (27,205)  (29,284)
ขาดทุนจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  831  -  831  - 
ขาดทุน (กำาไร) จากรายการป้องกันความเสี่ยง  (56,566)  41,877  (84,578)  41,877 
กำาไรรอการรับรู้จากกงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทร่วม  849,515  -  -  - 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  66,250  400,420  82,481  358,882 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,532,535  2,687,496  1,785,073  1,914,300 

กำาไรจากการดำาเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิดำาเนินงาน 7,026,093 6,927,344 4,572,675 4,673,964
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ  50,000  50,000  50,000  50,000 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  4,964,254  (5,417,847)  5,220,306  (6,118,574)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (719,411)  (168,410)  (1,205,010)  219,698 
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (169,366)  (234,624)  (90,438)  5,183,114 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  (2,706,266)  3,619,907  (2,623,174)  4,470,452 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  404,012  (716,963)  377,237  (342,124)
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา  958,170  127,135  998,531  196,437 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  145,082  (31,542)  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  52,084  147,713  19,782  126,954 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  (412,777)  182,685  (323,885)  169,074 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (34,280)  61,240  (85,702)  53,191 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  60,734  (6,432)  88,467  (27,444)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  (1,746,336)  2,280,123  (1,585,039)  1,711,147 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (92,232)  (218,531)  (552,116)  (31,086)
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา  856,220  1,481,972  157,179  (83,889)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  1,354,497  (2,625,195)  953,538  (2,513,950)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  (155,172)  229,133  (157,336)  243,052 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (155,105)  (381,578)  (100,918)  (86,943)
เจ้าหนี้ประกันผลงาน  (47,762)  111,397  (42,941)  105,868 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (131,189)  256,153  (111,229)  236,290 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (161,327)  (76,139)  (153,313)  (72,331)
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ  (17,600)  (126,199)  (17,600)  (126,199)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (35,958)  (85,456)  -  - 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท) (ปรับปรุงใหม่)
เงินสดรับจากการดำาเนินงาน  9,286,365  5,385,886  5,389,014  8,036,701 

รับคืนภาษีเงินได้  687,598  769,738  614,887  716,284 
จ่ายภาษีเงินได้  (1,181,008)  (1,108,414)  (773,637)  (884,226)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  8,792,955  5,047,210  5,230,264  7,868,759 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจำาและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (214,541)  (853,679)  11,265  (238,342)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น  -  (200,000)  -  (200,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 
  และกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  (450,344)  124,089  (633,765)  (5,809,242)
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  5,000  -  5,000  - 
ขายสินทรัพย์  709,191  427,047  576,486  165,920 
ซื้อสินทรัพย์  (2,714,469)  (4,179,328)  (1,775,592)  (2,567,912)
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา  (27,251)  -  -  - 
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำาไร  11,759  25,201  84,158  180,353 
จ่ายต้นทุนสำาหรับโครงการระหว่างพัฒนา  -  (65,745)  -  - 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี  (106,537)  (47,543)  (72,045)  (57,507)
เงินสดจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก  (2,111)  (1,478)  -  - 
ผลกระทบจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทท่ีควบคุมร่วมกัน  -  1,057,230  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (2,789,303)  (3,714,206)  (1,804,493)  (8,526,730)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย  (2,481,178)  (2,613,283)  (1,767,492)  (1,867,303)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (217,117)  (418,573)  574,496  (340,171)
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  76,826  -  499,264  - 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทลดลง  (335,049)  (234,657)  (321,967)  (216,901)
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (2562 : เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง)  (725,436)  (802,387)  (690,403)  (706,026)
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น  1,466,870  -  1,340,306  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  7,083,769 7,057,294  6,369,712  6,812,670 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (7,972,292)  (6,102,524)  (6,805,755)  (4,364,746)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  2,989,999  1,992,500  2,989,999  1,992,500 
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (3,800,000)  (1,500,000)  (3,800,000)  (1,500,000)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นสามัญ  -  393  -  393 
เงินปันผลจ่าย  -  (76,016)  -  (76,016)
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  (38,356)  (36,127)  -  - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  -  27,955  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,951,964)  (2,705,425)  (1,611,840)  (265,600)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  13,227  (14,665)  30,580  (104,815)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  2,064,915  (1,387,086)  1,844,511  (1,028,386)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,990,707  3,377,793  1,136,838  2,165,224 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี  4,055,622  1,990,707  2,981,349  1,136,838 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
  ของเงินลงทุนผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  73,392  (142,300)  69,087  (134,010)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์  3,809,919  4,467,255  3,252,974  4,367,114 
แปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน  148,876  -  148,876  2,312,742 
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า  1,476,835  -  683,510  - 
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้  2,093,345  -  2,045,730  - 
จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้  119,721  -  119,721  - 
ยกเลิกสัญญาสำาหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้  31,233  -  31,233  - 
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร  253,866  -  253,866  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

1. ลักษณะการดำาเนินธุรกิจและข้อมูลทั่วไป 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักใน
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และบริการอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง ให้บริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ทำาให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบต่อธรุกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ใน
หลายประเทศทั่วโลก สถานการณ์ดังกล่าวนำามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ
กลุม่บรษิทัติดตามสถานการณดั์งกลา่ว และประเมนิผลกระทบต่อการดำาเนนิโครงการก่อสรา้งท้ังในและตา่งประเทศ รวมถึงผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับรายได้  
ค่าใช้จา่ย มลูค่าของสนิทรพัย์ ประมาณการหนีส้นิ และหนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง และพจิารณาปรบัปรุงผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่วในงบการเงิน
ของกลุ่มบริษัทแล้ว ซึ่งอาศัยประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและการนำาเสนองบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์ในการถือปฎิบัติ

บริษัทจัดทำางบการเงินนี้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำาเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้
ยึดถืองบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี้ได้ถูกจัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

ในการจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารได้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญและใช้ดุลยพินิจเพื่อจัดทำา 
งบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งนี้เรื่องการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทมีอำานาจในการ
ควบคุมดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2563 2562

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
PT.Thailindo Bara Pratama อินโดนีเซีย 99.99 99.99
ITD Cementation India Limited อินเดีย 46.64 46.64
ITD–Madagascar S.A. มาดากัสการ์ 99.98 99.98
ITD Construction SDN. BHD. มาเลเซีย 99.99 99.99
ITD Bangladesh Company Limited บังกลาเทศ 99.99 99.99
Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม 80.00 80.00
ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐโมซัมบิก 99.00 99.00
Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐโมซัมบิก 60.00 60.00

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
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ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2563 2562
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ไทย 78.16 78.16
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ไทย 99.99 99.99
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 64.52 64.52
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ ไทย 100.00 100.00
บริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด ไทย 99.99 99.97
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี ไทย 10.00 10.00

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
Ayeyarwady Multitrade Co., Ltd. เมียนมา 99.99 99.99
ITD Cementation Projects India Limited อินเดีย 99.99 99.99
ITD Vertex Consortium SDN. BHD มาเลเซีย 70.00 70.00
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

บริษัทย่อยในประเทศที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
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 35.48 35.48
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เออาร์ซี ไทย 90.00 90.00
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2.3 ในระหว่างปี 2563 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 - บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศสองแห่งจำานวนรวม 114.68 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

 - บรษิทัได้ชำาระคา่หุ้นเพิม่ทุนของบรษิทัท่ีควบคมุรว่มกันในต่างประเทศแห่งหนึง่จำานวน 1,395.33 ลา้นตากาบงักลาเทศ (เทียบเทา่ 519.09 ลา้นบาท)  
และโดยการแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 417.50 ล้านตากาบังกลาเทศ (เทียบเท่า148.88 ล้านบาท) ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้นในไตรมาส 3 ของปี 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นสำาหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้

 - บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการสาขาในต่างประเทศแห่งหนึ่งและกิจการร่วมค้าในประเทศสองแห่ง

 - บริษัทร่วมในประเทศแห่งหนึ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ลงทุนเพิ่มจึงทำาให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 8.52 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการ
เงินและการดำาเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว

2.4 ในระหว่างปี 2562 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 - บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมาก่อสร้าง โดยถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.97 และชำาระค่าหุ้นเป็น
จำานวนเงิน 0.25 ล้านบาท

 - บริษัทและบริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า ไอทีดี – เออาร์ซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริการงานก่อสร้างกับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 10 ในกิจการร่วมค้า

 - บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท Thai Mozambique  Logistica SA จำานวน 2.02 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

 - บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ในบริษทั ITD – Madagascar S.A. โดยการแปลงหนีเ้ป็นทุนจำานวน 128.46 ลา้นบาท โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้น

 - บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท ITD Mozambique Limitada โดยการแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 6.13 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้น

 - บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท PT.Thailindo Bara Pratama โดยการแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 2,178.15 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้น

 - กิจการร่วมค้าในประเทศสองแห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

 - บริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

 - บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.) ได้เพิ่มทุนจำานวน 3,531.47 ล้านตากาบังกลาเทศ (จำานวน
เงินเทียบเท่า 1,286.68 ล้านบาท) ให้กับบริษัทและผู้ร่วมทุนรายใหม่ และเมื่อมีการจ่ายชำาระค่าหุ้นครบถ้วนตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น จะทำาให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยต่างประเทศดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51.00 และเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอำานาจการควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทจึงเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 

 - บรษิทัไดช้ำาระค่าหุ้นเพิม่ทนุของบรษิทัย่อยในประเทศห้าแห่ง ซ่ึงมวัีตถุประสงค์เพือ่นำาเงินดงักลา่วไปจา่ยชำาระหนีใ้ห้แก่บรษิทั โดยมกีารเปลีย่นแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท
จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุน

 (ล้านบาท)
อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 4,180.00 99.99 99.99
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด 412.00 99.99 99.99
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด 458.00 99.99 99.94
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด 484.00 64.52 60.00
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด 95.39 78.16 74.93

2.5 งบการเงินของสำานักงานโครงการ สาขา และบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสำาหรบัรายการทีเ่ป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิ และอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายเดอืนสำาหรบัรายการทีเ่ปน็รายได้และคา่ใช้จา่ย ผลต่างซ่ึงเกิด
จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่ง
เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจในต่างประเทศ ถือเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานต่างประเทศนั้น และแปลงค่าด้วยอัตราปิด 

2.6 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ ได้หักกลบลบกันในงบการเงินรวมแล้ว ยกเว้นกำาไรที่รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ 
ณ วันสิ้นปี ซึ่งมีผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม

2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย แสดงด้วยจำานวนกำาไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยในส่วนที่ไม่ได้ถือโดยกลุ่มบริษัท 
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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2.8 บริษัทย่อยมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันคือ วันที่ 31 ธันวาคม ยกเว้น กลุ่มกิจการในประเทศอินเดีย และเมียนมา ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม กิจการดังกล่าวได้จัดทำาข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำา
งบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดทำางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับกลุ่มบริษัทสำาหรับ
รายการบัญชีที่เหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

2.9 กำาไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็นส่วนเกิน (ต่ำา) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

2.10 งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของบริษัทได้รวมงบการเงินของสำานักงานโครงการต่างประเทศ 2 แห่ง สำานักงาน
สาขาต่างประเทศ 5 แห่ง บริษัทย่อยต่างประเทศ 8 แห่ง และกิจการร่วมค้าต่างประเทศ 3 แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมียอด
สินทรัพย์รวมและรายได้รวมที่อยู่ในงบการเงินรวมเทียบเท่าเงินบาท มีดังนี้

2563 2562

(หน่วย : ล้านบาท) สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม

KOLDAM Project Office 1,134 - 1,181 -
West Bengal Project Office 5 - 7 -
Italian–Thai Development Public Co., Ltd. – Philippines Branch 1,919 - 56 -
Italian–Thai Development Public Co., Ltd. – Taiwan Branch 15 13 3 4
Italian–Thai Development Public Co., Ltd. – India Branch 615 30 640 -
Italian–Thai Development Public Co., Ltd. – Combodia Branch 1 - 1 -
Italian–Thai Development Public Co., Ltd. – Bangladesh Branch 6,000 1,223 6,493 4,527
ITD Cementation India Limited 13,597 11,025 12,887 12,164
PT.Thailindo Bara Pratama 256 300 502 315
ITD–Madagascar S.A. 16 - 22 99
ITD Bangladesh Company Limited 2,343 1,667 936 -
Italian–Thai Development Vietnam Co.,Ltd 1 - 1 -
Italian–Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. - - - 11
ITD Mozambique Limitada 165 26 153 5
Thai Mozambique Logistica SA 191 - 195 2
ITD – Cemindia JV 85 40 78 37
ITD – ITD CEM JV 1,594 375 1,774 507
ITD – ITD CEM JV (Consortium) 33 - 39 -
รวม 27,970 14,699 24,968 17,671

2.11 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำาหรับปี 2563 และ 2562 ได้รับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของการร่วมการงานที่จัด
ประเภทเป็นกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงภายใต้การร่วมการงานแล้ว พบว่าบริษัท
มีสิทธิในสินทรัพย์ และมีภาระผูกพันในหนี้สิน รวมถึงส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการร่วมการงานนั้น บริษัทจึงจัดทำาและนำาเสนอ 
งบการเงินโดยรวมตามสัดส่วนของบริษัทในการดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
สัดส่วนในการดำาเนินงานร่วมกัน 

(ร้อยละ) ลักษณะธุรกิจ
2563 2562

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้า แห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหินให้กับการไฟฟ้า แห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา 

บรเิวณถนนนนทบุรี 1 โครงการทำาถนนให้กับกรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม ประเทศไทย

กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี - 24.00 รบัจ้างดำาเนนิงานกอ่สรา้งโครงการขยายคลังกา๊ซ LPG ทีเ่ขาบอ่ยา จังหวดั
ชลบุรี ให้กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ประเทศไทย

กิจการร่วมค้าไอทีดี – อาร์ที 70.00 70.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน 
จิระสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

SMCC – ITD Joint Venture 49.00 49.00 รับจ้างดำาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับ
สายที่ 6 (สัญญา CP-06) ที่นครธากา ประเทศบังกลาเทศ ให้กับ Dhaka 
Mass Transit Company Limited
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และสำาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน  
รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2563 2562

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 72 5 2 - 616 484 260 18
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี - - - - 21 - 20 -
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี - - - - 18 - 1 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 1,043 23 780 - 795 30 432 268
SMCC – ITD Joint Venture 1,388 202 535 910 994 273 331 1,046

2563 2562

(หน่วย : ล้านบาท) รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว - 171 1,197 1,001
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 12 1 - 5
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - - 5
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี - - 2 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 490 408 253 218
SMCC – ITD Joint Venture 686 613 1,078 965

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ดังต่อไปนี้

3.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม “เครื่องมือทางการเงิน” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดังกลา่วข้างตน้ กำาหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสนิทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน วิธีการคำานวณการลดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่เคยมีผลบังคับใช้

กลุม่บรษิทันำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้าถือปฎบัิตโิดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้า
ถือปฎิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงินต่องบการเงิน ดังนี้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ถูกกำาหนดให้มีการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าเป็น 3 วิธี  ได้แก่  (1) วิธีราคาทุน ตัดจำาหน่าย 
(2) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVTPL) และ (3) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ตามลักษณะโมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย การคำานวณดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นรายได้
ในงบกำาไรขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถเลือกรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ จะไม่สามารถโอนไปเป็นกำาไรหรือขาดทุนได้ในภายหลังได้

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย ให้คำานวณดอกเบ้ียจ่ายที่เก่ียวข้องโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่ 
แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน 
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หนีส้นิอนพุนัธ์วัดมลูคา่ด้วยวิธีมลูค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรอืขาดทุน ยกเว้น สญัญาอนพุนัธท่ี์ใช้สำาหรบัการบัญชีป้องกันความเสีย่งจะวัดมลูค่าด้วย
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินใหม่ตามท่ีกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 รวมถึงการกระทบยอดการจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีเดิม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่เคยรายงานไว้

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง

รายการ มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,990,707  -  - 1,990,707
เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี 1,062,645  -  - 1,062,645
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดการใช้ 244,687  -  - 244,687
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใหนึ่งปี 50,000  -  - 50,000
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 15,677,668  -  - 15,664,783
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 1,246,331  -  - 1,245,683
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 419,811  -  - 419,811
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,900,000  -  - 3,900,000
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ - สุทธิ 385,939  -  - 385,939
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 952,050 655,524 296,526  -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 935,647  -  - 935,647

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,335,669  -  - 7,335,669
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท 1,760,858  -  - 1,760,858
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 18,398,174  -  - 18,398,174
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,668,774  -  - 1,668,774
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 649,150 - - 649,150
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 10,851,040  -  - 10,851,040
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3,798,000  -  - 3,798,000
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 1,052,357  -  - 1,052,357
หนี้สินหมุนเวียน (หนี้สินอนุพันธ์) 50,216 50,216  -  -
หนี้สินไม่หมุนเวียน (หนี้สินอนุพันธ์) - 155,511 - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 920,808 - - 920,808
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 11,280,186  -  - 11,280,186
หุ้นกู้ - สุทธิ 11,484,368  -  - 11,484,368

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่เคยรายงานไว้

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง

รายการ มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,136,838  -  - 1,136,838
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดการใช้ 242,528  -  - 242,528
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใหนึ่งปี 50,000  -  - 50,000
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 13,804,277  -  - 13,791,392
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 2,720,755  -  - 2,720,005
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  
  - บริษัทย่อย

5,993  -  - 5,993

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 1,295,459  -  - 1,295,459
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 2,825,775  -  - 2,825,775
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การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่เคยรายงานไว้

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง

รายการ มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ 30,913  -  - 30,913
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ - สุทธิ 385,939  -  - 385,939
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 799,605 520,298 279,307  -
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 727,325  -  - 727,325

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,126,577  -  - 4,126,577
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท 1,747,776  -  - 1,747,776
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14,497,291  -  - 14,497,291
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,774,292  -  - 2,774,292
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 585,403 - - 585,403
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 10,219,305  -  - 10,219,305
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3,798,000  -  - 3,798,000
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 971,970  -  - 971,970
หนี้สินหมุนเวียน (หนี้สินอนุพันธ์) 50,216 50,216  -  -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 842,879 - - 842,879
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 7,294,125  -  - 7,294,125
หุ้นกู้ - สุทธิ 11,484,368  -  - 11,484,368

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย มีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยพิจารณาผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม่จำาเป็นต้องรอให้มีข้อบ่งช้ีหรือเกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน และใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร โดยใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำาหนักเป็น
เกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมนิรปูแบบใหมน่ีถื้อปฏบัิติเฉพาะกับสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจำาหนา่ย และมลูคา่ยุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้น 

กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยถือปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 

 -  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ และลูกหนี้เงินประกันผลงาน : การวัด
มูลค่าใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ซี่งถือตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำาหรับรายการดังกล่าว

 -  เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน : การวัดมูลค่าใช้วิธีทั่วไป (General approach) โดยค่าเผื่อผลขาดทุนถูกจำากัดที่ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 12 เดือนข้างหน้า / ตลอดอายุ

การถือปฎิบัติดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 1 มกราคม 2563

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 954,365 12,885 967,250
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 566,553 649 567,202
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26,318 - 26,318
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ  - 30,536 30,536
รวม 1,547,236 44,070 1,591,306
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 1 มกราคม 2563

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 432,270 12,885 445,155
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 563,299 750 564,049
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 6,080  - 6,080
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 338,055  - 338,055
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ  - 30,536 30,536
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 358,149 - 358,149
รวม 1,697,853 44,171 1,742,024

สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำาสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำาหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มบริษัทได้กำาหนดให้สัญญาอนุพันธ์
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกลุ่มบริษัทกำาหนดให้สัญญาอนุพันธ์
ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

 -  การปอ้งกันความเสีย่งในมลูคา่ยุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีร่บัรูร้ายการแลว้ หรอืสญัญาผกูมดัทียั่งไมไ่ด้รับรูร้ายการ (การปอ้งกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) หรือ

 -  การปอ้งกันความเสีย่งสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีรับรู้รายการแลว้ หรือรายการท่ีคาดการณท์ีม่คีวาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 1 มกราคม 2563

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและสัญญาอนุพันธ์
 - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 155,511 155,511

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” (TFRS16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สัญญาเช่า แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง “สัญญาเช่า” 
และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 
เดือน หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำาคัญ

กลุม่บรษิทัรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 สง่ผลให้ลกัษณะของค่าใชจ้า่ยที่
เก่ียวข้องกับสญัญาเช่าดงักลา่วเปลีย่นแปลงไปโดยกลุม่บริษทัรบัรู้ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และดอกเบ้ียจา่ยสำาหรับหนีส้นิตามสญัญา
เช่า แทนการรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าจากที่เคยจัดทำารายงาน

อนึ่งจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา (low-value assets) จะถูกรับรู้เป็นค่า
เช่าในกำาไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้นเหมือนเดิม

กลุม่บรษิทัจะใช้วิธผีอ่นปรนโดยจะรบัรู้สทิธใินการใช้สนิทรัพย์และหนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วันท่ีนำามาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ซ่ึงวิธนีีจ้ะไมม่ผีลกระทบ 
ต่อยอดยกมาของกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่

รายการกระทบยอดสินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
ณ 31 ธันวาคม 

2562
การจัดประเภท

รายการ
การวัดมูลค่าใหม่

ณ 1 มกราคม 
2563

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 28,968,713 (2,093,345) - 26,875,368 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 2,213,066 595,494 2,808,560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 761,548 (119,721) - 641,827
รวม 29,730,261 - 595,494 30,325,755
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งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
ณ 31 ธันวาคม 

2562
การจัดประเภท

รายการ
การวัดมูลค่าใหม่

ณ 1 มกราคม 
2563

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 649,150 (649,150) - -
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - 649,150 188,440 837,590
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 920,808 (920,808) - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 920,808 407,054 1,327,862
รวม 1,569,958 - 595,494 2,165,452

สุทธิ 28,160,303 - - 28,160,303

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย: พันบาท)
ณ 31 ธันวาคม 

2562
การจัดประเภท

รายการ
การวัดมูลค่าใหม่

ณ 1 มกราคม 
2563

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 19,218,397 (2,045,730) - 17,172,667
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 2,165,451 160,208 2,325,659
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 542,584 (119,721) - 422,863
รวม 19,760,981 - 160,208 19,921,189

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 585,403 (585,403) - -
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - 585,403 57,300 642,703
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 842,879 (842,879) - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 842,879 102,908 945,787
รวม 1,428,282 - 160,208 1,588,490

สุทธิ 18,332,699 - - 18,332,699

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

629,480 173,531

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (33,986) (13,323)
สุทธิ 595,494 160,208
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,569,958 1,428,282

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,165,452 1,588,490

การจัดประเภทหนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 837,590 642,703
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 1,327,862 945,787

รวม 2,165,452 1,588,490

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 321,255 216,837
อาคารสำานักงานและโรงงาน 40,670 4,369
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำานักงาน 1,734,806 1,557,754
ยานพาหนะ 560,323 546,699
อื่นๆ 151,506  -

รวม 2,808,560 2,325,659
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3.1.3 ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม
บริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง

(หน่วย : พันบาท)

ยอดที่แสดง 
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

ตามมาตรฐาน
การรายงาน 
ทางการเงิน  
ฉบับที่ 9

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

ยอดที่ 
ปรับปรุงใหม่

ยอดที่แสดง 
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบับที่ 9

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

ยอดที่ 
ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 15,677,668 (12,885)  - 15,664,783 13,804,277 (12,885)  - 13,791,392
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,246,331 (649)  - 1,245,682 2,720,755 (750)  - 2,720,005

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 19,690,374 (30,536)  - 19,659,838 15,439,524 (30,536)  - 15,408,988

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 28,968,713  - (2,093,345) 26,875,368 19,218,397  - (2,045,730) 17,172,667
สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  - 2,808,560 2,808,560  -  - 2,325,659 2,325,659
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 761,548  - (119,721) 641,827 542,584  - (119,721) 442,863

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : 
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)
  ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
  หนึ่งปี

649,150
 -

188,440 837,590 585,403
 -

57,300 642,703

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 50,216  -  - 50,216 50,216  - - 50,216

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562 : 
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

920,808  - 407,054 1,327,862 842,879  - 102,908 945,787

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  - 155,511 - 155,511 -  -  -  -

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (494,028) (199,581)  - (693,609) (17,704) (44,171)  - (61,875)

3.1.4 แนวปฏบิตัทิางการบัญชี เรือ่ง มาตรการผอ่นปรนช่ัวคราวสำาหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชีเพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏบัิติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนช่ัวคราวสำาหรบัทางเลอืกเพิม่เติมทางบัญชีเพือ่รองรบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ให้เกิดความชัดเจนในวิธปีฏบัิตทิางบญัชีในช่วงเวลาท่ียังมคีวามไมแ่นน่อนเก่ียวกับสถานการณดั์งกลา่ว

แนวปฏบิติัทางการบัญชีดังกลา่วได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเมือ่วันท่ี 22 เมษายน 2563 ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้สำาหรับการจดัทำางบการเงินของ
กลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

 - เลือกที่จะไม่ต้องนำาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 - เลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามราคาทุน หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า

 - เลือกท่ีจะไม่นำาข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

 - เลอืกท่ีจะไมน่ำาข้อมลูท่ีเก่ียวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นข้อมลูในการประมาณการความเพยีงพอ 
ของกำาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิางบัญชีท่ีประกาศใช้ใหมแ่ละมกีารเปลีย่นแปลงท่ีเริม่ในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 
2564

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีเหลา่นีไ้ด้มกีารปรบัปรงุคำานยิามของ “ความมสีาระสำาคัญ” เพือ่ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำาความมีสาระสำาคัญไปประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนข้ึน ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังทำาให้มีการปรับปรุง
มาตรฐานฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อ

 - เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการทำา “การทดสอบการกระจุุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมินว่ารายการที่ซื้อมานั้นเป็นสินทรััพย์
หรือการรวมธุรกิจ

 - ปรับปรุงคำานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกำาหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำาเข้าและกระบวนการที่สำาคัญเป็นอย่างน้อยซึ่ง
เมื่อนำามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำาคัญทำาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความ
สนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานเหลา่นีไ้ด้มกีารปรับเปลีย่นข้อกำาหนดการบัญชีปอ้งกันความเสีย่งโดยเฉพาะ เพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไมแ่นน่อนท่ีเกิดจาก
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำาหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การ
ปรบัปรงุได้กำาหนดให้กิจการให้ข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกับความสมัพนัธข์องการป้องกันความเสีย่งทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่นน่อนใดๆ นัน้

3.2.4 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดนี้ได้ปรับปรุงคำานิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติม
หลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

 - การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า

 - การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน

นอกจากนี้ กรอบแนวคดินี้ยงัอธบิายเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบตามหน้าที ่การใชค้วามระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวดัมูลคา่ในการจัด
ทำาข้อมูลทางการเงิน โดยปรับปรุงกรอบแนวคิดทำาให้มีการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานหลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 
34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกคา้มีอำานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำานวนเงนิที่สะท้อนถงึสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดวา่จะมีสิทธิได้รับที่ไม่รวมจำานวนเงนิที่
เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการ
ส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลักษณะของรายได้ดังต่อไปนี้ 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้วิธีอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทจะตั้งสำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้จากการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง

รายได้จากการให้บรกิารอืน่ท่ีเก่ียวเนือ่งกับงานก่อสรา้งรบัรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ เมือ่ได้ให้บริการกับลกูคา้และไดม้กีารตรวจรบังานจากท่ีปรกึษาการตรวจ
รับงานของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

รายได้จากการให้บริการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน

รายได้จากบริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหินรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นความสำาเร็จของ
งานประเมินโดยใช้วิธีการสำารวจปริมาณงานที่ขุดขนที่ส่งมอบแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายไดจ้ากการขายวสัดกุอ่สรา้งและผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง รบัรูเ้มือ่ลูกคา้มอีำานาจควบคมุในสินคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ใน
กรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ในจำานวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง ว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัย
สำาคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงรายได้ที่รับรู้ด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้เมื่อลูกค้ามีสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ให้
กับลูกค้าแล้ว 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีได้รับจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่เง่ือนไข หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนท่ีจะมีสิทธิได้รับจำานวนเงิน
ของสิ่งตอบแทน จำานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อนท่ีจะได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า โดยแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียก
ชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าล่วงหน้าแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาได้เสร็จสิ้น โดยแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา” ในงบแสดงฐานะการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ลกูหนีก้ารค้าและสนิทรพัย์ท่ีเกิดจากสญัญา วดัมลูค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน โดยพจิารณาจากการ
วิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่
การรับรู้รายการ ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน ลกูหนีจ้ะถูกจดักลุม่ตามรปูแบบของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กัน อัตราการตั้งสำารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำานวณจากประวัติการชำาระเงินสำาหรับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของ
ลูกหนี้ และความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำาไรขาดทุน

นโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา แสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง และความสามารถ
ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี

4.4 สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา

วัสดุก่อสร้าง สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักหรือมูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 
วัสดุก่อสร้างและสินค้าคงเหลือจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเมื่อมีการเบิกใช้ ท้ังนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาบันทึกค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
สำาหรับสินค้าเสื่อมสภาพ 

วัสดุโรงงานและวัสดุสำานักงาน แสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

4.5 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำาหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น
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สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระ
ผูกพันนั้น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย (1) วิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย (2) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ (3) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. แผนการดำาเนินธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ข. ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สนิทรพัย์ทางการเงิน (ท่ีไมไ่ด้วัดมลูค่าด้วยมลูคา่ยุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน) จะรับรู้รายการเมือ่เร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมบวกหรือหักด้วยตน้ทุนการ
ทำารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้น สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน บริษัทจะ
รับรู้ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำาไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือรายการทางการเงินอื่น 
ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามแผนการดำาเนินธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และ

ข. ข้อกำาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่ระบุไว้เท่านั้น (SPPI) 

สนิทรพัย์ทางการเงินดังกลา่ววัดมลูคา่ในภายหลงัโดยใช้วิธดีอกเบ้ียท่ีแท้จริงและตอ้งมกีารประเมนิการดอ้ยคา่ โดยบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นรายการ
แยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน 
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว รวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษัทไม่ได้เลือกจัด
ประเภทให้วัดมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และสนิทรัพย์ทางการเงินทีม่กีระแสเงินสดท่ีไมไ่ดร้บัชำาระเพยีงเงินต้นและดอกเบ้ีย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

ก. กลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ขายสินทรัพย์
ทางการเงิน และ

ข. ข้อกำาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียง เงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่กำาหนดไว้

กำาไรหรือขาดทุนที่บันทึกอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) จะถูกจัดประเภทใหม่เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนที่เก่ียวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจำาหน่ายและ FVOCI (ถ้ามี) วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่
ต้องส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้รวมถึงเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
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กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำารายการ ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการ
ออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนีส้นิทางการเงินถูกวัดมลูค่าภายหลงัด้วยวิธีราคาทุนตดัจำาหนา่ย โดยคำานวณดอกเบ้ียจา่ยท่ีเก่ียวข้องโดยใช้วิธอีตัราดอกเบ้ียทีแ่ทจ้รงิและบันทกึเป็นคา่
ใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVTPL)

สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทเข้าทำาสัญญาอนุพันธ์ท่ีเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เก่ียวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีรับรู้รายการแล้ว 
(การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

กลุ่มบริษัทมีการจัดทำาเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงกับเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง ลักษณะ
ของความเสีย่งทีม่กีารปอ้งกัน วัตถุประสงค์และกลยุทธใ์นการบริหารความเสีย่ง เพ่ือประเมนิความมปีระสทิธิผลของการป้องกันความเสีย่งและวัดมลูค่า
ของความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาอนุพันธ์เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำาสัญญา และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยกลุม่บรษิทัรับรูส้ว่นทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาอนพุนัธ์ซ่ึงมกีารกำาหนดและเข้าเง่ือนไขของการป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสำารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น และรับรู้กำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ที่ไม่มีประสิทธิผลในกำาไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการกำาไรหรือขาดทุนอื่น

มูลค่ายุติธรรมทั้งจำานวนของสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และสัญญาอนุพันธ์ท่ีไม่ได้ปฎิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกำาหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจำานวนมากกว่า 12 เดือน 
และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบกำาหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจำานวนไม่เกิน 
12 เดือน และเมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสิ้นสุดอายุ หรือมีการจำาหน่าย หรือยกเลิก หรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไข
ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทรายการกำาไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามเดิมเป็นกำาไรหรือขาดทุนทันที

4.6 สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 

สินทรพัยต์น้ทุนของสัญญาเปน็ต้นทุนการทำาใหเ้สรจ็สิ้นตามสญัญาตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิใหส้ำาเร็จในอนาคต ซึง่มีความเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัสัญญา โดย
กลุม่บรษิทัคาดวา่จะสามารถได้รบัคนืตน้ทนุดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ตน้ทนุการทำาให้เสรจ็สิน้ตามสญัญาจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จา่ยเมือ่เกิดข้ึนหากคาดว่าระยะ
เวลาในการตัดจำาหน่ายเท่ากับหรือน้อยกว่าหนึ่งปี

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือ
ขาดทุน คำานวณตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญานั้น

4.7 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

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

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของแต่ละโครงการ โดยจะหยุด
บันทึกเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำาเนินการพัฒนาต่อไป

4.9 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม กำาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ถือเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน” จนกว่าจะมีการจำาหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในงบกำาไรขาดทุน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงมูลค่าตามราคาทุน ทั้งนี้ เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน กิจการร่วมค้า และเงินลงทุนทั่วไป
ไว้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรอืกิจการทีม่อีำานาจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคมุโดยบริษทั ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื
อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกับบรษิทั นอกจากนี ้บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบรษิทัรว่ม บริษทัทีค่วบคุมรว่มกันและบุคคลท่ีมสีทิธิ
ออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมติของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัท หรือผู้บริหารคนสำาคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทที่มีอำานาจในการวางแผนและกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำาหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

เมือ่บรษิทัสญูเสยีการควบคมุในบรษิทัย่อย บริษทัจะหยุดรวมบรษิทัย่อยดังกลา่วในการจดัทำางบการเงินรวม และวัดมลูค่าใหมข่องสว่นไดเ้สยีในกิจการที่
เหลอือยู่โดยใช้มลูคา่ยุตธิรรม และรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่าในกำาไรหรอืขาดทนุ มลูค่ายุตธิรรมนัน้จะถือเป็นมลูค่าตามบญัชีเริม่แรกของมลูค่าของเงิน
ลงทนุเพือ่วัตถุประสงคใ์นการวัดมลูคา่ในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเ่หลอือยู่ในรูปของบริษทัร่วม บรษิทัทีค่วบคมุร่วมกัน กิจการรว่มค้า สำาหรับทกุจำานวน
ทีเ่คยรบัรูใ้นกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทันัน้จะถูกปฏบัิติเสมอืนว่าบรษิทัมกีารจำาหนา่ยสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องนัน้ออกไป

บริษัทร่วม

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

บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน เป็นกิจการที่บริษัทมีการควบคุมการงานร่วมกันซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญาซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใดๆ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้ว

การร่วมการงาน

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมการดำาเนินงานร่วมกันในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมการดำาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำาหนดของคำานิยามว่าการควบคุม
ร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดำาเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดย
พจิารณาจากโครงสรา้งและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงท่ีผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมท้ังข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดลอ้มอืน่ทีม่คีวามเก่ียวข้อง หากในข้อกำาหนดผูร่้วมทนุมสีทิธใินสนิทรัพย์สทุธิของการร่วมงานการร่วมงานดงักลา่วถือเป็นการร่วมค้า สว่นการดำาเนนิ
งานร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมงานนั้น

 - การร่วมค้า

การร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้
ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำาหรับส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของ
บริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตาม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น 

 - การดำาเนินงานร่วมกัน

บริษัทจะรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการดำาเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้
จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

4.11 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

4.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบกำาไรขาดทุน

ในวันทีจ่ำาหนา่ยอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน กลุม่บรษิทัรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินทีไ่ด้รับสทุธจิากการจำาหนา่ยกับมลูคา่ตามบัญชีของสนิทรัพย์ใน
งบกำาไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนคำานวณจากราคาซื้อ
สินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำานวนเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งดอกเบี้ย เงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องในการทำาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

กลุม่บรษิทัคิดค่าเสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ ์โดยวิธเีสน้ตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพจิารณาแต่ละสว่นแยกตา่งหากจากกัน เมือ่แต่ละสว่นประกอบ
นั้นมีสาระสำาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

อาคารและโรงงาน 20 – 30 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 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา กลุม่บริษทัประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม ่โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วย
สัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
จำานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญา
เร่ิมมผีล ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกท่ีเกิดข้ึนและประมาณการต้นทนุทีจ่ะเกิดข้ึนสำาหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนย้ายสนิทรัพย์อา้งองิ การบรูณะสถานทีต่ัง้
ของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำาหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำาหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำาหนดได้ บริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วน
เพิ่มของกลุ่มบริษัท

การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

 - การจ่ายชำาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา

 - การจ่ายชำาระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

 - จำานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - ราคาใช้สทิธเิลอืกซ้ือ หากมคีวามแนน่อนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุม่บริษทัจะใช้สทิธเิลอืกซ้ือนัน้ โดยราคาดังกลา่วเป็นค่าเช่าท่ีคาดว่าจะต้องจา่ย 
ชำาระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ

 - การจ่ายชำาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษัทจะยกเลิกสัญญาเช่า

ในการใช้วิธรีาคาทุน กลุม่บรษิทัตอ้งวัดมลูคา่สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ดว้ยราคาทนุหักค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรงุ
ด้วยการวัดมลูค่าของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม ่กลุม่บริษทัจะคิดค่าเสือ่มราคาสนิทรัพย์สทิธกิารใช้โดยใช้วิธีเสน้ตรงนบัจากวันท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมผีลจนถึง
วันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความ
เป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือก
ซื้อ กลุ่มบริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าตอ้งมกีารวัดมลูคา่ใหมเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงจำานวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจา่ยชำาระในอนาคตซ่ึงอาจเกิดจากการเปลีย่นแปลงดังต่อไปนี้

 - การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกำาหนดการจ่ายชำาระเหล่านั้น

 - การเปลี่ยนแปลงจำานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - บริษัทเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
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เมือ่หนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถู่กวัดมลูค่าใหมเ่พือ่สะท้อนการเปลีย่นแปลงของการจา่ยชำาระตามสญัญาเช่า กลุม่บริษทัต้องรับรู้จำานวนเงินของการวัดมลูคา่
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์
แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทต้องรับรู้จำานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำาไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำา

กลุม่บรษิทัอาจเลอืกทีจ่ะไมร่บัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่สำาหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ ซ่ึงเป็นสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดือน
หรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

นโยบายการบัญชีภายใต้ TFRS 16 “สัญญาเช่า” ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่ม
บริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด้วยจำานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จำานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่
สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำานวน
เงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดข้ึน
จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดำาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้จากสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ก่อน 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัท
จะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า โดยจำานวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำานวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละ
งวดมจีำานวนคงที ่ค่าเช่าซ่ึงตอ้งจา่ยตามภาระผกูพนัหักกับคา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทกึเปน็หนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน สว่นค่าใช้จา่ยทางการเงิน 
จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

การเช่าสนิทรัพย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงาน การชำาระเงินภายใต้สญัญา
เช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงาน
ก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เจ้าหนี้ตามสัญญาการเงิน แสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อ เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 24 – 60 เดือน สินทรัพย์ซึ่งกลุ่มบริษัท
ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในราคาเงินสดและจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เมื่อชำาระเงินครบตาม
จำานวน ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์คำานวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่า ถือเปน็สญัญาเช่าการเงิน กลุม่บริษทัจะบนัทกึลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าการเงินด้วยจำานวนเงินลงทุนสุทธิ รายได้จากสัญญาเช่าการเงินจะรับรู้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 

4.15 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อโดยบริษัท ค่าความนิยมแสดง
ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ทั้งนี้ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการในอนาคต

4.16 ต้นทุนระหว่างพัฒนาโครงการ

ต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่กลุ่มบริษัทได้รับสัมปทาน ถูกบันทึกเป็นต้นทุนระหว่างพัฒนาในโครงการต่างๆ ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน เมื่อเข้าเง่ือนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่หากพิจารณาในภายหลัง
ได้ว่าต้นทุนเหล่านั้นไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ บริษัทจะตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนในงบกำาไรขาดทุนในงวดที่ได้ข้อสรุป
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4.17 สิทธิในเหมืองแร่โปแตช

สิทธิในเหมืองแร่โปแตชเกิดจากส่วนของต้นทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าต้นทุน
การได้มาซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินี้เป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองแร่โปแตช เมื่อ
บริษัทเริ่มดำาเนินการผลิตจะมีการตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีจำานวนปริมาณแร่โปแตชที่ผลิตได้เทียบกับประมาณการสินแร่โปแตชในดิน

4.18 รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก

รายจา่ยต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนในการคน้หาแหลง่แร่และรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงใบอนญุาตในการทำาเหมอืงแร ่บนัทกึบัญชีเป็นรายจา่ยในการสำารวจและพฒันา
แหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่านี้จะมีการตัดจำาหน่ายตามจำานวนหน่วย
ของผลผลติท่ีผลติได้เทียบกับปรมิาณแร่ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะผลติได้ ในกรณทีีม่ข้ีอพสิจูนไ์ดว่้าโครงการนีไ้มม่คีวามเป็นไปได้ในเชิงพาณชิย์และต้องเลกิลม้
ไปหรือไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายจ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

4.19 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันที่กลุ่มบริษัทจะต้องให้บริการ
กับลูกค้าตามสัญญา โดยแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะถูกหักจากค่างานตามผลงาน
แต่ละงวดจนครบถ้วนตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี จัดประเภทเป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียน

4.20 หุ้นกู้

หุ้นกู้บันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุ้นกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำาหนดไถ่ถอน จะบันทกึในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ กำาไร/
ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกำาหนดรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อมีการไถ่ถอน

4.21 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุม่บรษิทัประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากปรากฎว่ามข้ีอบ่งช้ีของการดอ้ยคา่ กลุม่บริษทัจะประมาณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สนิทรพัย์ หากราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์สงูกว่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคนื กลุม่บรษิทัจะปรบัปรุงลดมลูคา่ของสนิทรัพย์ตามบญัชีลดลงให้เท่ากับมลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

4.22 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู้
ในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษเีงินได้ปัจจบัุน ไดแ้ก่ ภาษทีีค่าดว่าจะจา่ยชำาระหรอืประโยชนท์างภาษท่ีีจะได้รับ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษสีำาหรับปี คูณดว้ยอตัราภาษทีีป่ระกาศ
ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ ซึ่งแตกต่างจากกำาไร
ขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานในต่างประเทศแห่งหนึ่ง คำานวณจาก
เงินสดรับ รายได้ที่เกิดขึ้น หรือจากกำาไรสุทธิตามอัตราภาษีที่กำาหนด แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับจำานวนเก่ียวข้องท่ีใช้
สำาหรบัการคำานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีำานวณโดยใชอ้ัตราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สนิทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเ้มือ่บริษทัมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรัพย์ภาษเีงินได้ของ
งวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำานวนเพียงพอกับการใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.23 เงินตราต่างประเทศ

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกรวมไว้ในงบกำาไรขาดทุน
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4.24 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)

กลุม่บรษิทัและพนกังานของกลุม่บรษิทัไดร้ว่มกันจดัต้ังกองทุนสำารองเลีย้งชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจา่ยสะสมและเงินท่ีกลุม่บริษทัจา่ยสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการเกษียณอายุ)

กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานโดยการเกษียณอายุ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานคำานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit method) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคำานวณผลประโยชน์หลังเกษียณอายุของ
พนักงานรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอายุของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ฯ มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์โครงการและผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการฯ เป็นการคาดการณ์ของกลุ่มบริษัทจากผลตอบแทนระยะยาว โดยเฉลี่ยของผลตอบแทนที่คาดหวังจากเงิน
ลงทุนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์โครงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงาน

4.25 ส่วนงานดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่
เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4.26 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

4.27 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

4.28 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้
แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

ในการคำานวณจำานวนหุ้นสามญัทีเ่พิม่ข้ึนหากมกีารใช้สทิธิ บริษทัคำานวณว่าหากนำาเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สทิธจิากใบสำาคัญแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่มาซ้ือหุ้น
สามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำาหนดจำานวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม แล้วนำาจำานวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ 

4.29 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มี
ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต และจำานวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4.30 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำาหนดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูล
ที่นำามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้น

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์นั้น หรือหนี้สินนั้น
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5. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

ในการจัดทำางบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่า
ใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหาร

ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดังนี้

5.1 การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

การพิจารณาภาระที่ต้องปฎิบัติตามสัญญาท่ีทำากับลูกค้า อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินและระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของแต่ละ
สญัญา รวมถึงรายไดจ้ากการเปลีย่นแปลงของสญัญาท่ียังไมม่กีารกำาหนดราคาท่ีจะเปลีย่นแปลง อาศัยดลุยพนิจิของผู้บริหารในการประมาณการจำานวน
เงินของสิง่ตอบแทนผนัแปรท่ีกลุม่บรษิทัมสีทิธจิะไดร้บั โดยพจิารณาข้อมลูทีม่อียู่ทัง้หมดอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี ้ระดับความก้าวหนา้ของการปฏบิตัิ
ตามภาระทีต่อ้งปฏบัิตใิห้เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ของแต่ละสญัญารับเหมาก่อสร้าง ประเมนิโดยผู้บริหารซ่ึงพจิารณาจากข้อมลูท่ีมอียู่ท้ังหมด ณ วันที ่
ในรายงาน โดยให้ความสำาคัญเก่ียวกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ งานท่ีทำาแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ท้ังนี้  
ข้อสมมตฐิานทีส่ำาคญัตอ้งใช้การประมาณการสำาหรบัต้นทุนท้ังหมดและสว่นท่ีจะได้รับชดเชยจากคำาสัง่เปลีย่นแปลงรายละเอยีดของงาน ซ่ึงจะมผีลกระทบ 
กับการคำานวณอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงหรือต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในรายงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
รายได้และกำาไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจำานวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้ 

5.2 รายได้จากสิทธิเรียกร้อง

รายได้จากสิทธิเรียกร้อง เป็นจำานวนท่ีกลุ่มบริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือคู่สัญญาให้ชดใช้หรือจ่ายเงินชดเชยสำาหรับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจาก
ราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา รายได้จากสิทธิเรียกร้องอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาดในรายละเอียด
ที่ระบุหรือออกแบบ และการโต้แย้งขอเปลี่ยนแปลงแบบจากงานตามสัญญา การประมาณรายได้จากสิทธิเรียกร้องมีความไม่แน่นอนสูง และขึ้นอยู่กับ
ผลของการเจรจา

5.3 สำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการ

กลุ่มบริษัทสอบทานงานระหว่างก่อสร้างแต่ละโครงการ เพื่อพิจารณาข้อบ่งช้ีว่ามีผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างหรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
ก้าวหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีข้อบ่งชี้ของ
ผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจะประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร และรับรู้ในงบกำาไร
ขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญา

5.4 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาอันเกิดมาจากการไม่
สามารถเก็บเงินจากลกูคา้ได ้ค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่นัน้เปน็การประเมนิบนพืน้ฐานเก่ียวกับประสบการณใ์นอดตีของการติดตามทวงถาม และ
คาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ

5.5 ค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ

กลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้น
จะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.6 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา

กลุม่บรษิทัพจิารณาการลดลงของมลูค่าของตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ และทีดิ่นรอการพฒันา เมือ่พบว่าโครงการมมีลูคา่ยุตธิรรมลดลง
อย่างเป็นสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินรอการพัฒนา 
เท่ากับมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน อย่างไรก็ตาม ความมสีาระสำาคญัหรอืระยะเวลา และการปรบัลดมลูค่าดังกลา่วข้ึนอยู่กับดุลยพนิจิของฝา่ยบรหิาร

5.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

กลุม่บริษทัพจิารณาคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ เมือ่พบว่ามลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุดงักลา่วลดลงอย่างมสีาระสำาคญัและเป็นระยะเวลานาน ซ่ึง
ความมีสาระสำาคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.8 การด้อยค่าของค่าความนิยม

ในแต่ละปี บริษทัทดสอบค่าความนยิมจากการลงทนุในบรษิทัย่อย เพือ่พจิารณาว่ามกีารด้อยคา่หรอืไม ่จำานวนเงินทีค่าดว่าจะไดร้บัคืนจากหนว่ยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะพิจารณาจากการคำานวณมูลค่าการใช้ ซึ่งเกิดจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร

5.9 การด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา

กลุ่มบริษัทพิจารณาการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา เมื่อพบข้อบ่งช้ีว่าโครงการระหว่างพัฒนามีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่าง
เป็นสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
คืน อย่างไรก็ตาม ความมีสาระสำาคัญหรือระยะเวลา และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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5.10 การร่วมการงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทท่ีเกิดจากการร่วมการงานนั้น 
ตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้า 

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานและมลูคา่ซากของอาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนของกลุม่บรษิทัโดยจะทบทวนคา่เสือ่มราคา
และค่าตัดจำาหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพ
หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์นั้นอีกต่อไป

5.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วน
ของกำาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

5.13 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสำาคัญ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และปรับลดมูลค่าทางบัญชีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ซึ่งการประมาณ
การดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.14 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ในการเลิกจ้างงานของพนักงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดัง
กล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

5.15 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำากำาไร ทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทที่จะนำา
มาหักกับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำากัดเชิง
เศรษฐศาสตร์หรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

5.16 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมนิผลของข้อพพิาทและคดีท่ีถูกฟอ้งร้องแลว้และตัง้ค่าเผือ่ความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนในบัญชีในจำานวนทีส่มเหตสุมผล ณ วันทีใ่นรายงาน อย่างไร
ก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

5.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์โดยประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นและสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามวิธีกระแสเงินสดในอนาคต (DCF) 
และสมมติฐานของอัตราคิดลด

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์

มลูค่ายุติธรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน ซ่ึงไมม่กีารซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอ่งวัดมลูคา่โดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูคา่ กลุม่กิจการใช้ดุลยพนิจิในการ
เลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่
ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุข้อ 49

5.19 สัญญาเช่า

การกำาหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิในการยกเลิกหรือขยายอายุในการกำาหนดอายุของสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริง
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำาให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

การกำาหนดอัตราคิดลด

อตัราคิดลดถูกใช้ในการคำานวณหนีส้นิตามสญัญาเช่าซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหากระบุได้ หรืออตัรากู้ยืมสว่นเพ่ิมหากไมร่ะบุ บรษิทัใช้
อตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่ากรณเีป็นสญัญาเช่าซ้ือและใช้อตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมสว่นเพิม่สำาหรับสญัญาเช่าอืน่ๆ อตัราดอกเบ้ียทีบ่ริษทัประมาณ
การใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
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6. รายการปรับปรุงข้อผิดพลาด

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และกำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัท First Dhaka Elevated Expressway ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัทและ 
ผูร่้วมลงทนุรายใหมใ่นราคาตามมลูคา่หุ้นทีต่ราไว้ ภายหลงัจากการเพิม่ทุนแลว้เสร็จ บริษทัย่อยไดม้กีารปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุ้นและโครงสรา้งองคก์รในระหว่าง
ไตรมาส 4 ปี 2562 โดยผู้ร่วมลงทุนรายใหม่มีอำานาจควบคุมบริษัทดังกล่าวร่วมกันกับบริษัท และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดำาเนินงานร่วมกันกับบริษัท จึงทำาให้บริษัทสูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีการจ่ายชำาระค่าหุ้นครบถ้วนตามสัญญาระหว่าง 
ผู้ถือหุ้นจะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51.00 ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนที่เหลือ
อยู่ในบรษิทัย่อยดังกลา่วเปน็เงินลงทนุในบรษิทัท่ีควบคมุรว่มกัน และตัดรายการสนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทัย่อยเดมิทีเ่คยมกีารควบคมุออกจากงบแสดงฐานะ
การเงินรวม โดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุมคำานวณมูลค่าเงินลงทุนที่เหลือตามสัดส่วนของบริษัท 
เปน็เงินลงทุนเริ่มแรกจำานวน 837.21 ล้านบาท อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกำาหนดใหบ้ริษัทตอ้งรับรู้เงนิลงทุนเริม่แรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 
และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตามส่วนได้เสียคงเหลือ เป็นกำาไรหรือขาดทุนจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัท
ย่อยไวใ้นงบการเงินรวม ณ วันทีส่ญูเสยีอำานาจควบคุม ผูบ้รหิารของบรษิทัได้ว่าจา้งทีป่รึกษาทางการเงินอสิระทำาการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สทุธิ
ของบรษิทัย่อยดังกลา่ว เพือ่ประเมนิผลกระทบรายการทีอ่าจเกิดข้ึนจากการสญูเสยีอำานาจควบคุมในบริษทัย่อย และพจิารณาว่าการเพิม่ทุนให้ผูร่้วมทุนรายใหม่
เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” หรือไม่

ภายหลงัจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยแลว้เสรจ็ในระหว่างป ี2563 พบว่ารายการเพิม่ทุนดังกลา่วเป็นการเพิม่ทุนให้แก่ผูร้ว่ม
ลงทุนรายใหม่ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษัทย่อยจึงปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้น ณ วันให้สทิธิ และรบัรูส้ว่นตา่งของราคาหุ้นเป็นคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกับการเพิม่ข้ึนของสว่นของผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อยจำานวน 1,543.14 ลา้นบาท  
ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้ปรับปรุงรายการผลกระทบจากการสูญเสียอำานาจควบคุม เพื่อรับรู้มูลค่า
เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิม (บริษัทที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน) ด้วยมูลค่ายุติธรรมจำานวน 1,295.00 ล้านบาท และรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรม
กับรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เคยบันทึกไว้เดิม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นกำาไรจากการสูญเสีย
อำานาจควบคุมในบริษัทย่อยจำานวน 2,838.14 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังจากรายการดังกล่าว มีผลกระทบดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
ตามที่รายงานไว้เดิม

รายการปรับปรุง  
เพิ่ม (ลด)

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และการร่วมค้า 1,676,945 1,295,003 2,971,948
กำาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (494,028) 1,295,003 800,975

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กำาไรจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - 2,838,140 2,838,140
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - (1,543,137) (1,543,137)
กำาไรสำาหรับปี 86,599 1,295,003 1,381,602

7. เครื่องมือทางการเงิน

7.1 การจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รายการ

งบการเงินรวม

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

รวม

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,055,622 - -  4,055,622 
เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี  1,287,381 - -  1,287,381 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดการใช้  234,492 - -  234,492 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใหนึ่งปี  50,000 - -  50,000 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  10,303,681 - -  10,303,681 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,883,443 - -  1,883,443 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 352,571 - - 352,571
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,495,900 - - 3,495,900
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รายการ

งบการเงินรวม

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

รวม

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สินทรัพย์อนุพันธ์) - 84,578 - 84,578
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ 335,939 - - 335,939
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 655,524 369,918 1,025,442
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,010,737 - - 1,010,737

รวม 23,009,766 740,102 369,918 24,119,786

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  7,118,552 - -  7,118,552 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท  2,792,671 - -  2,792,671 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  19,310,693 - -  19,310,693 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,577,322 - -  1,577,322 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 76,826 - - 76,826
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 850,832 - - 850,832
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  11,943,288 - -  11,943,288 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  4,045,690 - -  4,045,690 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  1,004,595 - -  1,004,595
หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 367,327 - - 367,327
หนี้สินไม่หมุนเวียน (หนี้สินอนุพันธ์) - 167,703 - 167,703
หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,379,533 - - 1,379,533
เงินกู้ยืมระยะยาว 9,298,098 - - 9,298,098 
หุ้นกู้  10,437,709 - -  10,437,709 
หนี้สินทางการเงินอื่น 1,099,543 - -  1,099,543 

รวม 71,302,679 167,703 - 71,470,382

รายการ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น รวม(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,981,349 - -  2,981,349 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดการใช้  231,263 - -  231,263 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใหนึ่งปี  50,000 - -  50,000 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  8,667,329 - -  8,667,329 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  3,801,143 - -  3,801,143 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย 6,112 - - 6,112
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 576,003 - - 576,003
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 2,448,450 - - 2,448,450

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สินทรัพย์อนุพันธ์) - 84,578 - 84,578
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-บริษัทย่อย 28,961 - - 28,961
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ 335,939 - - 335,939
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 520,298 348,394 868,692
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 799,875 - - 799,875

รวม 19,926,424 604,876 348,394 20,879,694

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,701,073 - -  4,701,073 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท  2,792,671 - -  2,792,671 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  15,015,287 - -  15,015,287 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  2,222,956 - -  2,222,956 
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 658,854 - - 658,854
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รายการ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือ

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น รวม(หน่วย : พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  11,224,108 - -  11,224,108 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  4,045,690 - -  4,045,690 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 929,029 - - 929,029
หนี้สินทางการเงินอื่นส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 346,188 - - 346,188
หนี้สินตามสัญญาเช่า 742,150 - - 742,150
เงินกู้ยืมระยะยาว  5,853,279 - -  5,853,279 
หุ้นกู้  10,437,709 - -  10,437,709 
หนี้สินทางการเงินอื่น  994,118 - - 994,118

รวม 59,963,112 - - 59,963,112

7.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้
เพื่อค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

7.3 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้กำาหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง
  - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 34,362 - 34,362 -

หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่ได้กำาหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียง
  - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 50,216 - 50,216
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่กำาหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
  - สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 167,703 - - -

รวม 167,703 50,216 - 50,216

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินในประเทศสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำานวน 2,706.00 
ล้านบาท โดยแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.95 ต่อปี ระยะเวลาสัญญาเริ่มจากตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่กำาหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีมูลค่ายุติธรรม 167.70 ล้านบาท แสดง
อยู่ภายใต้รายการหนีส้นิหมนุเวียนอืน่ในงบแสดงฐานะการเงินโดยสว่นของผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุติธรรมท่ีมปีระสทิธิผลในการป้องกัน
ความเสี่ยงเท่ากับ 19.56 ล้านบาท แสดงรายการในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

7.4 วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญตามแต่ละรายการของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.1 
การจดัการความเสีย่งเป็นสว่นท่ีสำาคัญของธุรกิจของกลุม่บรษิทั ซ่ึงกลุม่บริษทัมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่งให้เป็นท่ียอมรบั
ได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยง
ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงหลายประเภทเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง ความเสี่ยงจากตลาด ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสีย่งดา้นเครดิต คือ ความเสีย่งท่ีคูส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิติัตามภาระผกูพนัต่อกลุม่บริษทั กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นเครดติจากสนิทรพัย์ทางการ
เงินซ่ึงรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสญัญาของเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหนา่ย วัดมลูค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม

การบริหารความเสี่ยง

กลุม่บรษิทัมฐีานะเปิดตอ่ความเสีย่งดา้นเครดติ โดยฝา่ยบริหารมนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุสนิเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้กลุม่บริษทัจงึไมค่าดว่าจะได้
รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ เนื่องจากการให้สินเชื่อมีการทำาสัญญาหรือข้อตกลงอื่นเป็นการล่วงหน้า จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัท
อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทพิจารณาใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสำาหรับรายการลกูหนีก้ารคา้และสนิทรพัย์ตามสญัญาท้ังหมด เนือ่งจากรายการดงักลา่วไมม่อีงค์ประกอบทางการเงินทีส่ำาคญั 
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้พิจารณาจัดกลุ่มลูกค้าบนพื้นฐานลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน 
และตามกลุ่มระยะเวลาเกินกำาหนดชำาระ

การประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการรับชำาระเงินจากการให้บริการและการขายในอดีต ซึ่งได้มาจาก
ข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม กลุม่บรษิทัเลอืกใช้มาตรการผอ่นปรนช่ัวคราวสำาหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบัญชี โดยไมน่ำาข้อมลูท่ีมกีารคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking 
information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับชำาระเงินจากลูกค้า

เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 
เดือนข้างหน้าสำาหรับเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำาคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สำาหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำาคัญ

ตราสารหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้เงินประกันผลงาน และลูกหนี้อื่น ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำานวนเงินที่ไม่มีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนดได้ ฝ่ายบริหารมีนโยบายในการติดตามการ
ชำาระหนี้ตามกำาหนดเวลาสำาหรับหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการคาดการณ์กระแสเงินสดจ่ายให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อ
ทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท (รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา (ถ้ามี)) มีวันครบกำาหนด
ตามสัญญา ดังนี้ 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) ภายใน 1 ปี 1 – 2 ปี 2 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี  รวม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,118,552 - - - 7,118,552
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท 2,792,671 - - - 2,792,671
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 17,677,273 1,295,356 338,064 - 19,310,693
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,577,322 - - - 1,577,322
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 1,004,595 - - - 1,004,595
หนี้สินตามสัญญาเช่า 850,832 284,554 853,659 241,320 2,230,365
เงินกู้ยืมระยะยาว 11,943,288 6,235,410 2,972,119 90,569 21,241,386
หุ้นกู้ 4,045,690 5,995,700 4,442,009 - 14,483,399

รวม 47,010,223 13,811,020 8,605,851 331,889 69,758,983
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) ภายใน 1 ปี 1 – 2 ปี 2 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี  รวม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,701,073 - - - 4,701,073 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท 2,792,671 - - - 2,792,671
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13,381,867 1,295,356 338,064 - 15,015,287
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,222,956 - - - 2,222,956
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 929,029 - - - 929,029
หนี้สินตามสัญญาเช่า 658,854 184,290 552,870 4,990 1,401,004
เงินกู้ยืมระยะยาว 11,224,108 4,816,550 946,160 90,569 17,077,387
หุ้นกู้ 4,045,690 5,995,700 4,442,009 - 14,483,399

รวม 39,956,248 12,291,896 6,279,103 95,559 58,622,806

ความเสี่ยงจากตลาด

กลุม่บริษทัมฐีานะเปิดตอ่ความเสีย่งจากตลาด ฝา่ยบรหิารจงึมนีโยบายในการใช้เคร่ืองมอืทางการเงิน โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยจากการดำาเนินงาน การลงทุนและกิจกรรมทางการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่า และ
หุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ณ วันที่รายงานอาจทำาให้เกิดกำาไรหรือขาดทุนจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าผลของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นจำานวนเงินที่ไม่มีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่บรษิทัมฐีานะเปิดตอ่ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีสำาคัญอนัเก่ียวเนือ่งจากการซ้ือหรือขายสนิคา้หรือให้บริการก่อสร้าง และการกู้ยืมหรอืให้กู้ยืม
เงินเป็นเงินตราตา่งประเทศ โดยฝา่ยบริหารมนีโยบายให้กลุม่บริษทัตกลงทำาสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบริหารความเสีย่ง

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลอืท่ีมสีาระสำาคัญของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราตา่งประเทศท่ีไมไ่ด้ป้องกันความเสีย่ง มดัีงน้ี

งบการเงินรวม

ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

ล้าน
ยูโร

ล้าน
กีบ

ล้าน
เยน

ลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน  9  2 - -
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 28 - - -
เจ้าหนี้การค้า  1  13  410 12

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

ล้าน
ยูโร

ล้าน
รูปี

ล้าน
เยน

ล้านตากา
บังกลาเทศ

ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 90 - 23 - 6
เจ้าหนี้การค้า 1 13 - 12 -

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

สกุลเงิน ยอดคงเหลือ (ล้าน)
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ยูโร (ซื้อ) 68 34.9777 - 37.2516

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีส่บืเนือ่งจากเงินลงทนุในบรษิทัย่อย การรว่มค้า บรษิทัทีค่วบคุมรว่มกัน และ
บริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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7.5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อ
ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อรักษา
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำาระหนี้เดิม หรือการ
ขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้

8. ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ

งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ 385,939 435,939
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (50,000) (50,000)

สุทธิ 335,939 385,939

ในปี 2561 บริษัทได้ทำาข้อตกลงกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่งเกี่ยวกับการรับชำาระหนี้ค่าก่อสร้าง ลูกหนี้ดังกล่าวตกลงชำาระหนี้ให้กับบริษัทโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ซึ่งมีกำาหนดชำาระภายในระยะเวลา 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.18 ต่อปี 

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 385.94 ล้านบาท (2562 : 
435.94 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อบริษัทได้รับชำาระเงินตามกำาหนดชำาระของ
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากลูกหนี้ดังกล่าว

9. ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า 11,419,247 16,632,033 9,006,689 14,236,547
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (1,115,566) (954,365) (339,360) (432,270)

สุทธิ 10,303,681 15,677,668 8,667,329 13,804,277

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายบัญชีเดิม 954,365 432,270
จำานวนที่ปรับปรุงใหม่ผ่านกำาไรสะสมต้นงวด 12,885 12,885
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 967,250 445,155
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น  302,273 -
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  (116,326) (105,795)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (37,631) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,115,566 339,360

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

อายุลูกหนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)

น้อยกว่า 3 เดือน 0.40% - 2.06% 7,860,838  (109,066) 0.08% - 2.06% 11,343,143 (116,082)
3 – 6 เดือน 0.63% - 9.01% 376,309  (14,033) 0.08% - 9.01% 1,859,715 (48,919)
6 – 12 เดือน 0.63% - 20.29% 282,913  (12,699) 0.08% - 20.29% 723,529 (13,232)
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.63% - 100% 2,899,187  (979,768) 0.08% - 100% 2,705,646 (789,017)

รวม 11,419,247 (1,115,566) 16,632,033 (967,250)
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อายุลูกหนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)

น้อยกว่า 3 เดือน 0.40% - 2.06% 6,530,450 (14,666) 0.40% - 2.06% 10,176,781 (40,764)
3 – 6 เดือน 4.24% - 9.01% 276,258 (2,728) 4.24% - 9.01% 1,712,817 (33,177)
6 – 12 เดือน 12.87% - 20.29% 211,892 (1,344) 12.87% - 20.29% 619,615 (846)
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 20.46% - 100% 1,988,089 (320,622) 20.46% - 100% 1,727,334 (370,368)

รวม 9,006,689 (339,360) 14,236,547 (445,155)

บริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้วยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ ยกเว้นลูกหนี้การค้าดังต่อไปนี้ 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งจำานวน 1,125.79 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 3,176.81 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน 2562 และอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับ
ชำาระค่าผลงานก่อสร้างซึ่งถูกหักไว้จากเจ้าของโครงการ เนื่องจากเจ้าของโครงการเรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าปรับจำานวน 4,103.04 ล้านบาท สำาหรับงาน
ก่อสร้างที่แล้วเสร็จภายหลังวันที่กำาหนดไว้ในสัญญา (Key Date) และภายหลังวันสิ้นสุดเวลาตามสัญญาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2563 
บรษิทัได้ทำาหนงัสอืโต้แย้งการขอให้ชำาระคา่ปรับและได้ช้ีแจงมลูเหตขุองความลา่ช้า ซ่ึงเป็นกรณท่ีีเจา้ของโครงการตอ้งขยายกำาหนดเวลาแลว้เสรจ็จากวันที ่
กำาหนดไว้ในสัญญา เนื่องจากมีหลายกรณีและหลายเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของการปฏิบัติงานดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าของโครงการ เรื่องอนุมัติการขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จจากเหตุแห่งความล่าช้าบางกรณี และ
ปรับลดค่าปรับให้แก่บริษัทบางส่วน จำานวน 2,977.25 ล้านบาท โดยมีค่าปรับคงเหลือจำานวน 1,125.79 ล้านบาท และจ่ายชำาระเงินค่าผลงานก่อสร้าง
บางส่วนเป็นจำานวน 2,051.02 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับจำานวนวันในการขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จ จากเหตุแห่งความ
ล่าช้าที่เจ้าของโครงการได้พิจารณาอนุมัติแล้วและยังมีเหตุแห่งความล่าช้าบางกรณีท่ีบริษัทยังสงวนสิทธิการขยายเวลาในข้ันการพิจารณาของกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ บริษัทจึงได้ทำาหนังสือสงวนสิทธิเพื่องดหรือลดค่าปรับส่วนท่ีเหลือต่อเจ้าของโครงการ พร้อมท้ังขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างท่ีได้ถูกหักไว้ 
รวมถึงการขอขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จจากเหตุแห่งความล่าช้าอื่นๆ โดยบริษัทได้ช้ีแจงรายละเอียดและนำาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาของสำานักงานบริหารโครงการก่อสร้างของเจ้าของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้คณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านพัสดุพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการของเจ้าของโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
ของบริษัทเช่ือว่าจะได้รับการอนุมัติจำานวนวันของการขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานส่วนท่ีเหลือ และได้รับชำาระเงินค่าผลงานก่อสร้างส่วนท่ีเหลือ
จากเจ้าของโครงการเต็มจำานวน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งจำานวน 238.46 ล้านบาท ซึ่งได้เคยพิจารณาค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วจำานวน 46.04 ล้านบาท โดยประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากแผนการชำาระหนี้
ของลูกหนี้ ปัจจุบัน ลูกหนี้การค้าดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการ อันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงไม่สามารถจ่ายชำาระหนี้ได้ตามแผน และมีการขอขยายแผนการชำาระหนี้ออกไปจากเดิม ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ทำาการประเมินถึงโอกาสที่
คาดว่าจะได้รับชำาระคืนจากลูกหนี้ดังกล่าว โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นว่ามีระดับความไม่แน่นอนอย่างมาก
ในการท่ีจะได้รบัชำาระคนืจากลกูหนีด้งักลา่วตามแผนการชำาระหนีท้ีไ่ด้ตกลงกันไว้ จงึไดพ้จิารณาบันทกึค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีดั้งกลา่ว
ทั้งจำานวน ในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมไดร้วมลกูหนีก้ารค้าและรายไดท้ียั่งไมเ่รียกชำาระของบริษทัย่อยในตา่งประเทศแห่งหนึง่ จำานวน 121.55 ลา้นบาท  
และ 63.48 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับบริการท่ีได้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งซ่ึงปัจจุบันได้มีการระงับโครงการก่อสร้างช่ัวคราว เนื่องจากกลุ่มบริษัทของ 
ลูกหนี้ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท้ังนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ร่วมเจรจาหารือกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทลูกหนี้เพื่อขอรับชำาระหน้ี 
ดังกล่าว และหารือเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มบริษัทของลูกหนี้เพื่อให้สามารถดำาเนินโครงการต่อได้จนเสร็จสิ้น ผู้บริหารของบริษัทย่อย
เคยเชื่อว่าจะได้รับเงินค่าบริการเต็มจำานวน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดปัจจุบัน การปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัทลูกหนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการของกลุ่มบริษัทลูกหนี้ ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทย่อยจึงบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับรายการดังกล่าวทั้งจำานวนในงบกำาไรขาดทุนรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหนี้การค้าในประเทศรายหนึ่งจำานวนสุทธิ 112.09 ล้านบาท (สุทธิจากค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 112.09 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับชำาระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างตามกระบวนการ
ตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ในระหว่างงวด คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดให้ลูกหนี้การค้าดังกล่าว ชำาระเงินค่างานทั้งจำานวนพร้อมดอกเบ้ียนับ
แต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำาชี้ขาดให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้เรียกร้องให้บริษัทชำาระผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทตาม 
คำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทจึงรับรู้ผลเสียหายที่เกดิจากข้อพิพาทดังกล่าวเพิ่มเติมสุทธิจากรายการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
จำานวน 5.24 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย - - 2,880,925 1,645,576
บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า 1,969,017 1,230,736 1,140,922 1,146,499
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 460,477 436,295 364,605 346,126
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน - 4,244 - 4,244
รวม 2,429,494 1,671,275 4,386,452 3,142,445

ลูกหนี้อื่น
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 34,743 141,609 34,743 141,609

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,464,237 1,812,884 4,431,195 3,284,054
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (580,794) (566,553) (620,052) (563,299)

สุทธิ 1,883,443 1,246,331 3,801,143 2,720,755

รายการกระทบยอดคา่เผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สำาหรบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน สำาหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2563 มดัีงนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายบัญชีเดิม 566,553 563,299
จำานวนที่ปรับปรุงใหม่ผ่านกำาไรสะสมต้นงวด 649 750
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 567,202 564,049
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 13,803 56,003
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (211) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 580,794 620,052

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

อายุลูกหนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)

น้อยกว่า 3 เดือน 0.16% - 100% 938,114 (22) 0.16% - 100% 540,812  (124) 
3 – 6 เดือน 0.34% - 100% 14,150 (44) 0.34% - 100% 29,482  (59) 
6 – 12 เดือน 0.55% - 100% 253,667 (71) 0.55% - 100% 55,692  (52) 
12 – 24 เดือน 0.84% - 100% 78,050 (428) 0.84% - 100% 42,904  (28) 
มากกว่า 24 เดือนขึ้นไป 3.62% - 100% 1,180,256 (580,229) 3.62% - 100% 1,143,994 (566,939) 

รวม 2,464,237  (580,794) 1,812,884 (567,202)

อายุลูกหนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)

น้อยกว่า 3 เดือน 0.16% - 100% 1,273,651  (4,404) 0.16% - 100% 861,102  (5,976) 
3 – 6 เดือน 0.34% - 100% 128,860  (3,816) 0.34% - 100% 152,625  (2,348) 
6 – 12 เดือน 0.55% - 100% 683,042 (17,995) 0.55% - 100% 426,330  (1,101) 
12 – 24 เดือน 0.84% - 100% 560,358  (24,349) 0.84% - 100% 569,181  (2,358) 
มากกว่า 24 เดือนขึ้นไป 3.62% - 100% 1,775,284  (569,488) 3.62% - 100% 1,274,816  (552,266) 

รวม 4,421,195  (620,052) 3,284,054 (564,049)
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11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

บริษัทย่อย - - 1,260,456 1,255,472
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 362,499 429,367  219,165 375,666
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,330 14,386 - -
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,237 2,376  2,237 2,376
รวม 379,066 446,129 1,481,858 1,633,514
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (26,495) (26,318)  (905,855) (338,055)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  352,571 419,811  576,003 1,295,459

ในระหวา่งปี 2563 ผูบ้ริหารของกลุม่บริษทัพจิารณาบันทกึคา่เผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สำาหรบัเงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองแก่บริษทัย่อยสองแห่งใน
ต่างประเทศจำานวนรวม 545.29 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินจากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งแล้วว่ามีแนวโน้มที่
เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในประเทศของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน

รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองแก่บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมสีาระสำาคัญสำาหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2563 มดัีงนี ้

งบการเงินรวม

1 มกราคม
2563

ในระหว่างปี 31 ธันวาคม
2563(หน่วย : พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 429,367 135,297 (202,165) 362,499
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,386 - (56) 14,330
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,376 - (139)  2,237

รวม 446,129 135,297 (202,360)  379,066

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม
2563

ในระหว่างปี 31 ธันวาคม
2563(หน่วย : พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย 1,255,472 50,917 (45,933) 1,260,456
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 375,666 45,664 (202,165) 219,165
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,376 - (139)  2,237

รวม 1,633,514 96,581 (248,237) 1,481,858

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 26,318 338,055
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 233 567,800
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (56) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 26,495  905,855

12. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  22,366,105 19,690,374 18,032,163 15,439,524
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  3,495,900 3,900,000 2,448,450 2,825,775
สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 76,334 183,997 76,334 183,997

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 25,938,339 23,774,371 20,556,947 18,449,296
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 2,799,109 1,942,889 534,207 377,028
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 6,964,227 6,410,487 6,677,880 6,053,811
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 5,695,411 4,894,654 3,920,684 3,591,215

รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 15,458,747 13,248,030 11,132,771 10,022,054

12.1  รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 22,404,966 19,690,374 18,071,024 15,439,524
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (38,861) - (38,861) -

สุทธิ 22,366,105 19,690,374 18,032,163 15,439,524

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – ตามนโยบายบัญชีเดิม - -
จำานวนที่ปรับปรุงใหม่ผ่านกำาไรสะสมต้นงวด 30,536 30,536

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง 30,536 30,536
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 8,325 8,325

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 38,861 38,861

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมได้รวมรายได้ส่วนของบริษัทที่ได้รับรู้ในงบการเงินแล้วแต่ยังไม่เรียกชำาระ จำานวน 276.94 ล้านบาท 
(675.92 ล้านรูปี) จากโครงการก่อสร้างกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศแห่งหนึง่ กิจการรว่มคา้ไดด้ำาเนนิการก่อสร้างเสรจ็สิน้แลว้ในเดือนธนัวาคม 2561 และได้รบัหนงัสอืรับมอบงาน (Taking Over Certificate) 
จากเจ้าของโครงการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานงวดสุดท้ายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กิจการร่วมค้าได้ยื่นหนังสือ
ยืนยันการทำางานแล้วเสร็จ (Statement of Completion) แก่เจ้าของโครงการเพื่อให้ออกหนังสือรับรองงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion  
Certificate) เพื่อให้สามารถเบิกเงินค่าผลงานได้ และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือรับรองงาน (Performance Certificate) 
และอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่างานงวดสุดท้าย ท้ังนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระดังกล่าวข้ึนอยู่กับ 
ผลการเจรจากับผู้ว่าจ้าง ซ่ึงยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบันอันเนื่องจากข้อจำากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารของกิจการรว่มคา้เช่ือมัน่ว่าจะได้รบัการรับรองเพือ่ออกใบแจง้หนีเ้รยีกเก็บค่าผลงานงวดสดุท้าย และจะไดรั้บชำาระเงินค่าผลงาน 
จากเจ้าของโครงการได้ในภายหลัง

12.2 สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 217,360 340,860 217,360 340,860
หัก : ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (141,026) (156,863) (141,026) (156,863)

สุทธิ 76,334 183,997 76,334 183,997

12.3 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำานวน 280.29 ล้านบาท (งบเฉพาะของบริษัท : 260.29 ล้านบาท)

12.4 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำาหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำาหรับสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการที่ทำากับลูกค้า ซึ่งยังไม่ส่งมอบงาน
ที่มีสาระสำาคัญและมีอายุสัญญามากกว่าหนึ่งปีจำานวนรวม 136,319.11 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัทจำานวนรวม 79,969.69 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่ม
บริษัทมีการทำาสัญญาจ้างเหมาช่วงบางส่วน 
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13. สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

งานระหว่างทำา 80,539 163,895 - -
วัสดุและสินค้าคงเหลือ 3,972,718 4,849,613 2,132,112 3,130,275
รวม 4,053,257 5,013,508 2,132,112 3,130,275
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (130,471) (73,723) (114,465) (62,230)

สุทธิ 3,922,786 4,939,785 2,017,647 3,068,045

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 73,723 60,063 62,230 45,687
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้น 57,438 17,283 51,867 16,820
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (1,058) (3,346) - -
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 368 (277) 368 (277)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 130,471 73,723 114,465 62,230

14. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ที่ดิน 264,520 244,540
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 353,443 417,688
งานสาธารณูปโภค 44,869 57,753
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน 8,084 9,862
รวม 670,916 729,843
หัก : จำานวนที่โอนเป็นต้นทุนขาย (365,287) (279,132)

สุทธิ 305,629 450,711

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นติดจำานองเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 27

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นจำานวน 3.84 ล้านบาท และ 10.74 ล้านบาท ตามลำาดับเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 27

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 450,711 419,169
บวก : ต้นทุนพัฒนาโครงการ 220,205 310,674
หัก : ต้นทุนขาย (365,287) (279,132)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 305,629 450,711

15. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้

ในระหว่างปี 2562 สำานักงานโครงการแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวน 231.20 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
สำาหรับการออกหนังสือค้ำาประกันเพื่อนำาไปเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้กับผู้ว่าจ้าง โดยระยะเวลาการค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะขยายไป
จนกว่าจะมีคำาสั่งศาลตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสำานักงานโครงการและผู้ว่าจ้าง ซึ่งปัจจุบันผลของคดีความยังไม่สิ้นสุด ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 33
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า

16.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16,086,496 15,971,821
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (4,298,207) (4,076,398)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 11,788,289 11,895,423

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 11,895,423 7,226,954
บวก : เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างปี 114,675 5,828,658
บวก : แปลงหนี้เป็นทุนในระหว่างปี - 2,312,742
หัก : ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - (995,626)
หัก : ลดลงจากการปิดกิจการ - (814)
หัก : รับคืนเงินลงทุนในระหว่างปี - (27,841)
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (221,809) (2,448,650)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,788,289 11,895,423

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ  ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วน

การถือหุ้น (ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุน
(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 4,580,000 99.99 99.99 4,580,000 4,580,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (552,584) (552,584)

สุทธิ 4,027,416 4,027,416
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000

(31 ธ.ค. 2562 : 5,075)
99.99 99.99 20,000 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) (30,999)

สุทธิ  -  -
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

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

บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  ต่อเรือ และการรื้อถอนอุปกรณ์ 
  ปิโตรเลียม

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 ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน

  การก่อสร้างฐานราก
20,000 50.96 50.96 10,196 10,196

บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 422,000 99.99 99.99 412,050 412,050
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (35,489)

สุทธิ 412,050 376,561
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 459,000 99.99 99.99 458,650 458,650
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (206,146) (290,498)

สุทธิ 252,504 168,152
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 123,000 78.16 78.16 95,440 95,440
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (50)

สุทธิ 95,440 95,390
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ลักษณะของธุรกิจ  ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วน

การถือหุ้น (ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุน
(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 650,000 99.99 99.99 650,000 650,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (650,000) (650,000)

สุทธิ  -  -
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำากัด ผลิต จำาหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์

  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

บริษทั เมยีนมาร ์- อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์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 4,279,987 64.52 64.52 2,761,592 2,761,592 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ รับเหมาก่อสร้าง  - - 100.00  -  -
บริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด รับเหมาก่อสร้าง 100,000

(31 ธ.ค. 2562 : 250)
99.99 99.97 100,000 250

กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี รับเหมาก่อสร้าง  - 10.00 10.00  -  -

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
PT. Thailindo Bara Pratama ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 1,038,674

ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
99.99 99.99 2,286,218 2,286,218

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,184,018) (2,184,218)
สุทธิ 102,200 102,200

ITD Cementation India Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 172
ล้านรูปีอินเดีย

46.64 46.64 2,143,951 2,143,951

ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 3,567
ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์

99.98 99.98 227,988 227,988

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (227,988) (227,988)
สุทธิ  -  -

ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75
ล้านริงกิตมาเลเซีย

99.99 99.99 7,312 7,312

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,312) (7,312)
สุทธิ  -  -

ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  บังกลาเทศ

4
ล้านตากาบังกลาเทศ 

99.99 99.99 1,546 1,546

Italian-Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000
ล้านเวียดนามดอง

80.00 80.00 9,160 9,160

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,160) (9,160)
สุทธิ  -  -

ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบิก

1,373,615
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

99.00 99.00 46,121 46,121

Thai Mozambique Logistica SA สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
  และทางรถไฟในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบิก 

364,999 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

60.00 60.00 12,036 12,036

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 11,788,289 11,895,423

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยในประเทศหลายแห่งได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่ โดยใช้วิธีเปรียบ
เทียบราคาตลาด (Market Approach) และพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้บริหารของบริษัทจึงพิจารณากลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำานวน
รวม 119.89 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่งโดยการแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 2,312.74 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึก 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว จำานวน 1,970.78 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศห้าแห่งจำานวนรวม 5,629.39 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงิน 
ดังกล่าวไปจ่ายชำาระหนี้คืนให้แก่บริษัท และบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจำานวนรวม 477.87 ล้านบาท 
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ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุมที่เป็นสาระสำาคัญ มีดังนี้

บริษัท
สัดส่วนการถือของส่วนได้เสีย

ที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  
(ร้อยละ)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรร
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจ

ควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
อำานาจควบคุมสะสม

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด 9.06 9.06 1 6 61 62
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด 30.10 30.10 15 11 61 52
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด 49.04 49.04 50 34 266 236
ITD Cementation India Limited 53.36 53.36 (146) (163) 2,146 2,302
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด 7.41 7.41 (5) (2) (38) (33)

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม จำานวน 38.36 ล้านบาท (2562 : 36.13 ล้านบาท)

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่เป็นสาระสำาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อิตัลไทย  
เทรวี่ จำากัด

บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ไทยมารุเคน 
จำากัด

ITD Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย  
มารีน จำากัด

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 744 813 195 158 297 500 10,896 10,372 48 142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 500 493 53 57 2,022 1,254 2,701 2,515 80 30
หนี้สินหมุนเวียน 336 402 32 26 910 1,234 7,460 7,124 598 601
หนี้สินไม่หมุนเวียน 235 214 13 16 867 39 2,116 1,449 40 17
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 613 627 142 121 277 245 1,875 2,012 (471) (413)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 61 63 61 52 266 236 2,146 2,302 (38) (33)

รายได้ 781 1,334 179 177 1,110 740 10,890 12,301 154 378
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
  ผู้ถือหุ้นของบริษัท

4 72 33 27 52 36 (64) 69 (71) (23)

กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้ 
  เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม

- 7 14 12 50 34 (73) 79 (5) (2)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 4 79 47 39 102 70 (137) 148 (76) (25)
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 6 (11) 3 (1) - - (208) (453) 13 -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วน
  ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

9 62 35 26 52 36 (161) (142) (59) (27)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น
  ของส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 

1 6 15 12 50 34 (184) (163) (4) 2

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 10 68 50 38 102 70 (345) (305) (63) (25)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท
 อิตัลไทย เทรวี่ 

จำากัด

บริษัท  
เอเซี่ยนสติล  

โปรดักส์ จำากัด

บริษัท 
ไทยมารุเคน 

จำากัด

ITD  
Cementation 
India Limited

บริษัท 
อิตัลไทย มารีน 

จำากัด

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 294 17 166 9 57
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (80) (9) (5) (427) 4
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48) (15) (171) (309) (57)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 166 (7) (10) (727) 4

16.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

การตัดสินใจที่สำาคัญและข้อสมมติ

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่บริษัทถือ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นบริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.69 
และบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.30 (รวมเป็นร้อยละ 50.99) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วม
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน รับรู้เริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน และปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนตามสัดส่วน
ที่บริษัทมีส่วนได้เสียอยู่ในบริษัทร่วม 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,695,606 602,020 1,702,014 697,963
หัก : ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม (138,037) 604 - -
หัก : เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (2,502) (1,877) - -
บวก : ส่วนได้เสียคงเหลือจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - 2,132,211 - 995,626
บวก : เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม 519,090 8,425 519,090 8,425
บวก : แปลงหนี้เป็นทุน 148,876 - 148,876 -
หัก : ปรับปรุงกำาไรระหว่างกันจากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา (849,515) - - -
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (40,443) (45,777) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,333,075 2,695,606 2,369,980 1,702,014

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกันที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท  
เอทีโอ – 
เอเซีย  

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

บริษัท  
สยาม
แปซิฟิค  
โฮลดิ้ง  
จำากัด

บริษัท 
บางกอก  
สตีลไวร์ 
จำากัด

บริษัท  
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพ 
จำากัด

บริษัท  
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 

Limited

MCRP
Holding

First Dhaka
 Elevated

Expressway
Co., Ltd.

รวม

สินทรัพย์สุทธิ  72,200  56,582  540,661  63,227  -  310,517  -  3,809,209  4,852,396 
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บรษิทั (ร้อยละ)  48.99  46.69  19.98  8.52  24.00  50.00*  24.00  51.00  - 
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท  35,371  26,418  108,024  5,387  -  155,259  -  1,942,697  2,273,156 
รายการปรับปรุงอื่น  -  2,525  868 (5,387)  -  116,884  - (54,971)  59,919 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 
  และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

 35,371  28,943  108,892  -  -  272,143  -  1,887,726  2,333,075 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  -  -  2,502  -  -  -  -  -  2,502 

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท  
เอทีโอ – 
เอเซีย  

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

บริษัท  
สยาม
แปซิฟิค  
โฮลดิ้ง  
จำากัด

บริษัท 
บางกอก  
สตีลไวร์ 
จำากัด

บริษัท  
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพ 
จำากัด

บริษัท  
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 
Limited

MCRP
Holding

First Dhaka
 Elevated

Expressway
Co., Ltd.

รวม

สินทรัพย์สุทธิ 91,660 56,653 514,948 (233,321) - 683,469 - 1,839,610 2,953,019
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษทั (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15.00 24.00 50.00* 24.00 51.00 -
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 44,902 26,452 102,887 (34,998) - 341,735 - 938,201  1,419,179
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 868 34,998 - 57,211 - 1,180,825 1,276,427

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 
  และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 44,902 28,977 103,755 - - 398,946 - 2,119,026 2,695,606

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 1,877 - - - - - 1,877

* บรษิทัจา่ยชำาระค่าหุ้นตามสดัสว่นรอ้ยละ 34 ท่ีบรษิทัตอ้งจา่ยชำาระตามสญัญา แตม่ผีูถื้อหุ้นรายหนึง่ยังไมต่อ้งชำาระค่าหุ้นตามเง่ือนไขในสญัญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น ทำาให้บริษัทมีสัดส่วนในจำานวนเงินลงทุนร้อยละ 50

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ 40,385 (3,462)
ผลสะสมของส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 5,387 (34,998)
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วน

การถือหุ้น (ร้อยละ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศ
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 
  จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายประแจสับ
  รางรถไฟ

5,000 48.99 48.99 35,371 44,902 2,450 2,450

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,418 26,452  27,373 27,373
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายลวดเหล็ก

  แรงดึงสูง
313,000 19.98 19.98  108,892 103,755 71,603 71,603

บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 
  กรุงเทพ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 880,620
(31 ธ.ค. 2562 : 

500,000)

8.52
 

15.00  -  - 75,000 75,000

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ 
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
 ล้านเหรียญ

 ดอลลาร์สหรัฐ

34.00 34.00  272,143 398,946  521,537 521,537

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 442,824 574,055 697,963 697,963

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 4.30 4.30 2,525 2,525  -  -
เงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
First Dhaka Elevated 
  Expressway Co., Ltd.

สัมปทานทางด่วนยกระดับใน
  ประเทศบังกลาเทศ

11,095 
ล้านตากาบังกลาเทศ 

(31 ธ.ค. 2562 : 
5,472)

51.00 51.00 1,887,726 2,119,026 1,672,017 1,004,051

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน – สุทธิ 2,333,075 2,695,606  2,369,980 1,702,014

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด  65 93 33 42 26 43 - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด  712 724 259 271 403 454 28 27
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด  2,173 2,188 1,034 1,137 2,254 2,623 891 935
Sino Lao Aluminum Corporation Limited  1 - 891 1,255 323 324 258 248
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด  - - 62 62 - - 6 6
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.  722 340 8,164 3,027 3,401 1,527 1,676 -

รวม  3,673  3,345  10,443  5,794  6,407  4,971  2,859  1,216 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน) กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด  42  222  (19)  21  -  - 
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด  1,171  1,284  40  26  -  - 
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด  146  336  (94)  330  -  - 
Sino Lao Aluminum Corporation Limited  -  -  (364)  (40)  (27)  (22)
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.  18  3  (24)  (4)  (101)  (17)

รวม  1,377  1,845  (461)  333  (128)  (39)

โครงการระหว่างพัฒนาที่สำาคัญที่บริษัทลงทุนผ่านบริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน มีดังนี้ 

โครงการ First Dhaka Elevated Expressway

บริษัทลงทุนในโครงการผ่านบริษัท First Dhaka Elevated Expressway ซึ่งได้มีการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วม
กันในระหว่างปี 2562 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

ในปี 2554 บริษทัทีค่วบคมุรว่มกันไดล้งนามสญัญา (Concession Agreement) กับ Bangladesh Bridge Authority ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เพื่อดำาเนินการก่อสร้างโครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 41,192 ล้านบาท บริษัท
ทีค่วบคมุรว่มกันจดทะเบียนจดัต้ัง Project Company เพือ่เป็นบริษทัตวัแทนผู้รับสมัปทาน (Concessionaire) ในการดำาเนนิการโครงการตามกฎหมาย
ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศ โดยบริษทัท่ีควบคุมร่วมกันจะว่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง EPC Contractor เพือ่ทำาการก่อสรา้งโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 Bangladesh Bridge Authority  ได้ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทที่ควบคุมร่วมกันเริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการและ
เริ่มนับอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งรวมระยะเวลางานก่อสร้าง 42 เดือน 

ปัจจุบัน บริษัทท่ีควบคุมร่วมกันได้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ในช่วงที่ 1 ระยะทาง 7.45 กิโลเมตร ซ่ึงแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 58.41 
โครงการในพื้นที่ในช่วงที่ 2 และ 3 ระยะทางรวม 12.28 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 6.31

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน จำานวน 1,395.33 ล้านตากาบังกลาเทศ (เทียบเท่า 519.09 ล้านบาท) และ
โดยการแปลงหนี้เป็นทุน จำานวน 417.50 ล้านตากาบังกลาเทศ (เทียบเท่า 148.88 ล้านบาท)

โครงการเหมืองแร่บ๊อกไซต์ และโครงการก่อสร้างโรงงานอลูมิน่า

บริษัทลงทุนในโครงการผ่าน Sino Lao Aluminum Corporation ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2552 บริษัทร่วมได้รับ
ประทานบัตรการทำาเหมืองแร่บ๊อกไซต์จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัทได้ดำาเนินการขอใบรับรองรายงานสิ่งแวดล้อม
และสังคม (ESIA Certificate) ของโครงการ โดยบริษัทร่วมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายแร่ และได้นำาส่งเอกสารให้กรมนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นบริษัทร่วมอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วม
ลงทุน โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำารายงาน Upgrading Bankable Feasibility Study ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสำานักงานนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน
โครงการฯ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน และเจรจาสัญญาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมาย

16.3 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 276,342 217,475 -  -
บวก : ส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า 155,775 205,494 -  -
หัก : รับส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า (66,244) (130,637) -  -
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ (23,152) (15,990) -  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 342,721 276,342 -  -
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เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ
สัดส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 279,852 287,606 274,923 278,668
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (274,923) (278,668) (274,923) (278,668)

สุทธิ 4,929 8,938 - -
กิจการร่วมค้า ไอโอที รับเหมาก่อสร้าง 40.00 40.00 - - - -
CMC/ITD/SONG DA Joint Venture รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ 

  ประชาธิปไตยประชาชนลาว
30.00 30.00 179,332 179,332 - -

ITD SINOHYDRO Joint Venture รับเหมาก่อสร้างในประเทศบังกลาเทศ 51.00 51.00 77,533 75,000 - -
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธิ 261,794 263,270 - -

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุนโดยบริษัทย่อย - -
CEC-ITD Cem-TPL Joint Venture รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 18.66 18.66 80,927 13,072 - -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุนโดยบริษัทย่อย – สุทธิ 80,927 13,072 - -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ 342,721 276,342 - -
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า 
  – สุทธิ 2,675,796 2,971,948 14,158,269 13,597,437

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมได้รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามวิธีส่วนได้เสียจำานวน 179.33 ล้านบาท ซึ่งจำานวนดังกล่าว
คำานวณจากข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าแล้ว ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารของกิจการร่วมค้าไม่สามารถจัดทำาข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบันได้ เนื่องจากกิจการร่วมค้าและเจ้าของโครงการก่อสร้างมีข้อพิพาทเก่ียวกับ
การบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 CMC/ITD/SONG DA Joint Venture ได้รับจดหมายแจ้งเตือนการยกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างเนื่องจากความล่าช้า
ของงานก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่เข้ามาดำาเนินงานในโครงการ ซึ่งถือเป็นการผิดสัญญา ดังนั้น กิจการร่วมค้าจึงได้แจ้งบอก
เลิกสัญญาต่อผู้ว่าจ้างด้วยเหตุดังกล่าว

กิจการร่วมค้าและผู้ว่าจ้างได้มีการจัดตั้ง Dispute Adjudication Board (DAB) เพื่อพิจารณาข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2564 DAB ได้พิจารณาผลข้อพิพาทว่าการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างเป็นโมฆะและให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักทรัพย์ค้ำาประกันให้แก่กิจการร่วมค้า โดยกิจการ
ร่วมค้าอยู่ระหว่างการรวบรวมมูลค่างานที่กิจการร่วมค้าได้ทำาไปแล้ว มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อนำาเร่ืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ 
DAB ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กิจการร่วมค้า 
ไอทีดี – อีจีซี

กิจการร่วมค้า 
ไอโอที

CMC/ITD/ 
SONG DA  

Joint Venture

ITD-SINOHYDRO 
Joint Venture

CEC-ITD  
CEM-TPL  

Joint Venture

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า  9  16  -  -  598  598  153  147  134  22 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)  55  55  40  40  30  30  51  51  19  19 

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน  5  9  -  -  179  179  78  75  25  4 

รายการปรับปรุงอื่น  -  -  -  -  -  -  -  -  56  9 

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุน 
  (ภาระผูกพัน)

5  9 - - 179 179 78 75 81 13 
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของการร่วมค้า สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กิจการร่วมค้า 
ไอทีดี – อีจีซี

กิจการร่วมค้า
ไอโอที

ITD-SINOHYDRO 
Joint Venture

CMC/ITD/ 
SONG DA  

Joint Venture

CEC-ITD  
CEM-TPL 

 Joint Venture
รวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด  3  11  -  -  70  116  97  97  764  738  934  962 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2  5  -  -  826  834  1,634  1,634  695  636  3,157  3,109 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5  16  -  -  896  950  1,731  1,731  1,459  1,374  4,091  4,071 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  -  -  -  -  56  78  1,107  1,107  277  461  1,440  1,646 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า
  และประมาณการหนี้สิน)

- - - - 602 505 2,240 2,240 1,596 1,812 4,438 4,557 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  -  -  -  -  602  505  2,240  2,240  1,596  1,812  4,438  4,557 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  -  -  -  -  199  376 -  -  6  1  205  377 

สินทรัพย์สุทธิ 5  16  -  -  151  147  598  598  134  22  888  783 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน)
กำาไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย

ภาษี

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี  23  -  18 (3)  -  -  -  -  -  - 
IOT Joint Venture  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
CMC/ITD/SONG DA Joint Venture  -  3,165  -  217  -  -  -  309  -  44 
ITD – SINOHYDRO Joint Venture  915  1,554  6  123  -  -  23  22  62  109 
CEC – ITD CEM – TPL Joint Venture  1,924  2,121  225  135  -  -  119  222  283  85 

รวม  2,862  6,840  249  472  -  -  142  553  345  238 

บริษัททำาการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้าที่บริษัทไปลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ และพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการที่บริษัทถือเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงค่อนข้างแน่นอน

17. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อผ่อนปรนชั่วคราว (หมายเหตุข้อ 3.1.4) โดยวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน 655,524 655,524 520,298 520,298
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 369,918 296,526 348,394 279,307

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,025,442 952,050 868,692 799,605

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 952,050 909,765 799,605 749,030
บวก : เงินลงทุนเพิ่ม - 200,000 - 200,000
บวก : กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
  เงินลงทุน 

73,392 (142,300) 69,087 (134,010)

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - (15,415) - (15,415)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,025,442 952,050 868,692 799,605
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยเงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

ก) เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน
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
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (14,900) (14,900) (14,900) (14,900)

สุทธิ 9,100 9,100 9,100 9,100
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 (2,500) (2,500) (2,500) (2,500)

สุทธิ 500 500 500 500
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำากัด ให้เช่าเครื่องจักรสำาหรับใช้ในงานก่อสร้าง 15.00 15.00 7,500 7,500 7,500 7,500
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสาม
  สนามบิน จำากัด

บริษัทร่วมลงทุน 5.00 5.00 200,000 200,000 200,000 200,000

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 6.32 6.32 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน 520,298 520,298 520,298 520,298

ข) เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและสายเคเบิ้ล 12.90 12.90 308,715 308,715 308,715 308,715
หัก : กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
  เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

37,743 (31,548) 37,743 (31,548)

รวม 346,458 277,167 346,458 277,167
บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 0.07 400 400 400 400
บวก : กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
  เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

1,536 1,740  1,536 1,740

รวม 1,936 2,140 1,936 2,140
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 348,394 279,307 348,394 279,307
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธิ 868,692 799,605 868,692 799,605

เงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
ก) เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.55 6.55 135,226 135,226  -  -
ข) เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและสายเคเบิ้ล 0.80 0.80 19,178 19,178  -  -
หัก : กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ 
  เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

2,346 (1,959)  -  -

รวม 21,524 17,219  -  -
รวมเงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย - สุทธิ 156,750 152,445  -  -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 1,025,442 952,050 868,692 799,605

18. ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน – โครงการทวาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานเพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สิทธิในสัมปทาน 151,328 151,917 - -
ต้นทุนระหว่างพัฒนา 7,674,015 7,652,252 5,205,964 5,205,964

รวม 7,825,343 7,804,169 5,205,964 5,205,964
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การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7,804,169 5,205,964
บวก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 21,174 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,825,343 5,205,964

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในสัมปทานเพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายรวมเป็นเงิน 7,825.34 ล้านบาท และ 7,804.17 ล้านบาท ตามลำาดับ 

บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ๊ปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ไดร้บัสทิธใินการพฒันาโครงการดงักลา่วจากหนว่ยงานรฐับาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา  
(ซ่ึงบริหารโครงการโดยคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย : DSEZ MC) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำาเนินการพัฒนาพื้นที่ในโครงการดังกล่าว 
ตั้งแต่ปี 2553 ต่อมา ในปี 2556 โครงการระหว่างพัฒนาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโครงการโดยรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา ซึ่งได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Dawei SEZ Development Company Limited หรือเรียกว่า Special Purpose Vehicle : SPV) เพื่อร่วม
กันผลักดันและกำาหนดนโยบายการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งนี้ DSEZ MC และ SPV ของทั้งสองรัฐบาล ได้มีการพิจารณาให้สิทธิกับกลุ่มบริษัทในการได้รับ
การชดเชยเงินคืนในส่วนของเงินลงทุนพัฒนาโครงการทวายที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนไปก่อนหน้า ภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum โดยกลุ่มบริษัทจะได้
รับเงินคืนจากผู้ลงทุนรายใหม่ของแต่ละโครงการสัมปทาน ทั้งนี้ จำานวนเงินที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิจะได้รับชดเชยนั้น ให้เป็นไปตามผลสรุปการตรวจสอบวิเคราะห์ 
(Due Diligence) ของค่าใช้จ่ายในโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำาเนินการไปแล้ว ซึ่งจัดทำาโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SPV ทั้งนี้ คู่สัญญา 
ทั้งสามฝ่ายประกอบด้วย บริษัท DSEZ MC และ SPV ได้มีการตกลงร่วมกันว่า รายงานสรุปผลของการทำา Due Diligence จะนำาส่งไปยัง SPV โดยตรง 
เพื่อสรุปจำานวนเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดการประมูล (Term of Reference: TOR) สำาหรับผู้ลงทุนรายใหม่ในแต่ละสัญญาสัมปทานต่อไป และตาม
ข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว กลุ่มบริษัทยังไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในรายงานดังกล่าวเพื่อใช้เรียกร้องสิทธิจากคู่สัญญาโดยตรงได้ในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 DSEZ MC ได้พิจารณาแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยกำาหนดใหม้ีการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะ
เริ่มแรก (DSEZ Initial Phase) เพื่อพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 27 ตารางกิโลเมตรและโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ (DSEZ Full Phase)

ก) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะเริ่มแรก (DSEZ Initial Phase)

กลุม่บรษิทัย่อยในตา่งประเทศและผูร่้วมลงทุน (“กลุม่บริษทัผูรั้บสมัปทาน”) ไดส้ทิธสิมัปทานและไดล้งนามในสญัญาสมัปทานจำานวน 7 ฉบับ สำาหรับสทิธิ
ในโครงการสัมปทาน 8 โครงการ กับ DSEZ MC เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สำาหรับการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 27 ตารางกิโลเมตร พร้อมกัน
นี้ บริษัท DSEZ MC และ SPV ได้ทำาข้อตกลงสามฝ่ายเพิ่มเติมภายใต้สัญญา Supplemental Memorandum of Understanding to the Tripartite 
Memorandum เพื่อกำาหนดกรอบเงื่อนไขการให้ทางเลือกกับกลุ่มบริษัทในการได้รับสิทธิในที่ดินเพิ่มเติม (Land Right Option) สำาหรับการพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงการ DSEZ Initial Phase เพื่อทดแทนการชดเชยเงินคืนในส่วนที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะสามารถใช้สิทธิ 
ดงักลา่วได ้เมือ่กลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทานและ DSEZ MC ปฏบิติัตามเง่ือนไขข้อบังคับท่ีกำาหนดไว้ก่อนทีจ่ะเริม่พฒันาโครงการและงานก่อสรา้ง (Conditions 
Precedent) โดยครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน DSEZ Initial Phase กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
ยกเว้นในเร่ืองการเซ็น สัญญาเช่าท่ีดิน และการจ่ายค่าสิทธิในสัมปทาน เนื่องจากยังไม่ได้มีข้อตกลงที่เห็นชอบตรงกันระหว่างกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทาน
และ DSEZ MC เกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาเช่าที่ดิน กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานจึงได้ชี้แจงต่อ DSEZ MC เพื่อจะขอชำาระค่าสิทธิในสัมปทานของแต่ละ
โครงการพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ DSEZ MC เมื่อได้รับสัญญาเช่าที่ดินของแต่ละโครงการที่มีเนื้อหาสัญญาที่เห็นพ้องตรงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดสถานการณ์
ของแต่ละโครงการ มีดังนี้

1) สัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการจ่ายค่าสิทธิในสัมปทาน

กลุม่บริษทัผูร้บัสมัปทานไดห้ารอืกับ DSEZ MC เรือ่งสญัญาเช่าทีด่นิของสญัญาสมัปทานท่ีจะตอ้งทำาการตกลงรว่มกันระหวา่งกลุม่บรษิทัผูร้บัสมัปทาน
และ DSEZ MC ก่อนที่จะเริ่มพัฒนางานก่อสร้าง และได้เข้าร่วมหารือร่วมกับภาครัฐไทยและเมียนมาในวาระโอกาสที่จัดขึ้นโดยรัฐหลายคราว เพื่อ
ขอความสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงการ DSEZ Initial Phase ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม หากแต่ยังมิได้มีข้อตกลงที่เห็นชอบตรงกัน
ระหว่างกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานกับ DSEZ MC 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน (Notice of Modification) จาก DSEZ MC ซึ่ง
ระบุการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาสัมปทานเฉพาะโครงการนิคมอุตสาหกรรมและถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดน
ไทย-เมียนมา (Initial Industrial Estate and Two-lane Road) (ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับเดียวกัน) พร้อมแนบร่างสัญญาเช่าที่ดินสำาหรับ
สญัญาสมัปทานดังกลา่วข้างตน้ และรา่งหนงัสอืขอยกเลกิสทิธใินการได้รับการชดเชยเงินลงทนุภายใตส้ญัญา Tripartite Memorandum อย่างไรก็ตาม 
การแจง้ความประสงคดั์งกลา่วนัน้เป็นการใช้สทิธโิดย DSEZ MC เพยีงฝา่ยเดียวในการเพิม่และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของสญัญาสมัปทาน และกำาหนด
ให้บริษัทผู้รับสัมปทานจัดการให้บริษัทลงนามหนังสือขอยกเลิกสิทธิในการได้รับการชดเชยเงินลงทุนภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum ตามที่
กล่าวถึงข้างต้น อีกทั้งยังบังคับให้บริษัทผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้มีการหารือและ
ทำาหนังสือชี้แจงต่อ DSEZ MC หลายครั้ง เพื่อขอให้พิจารณาปรับเงื่อนไขให้สามารถตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานจึงได้ทำาการ
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ชำาระค่าสิทธิในสัมปทานพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ DSEZ MC สำาหรับสัญญาสัมปทานนี้ อันเนื่องด้วยสัญญาสัมปทานมีความก้าวหน้าในการหารือเรื่อง
สัญญาเช่าที่ดิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำาหนังสือแจ้งต่อ DSEZ MC ในการขอให้นำาส่งร่างสัญญาเช่าที่ดินสำาหรับสัญญาสัมปทานที่เหลืออีก 6 ฉบับ 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำาเป็นต่อนิคมอุตสาหกรรมให้แก่บริษัทผู้รับสัมปทานด้วย เนื่องด้วยหากปราศจากโครงสร้าง 
พืน้ฐานและสาธารณปูโภคแลว้ นคิมอตุสาหกรรมก็มอิาจดำาเนนิธรุกิจได ้และไดช้ี้แจงตอ่ DSEZ MC ว่าบรษิทัผูร้บัสมัปทานแต่ละรายจะชำาระค่าสทิธิ
ในสัมปทานของแต่ละโครงการพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ DSEZ MC เมื่อได้รับสัญญาเช่าที่ดินของตนซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่เห็นพ้องตรงกัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
บริษัทผู้รับสัมปทานยังมิได้รับร่างสัญญาเช่าที่ดินสำาหรับสัญญาสัมปทานดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อมาในวนัที ่27 พฤศจกิายน 2562 บริษทัไดร้บัไดร้บัหนงัสอืแจง้การตดัสนิใจ (Notice of Determination) จาก DSEZ MC เรือ่งการเปลีย่นแปลง
เง่ือนไขสญัญาสมัปทานโครงการนคิมอตุสาหกรรมและถนนสองเลนเช่ือมต่อพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและชายแดนไทย-เมยีนมา (Initial Industrial 
Estate and Two-lane Road) ซึ่งจดหมายดังกล่าวเป็นการแจ้งการตัดสินใจโดยฝ่ายเดียว นอกจากนี้ในหนังสือยังระบุถึงการมีผลบังคับใช้ทันที
ของสัญญาเช่าท่ีดินสำาหรับสัญญาสัมปทานดังกล่าว ซ่ึงมีกำาหนดระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติ อันรวมถึงกำาหนดให้กลุ่มบริษัท
ผู้รับสัมปทานจัดการให้บริษัทลงนามหนังสือขอยกเลิกสิทธิในการได้รับการชดเชยเงินลงทุนภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum ตามที่กล่าวถึง 
ข้างต้นด้วย ซ่ึงบรษิทัและผูร้ว่มทุนไดม้กีารทำาหนงัสอืช้ีแจงต่อ DSEZ MC หลายคร้ัง รวมถึงได้เข้ารว่มหารือในการประชุมอย่างเปน็ทางการระหว่าง
ภาครัฐไทยและเมียนมาด้วย อันเนื่องจากการกำาหนดเง่ือนไขใหม่นี้บริษัทและผู้ร่วมทุนไม่เห็นชอบด้วย อีกท้ังการใช้สิทธิแก้ไขสัญญาสัมปทานฝ่าย
เดียวนั้นมิอาจกระทำาได้ หากแต่ต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสามฝ่าย 

ภายหลงัจากนัน้ บรษิทัและผู้รว่มทุนได้ทำาหนงัสอืถึง DSEZ MC เพือ่ทวงถามถึงสญัญาเช่าท่ีดนิท่ีเหลอืของโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายระยะแรก  
เพื่อให้กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานสามารถพัฒนาโครงการต่อไปโดยไม่ล่าช้า อีกทั้งยังได้ชี้แจงยืนยันต่อ DSEZ MC ว่ากลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานแต่ละ
รายจะชำาระค่าสิทธิในสัมปทานของแต่ละโครงการพร้อมดอกเบ้ียให้แก่ DSEZ MC เมื่อได้รับสัญญาเช่าท่ีดินที่มีเนื้อหาสัญญาซ่ึงเห็นพ้องตรงกัน 
ทั้งสองฝ่าย หากแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจาก DSEZ MC แจ้งยกเลิกสัญญาสัมปทานทุกโครงการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (Notice of Termination) โดยเหตุที่ว่ากลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับการจ่ายชำาระ 
ค่าสิทธิสัมปทานรายปี และผิดเง่ือนไขในสัญญาสัมปทานโครงการนิคมอุตสาหกรรมและถนนสองเลนเช่ือมต่อพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
ชายแดนไทย-เมียนมา (Initial Industrial Estate and Two-lane Road) ที่กำาหนดเพิ่มเติมโดย DSEZ MC ซึ่งกำาหนดให้กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานนี้
ดำาเนนิการให้บริษทัลงนามหนงัสอืขอยกเลกิสทิธใินการไดร้บัชดเชยเงินลงทุนทีก่ลุม่บริษทัไดล้งทนุไปก่อนหนา้ภายใต้สญัญา Tripartite Memorandum 

2) การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา 

จากการประชุมระหว่างภาครัฐไทยและเมียนมา เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าภาครัฐไทยมีนโยบายในการสนับสนุนเงินกู้แบบผ่อนปรนแก่ภาครัฐเมียนมา
เรื่องการก่อสร้างถนนสองเลนเช่ือมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา ซ่ึงทราบว่าภาครัฐอยู่ระหว่างหารือในรายละเอียด
โครงการและเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียด

ข) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ (DSEZ Full Phase) 

สทิธขิองบรษิทัในการไดร้บัการชดใช้เงินคืนในสว่นเงินลงทุนภายใตส้ญัญา Tripartite Memorandum ท่ีลงนามรว่มกันระหว่างบริษทั DSEZ MC และ SPV 
ยังดำารงอยู่ อกีทัง้ยังไดท้ราบข่าวกันโดยทัว่ไปวา่ปัจจบัุน SPV ประกอบด้วยภาครัฐของญ่ีปุ่นร่วมเป็นผู้ถือหุ้นดว้ย และภาครัฐญ่ีปุ่นไดท้ำาการศึกษาแผนการ
พฒันาโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายระยะสมบรูณใ์ห้แก่ภาครฐัเมยีนมา และไดม้กีารประชุมรว่มกันอย่างเป็นทางการถึงแนวทางในการสนบัสนนุและ
ผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (DSEZ Initial Phase) และระยะสมบูรณ์ (DSEZ Full Phase) ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานได้ส่งหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุแห่งการยกเลิกสัญญา เพื่อชี้แจงกลับไปยัง DSEZ MC 
เนื่องจากการกำาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้น ทางกลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานไม่เห็นชอบ เพราะเป็นการกำาหนดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวของคู่สัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทผู้รับ
สัมปทานได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อขอเจรจาหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงาน
ดังกล่าว

แมว่้าสทิธิในการไดร้บัเงินชดเชยเงินลงทุนในการพฒันาโครงการนคิมอตุสาหกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษทวายทีก่ลุม่บริษทัได้ลงทุนไป
ก่อนหนา้ ยังคงเป็นไปตามสญัญา Tripartite Memorandum อย่างไร ก็ตาม จำานวนเงินทีก่ลุม่บรษิทัจะไดร้บัชดเชยคนืนัน้ ข้ึนอยู่กับผลสรุปของรายงาน Due 
Diligence จากทีป่รกึษาอสิระของ SPV ซ่ึง ณ ปจัจบุนั กลุม่บรษิทัยังไมม่สีทิธใินการเข้าถึงรายงานดงักลา่ว และข้ึนอยู่กับความคบืหนา้ของการพฒันาโครงการ
เขตเศรษฐกิจพเิศษทวายระยะสมบูรณ ์(DSEZ Full Phase) ซ่ึงอาศยัการสนบัสนนุจากรฐับาลไทยและรัฐบาลของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาในการผลกั
ดันโครงการสัมปทานต่างๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเข้ามาลงทุนของผู้ร่วมทุนรายใหม่ที่สนใจลงทุนในแต่ละโครงการสัมปทาน ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นต่อสิทธิของบริษัทในการได้รับการชดใช้เงินคืนในเงินลงทุนดังกล่าวภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum และ Supplemental 
Memorandum of Understanding to the Tripartite Memorandum ที่ลงนามร่วมกันระหว่าง บริษัท DSEZ MC และ SPV เนื่องด้วยยังมีหน่วยงาน
ของภาครัฐไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อันประกอบด้วย 1) คณะกรรมการร่วมระดับสูง (Joint High-level Committee) 2) คณะกรรมการ
ประสานงานร่วม (JCC) และ 3) คณะทำางานเฉพาะกิจ (Joint Task Force) ที่ยังดำารงอยู่ตามที่ปรากฎในช่องทางข่าวสาธารณะ

19. สิทธิในเหมืองแร่โปแตช และรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่

บรษิทัมเีงินลงทุนโดยรวมเท่ากับรอ้ยละ 90 ในโครงการเหมอืงแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุม่บริษทัย่อย โดยมเีงินลงทุนรวมเป็นจำานวน 2,293.49 ลา้นบาท  
และมีกระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัทย่อยได้รับสิทธิในการสำารวจแร่โปแตซในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยบริษัทย่อยได้พบแหล่งแร่โปแตซ
ขนาดใหญ่ 2 แหล่ง คือ แหล่งอุดรใต้และแหล่งอุดรเหนือ บริษัทย่อยดังกล่าวมีต้นทุนการสำารวจและพัฒนาโครงการเหมืองแร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 ดังนี้ 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

รายจ่ายในการสำารวจ
ยอดคงเหลือต้นปี 566,570 566,570
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  -  -

ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570

รายจ่ายในการขอประทานบัตร
ยอดคงเหลือต้นปี 384,884 383,406
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2,111 1,478

ยอดคงเหลือสิ้นปี 386,995 384,884

รวมรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 953,565 951,454

โครงการดังกลา่วอยู่ระหว่างการดำาเนนิการขอประทานบัตรการทำาเหมอืงแรโ่ปแตซจากรัฐบาล ท้ังนี ้บรษิทัย่อยได้ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ตามกฎหมาย
แร่ และได้นำาส่งเอกสารประกอบคำาขอประทานบัตรการทำาเหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) แล้ว 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นำาส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายมายังอธิบดี กพร. โดยให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรตามที่อธิบดี กพร. เสนอ

เมือ่วันที ่13 เมษายน 2563 อธบิดี กพร. ไดส้ง่หนงัสอืถึงบรษิทัย่อยเพือ่ขอให้ช้ีแจงเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากบริษทัย่อยมคีวามเห็นแตกตา่งเก่ียวกับการชำาระ
ผลประโยชนพ์เิศษแก่รัฐ คา่ภาคหลวง และเงินบำารงุพเิศษ ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ท้ังนี ้เพือ่จะได้รวบรวมและพจิารณาดำาเนนิการต่อไป ปัจจบัุน 
กพร. อยู่ระหว่างการดำาเนินการเพื่อสรุปข้อมูลนำาเสนอเรื่องการขออนุญาตประทานบัตรของบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการแร่พิจารณาอนุมัติต่อไป

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อธิบดี กพร. ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทย่อยเพื่อเชิญไปชี้แจงประเด็นคำาถามเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำาเสนอเรื่องการขออนุญาตประทานบัตรของบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการแร่พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ทั้งนี้ อธิบดี กพร. จะเป็นผู้ลงนามอนุญาตประทานบัตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศชาติเป็นอย่างมาก และโครงการดังกล่าวจะได้
รับการอนุมัติจากรัฐบาลและดำาเนินการได้ตามแผน ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทจึงเชื่อว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า

20. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

บริษัทย่อย -  - 867,254 1,085,474
บริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 1,010,737 935,647 - -
รวม 1,010,737 935,647 867,254 1,085,474
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - - (67,379) (358,149)

สุทธิ 1,010,737 935,647 799,875 727,325

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

งบการเงินรวม

1 มกราคม
2563

ในระหว่างปี 31 ธันวาคม
2563(หน่วย : พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทร่วม 935,647 75,090 - 1,010,737
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม
2563

ในระหว่างปี 31 ธันวาคม
2563(หน่วย : พันบาท) เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย 1,085,474 107,313 325,533 867,254

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 358,149
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 6,884
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (297,654)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 67,379

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ตัดจำาหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซ่ึงบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า
สำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองไว้จำานวนรวม 297.65 ล้านบาท บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองดังกล่าวในระหว่างปี

21. ที่ดินรอการพัฒนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ที่ดินรอการพัฒนา 296,219 295,769 - -
บวก : ซื้อระหว่างปี 27,251 450 - -
หัก : ขาดทุนจากการด้อยค่า (4,288) - - -

ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 319,182 296,219 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีที่ดินรอการพัฒนาจำานวน 319.18 ล้านบาท และ 284.49 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นที่ดินเพื่อใช้ใน
โครงการเหมืองแร่โปแตชในจังหวัดอุดรธานี

22. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 2,163,351 835,178
อาคาร 347,115 347,115

รวม 2,510,466 1,182,293

อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ซ่ึงประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้วิธเีปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,041,160 2,030,872 1,068,821 1,068,821
หัก : จำาหน่ายระหว่างปี (5,831) - (5,831) -
บวก : กำาไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 475,137 10,288 119,303 -

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,510,466 2,041,160 1,182,293 1,068,821



174 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

23. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,855,224 6,517,478 36,525,603 1,258,392 1,985,263 48,141,960
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 16,948 427,858 4,104,784 34,706 6,584,954 11,169,250
จำาหน่าย / โอนออก (550) - (1,194,798) (6,032) (1,268,937) (2,470,317)
ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - - (306,832) (11,723) - (318,555)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (2,348) (13,647) (608,235) (7) (10,169) (634,406)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
  1 มกราคม 2563

1,869,274 6,931,689 38,520,522 1,275,336 7,291,111 55,887,932

รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินฉบับที่ 16

- (2,425) (2,533,172) - - (2,535,597)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง 1,869,274 6,929,264 35,987,350 1,275,336 7,291,111 53,352,335
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 685,528 876,228 10,685,185 12,664 3,482,706 15,742,311
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 421,810 - - 421,810
จำาหน่าย / โอนออก - (35,928) (3,406,308) (140,683) (9,064,835) (12,647,754)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน  (709) (4,464) (158,069) (2) (668) (163,912)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2,554,093 7,765,100 43,529,968 1,147,315 1,708,314 56,704,790

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 4,876,340 18,957,661 898,110 - 24,732,111
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 253,091 2,815,400 119,750 - 3,188,241
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (607,341) (6,032) - (613,373)
ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - - (83,799) (7,782) - (91,581)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (3,196) (312,815) (7) - (316,018)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
  1 มกราคม 2563

- 5,126,235 20,769,106 1,004,039 - 26,899,380

รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินฉบับที่ 16

- (304) (441,948) - - (442,252)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง - 5,125,931 20,327,158 1,004,039 - 26,457,128
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 303,937 3,084,534 89,266 - 3,477,737
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 167,945 - - 167,945
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (30,836) (2,752,968) (140,683) - (2,924,487)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (1,343) (111,760) (2) - (113,105)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 5,397,689 20,714,909 952,620 - 27,065,218

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 15,219 1,818 2,802 - - 19,839

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 15,219 1,818 8,500 - - 25,537

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,854,055 1,803,636 17,748,614 271,297 7,291,111 28,968,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2,538,874 2,365,593 22,806,559 194,695 1,708,314 29,614,035

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 3,188,241

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2563 3,477,737
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,638,504 4,750,335 19,229,484 1,095,313 1,754,103 28,467,739
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 16,948 416,776 2,266,902 31,948 6,046,701 8,779,275
จำาหน่าย / โอนออก (550) - (699,630) (6,032) (715,526) (1,421,738)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (133,069) (7) (2,472) (135,548)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
  1 มกราคม 2563

1,654,902 5,167,111 20,663,687 1,121,222 7,082,806 35,689,728

รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินฉบับที่ 16

- (2,425) (2,480,337) - - (2,482,762)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 1,654,902 5,164,686 18,183,350 1,121,222 7,082,806 33,206,966
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 672,954 864,726 9,076,441 10,031 3,453,757 14,077,909
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 421,810 - - 421,810
จำาหน่าย / โอนออก - - (2,448,107) (140,683) (8,890,216) (11,479,006)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (37) (73) (2) - (112)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,327,856 6,029,375 25,233,421 990,568 1,646,347 36,227,567

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 3,833,543 10,337,182 846,637 - 15,017,362
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 178,576 1,615,198 107,660 - 1,901,434
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (401,143) (6,032) - (407,175)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (117) (40,166) (7) - (40,290)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
  1 มกราคม 2563

- 4,012,002 11,511,071 948,258 - 16,471,331

รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินฉบับที่ 16

- (304) (436,728) - - (437,032)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง - 4,011,698 11,074,343 948,258 - 16,034,299
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 226,457 1,841,590 77,342 - 2,145,389
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 167,945 - - 167,945
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (1,900,659) (140,683) - (2,041,342)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (218) (13,110) (2) - (13,330)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 4,237,937 11,170,109 884,915 - 16,292,961

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,654,902 1,155,109 9,152,616 172,964 7,082,806 19,218,397

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,327,856 1,791,438 14,063,312 105,653 1,646,347 19,934,606

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 1,901,434
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2563 2,145,389

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน 14,360.61 ล้านบาท และ 13,804.36 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 10,956.50 
ล้านบาท และ 10,748.97 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูปและผลิตหินสนับสนุนโครงการระหว่าง
พัฒนามูลค่า 122.44 ล้านบาท ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจะสามารถใช้ในการดำาเนินงานได้ตามปกติเมื่อเริ่มดำาเนินโครงการ และ
ไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทย่อย ติดภาระค้ำาประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร 
(ตามหมายเหตุ 27 และ 30)
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24. สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัท – ในฐานะผู้เช่า

24.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
สำานักงาน

ยานพาหนะ อื่นๆ รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – ตามนโยบายการบัญชีเดิม - - - - - -
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 354,574 40,974 2,147,863 633,987 165,362 3,342,760
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง 354,574 40,974 2,147,863 633,987 165,362 3,342,760
เพิ่มขึ้น 373,392 2,453 266,189 238,329 979 881,342
ลดลง / จำาหน่ายออก (29,463) - (37,500) (1,771) - (68,734)
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - - (352,407) (69,403) - (421,810)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (1,280) - (5,341) - (5,055) (11,676)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 697,223 43,427 2,018,804 801,142 161,286 3,721,882

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – ตามนโยบายการบัญชีเดิม - - - - - -
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 26,493 304 413,947 73,663 19,793 534,200
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง  26,493 304 413,947 73,663 19,793 534,200
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 121,728 8,457 266,284 85,556 25,510 507,535
ลดลง / จำาหน่ายออก - - (18,115) (194) - (18,309)
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - - (147,528) (20,417) - (167,945)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 27,339 - (3,486) - (1,468) 22,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 175,560 8,761 511,102 138,608 43,835 877,866

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 521,663 34,666 1,507,702 662,534 117,451 2,844,016
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2563 507,535

 
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

สำานักงาน
และโรงงาน

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์
สำานักงาน

ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายการบัญชีเดิม - - - - -
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 216,837 4,673 1,921,097 620,084 2,762,691
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุง 216,837 4,673 1,921,097 620,084 2,762,691
เพิ่มขึ้น 47,280 2,453 236,193 237,377 523,303
ลดลง / จำาหน่ายออก (29,463) - (37,500) (1,771) (68,734)
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - (352,407) (69,403) (421,810)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (169) - - - (169)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 234,485 7,126 1,767,383 786,287 2,795,281

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามนโยบายการบัญชีเดิม - - - - -
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - 304 363,343 73,385 437,032
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง - 304 363,343 73,385 437,032
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 82,469 2,797 193,620 81,133 360,019
ลดลง / จำาหน่ายออก - - (18,115) (194) (18,309)
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - (147,528) (20,417) (167,945)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (1,410) - - - (1,410)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 81,059 3,101 391,320 133,907 609,387

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 153,426 4,025 1,376,063 652,380 2,185,894
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2563 360,019
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24.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,230,365 1,569,958 1,401,004 1,428,282
หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (850,832) (649,150) (658,854) (585,403)

สุทธิ 1,379,533 920,808 742,150 842,879

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ครบกำาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 930,538 699,137 731,399 627,568
ครบกำาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,206,130 957,736 802,607 874,091
ครบกำาหนดหลังจาก 5 ปี 255,719 - 5,433 -
รวม 2,392,387 1,656,873 1,539,439 1,501,659
หัก: ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า (162,022) (86,915) (138,435) (73,377)

สุทธิ 2,230,365 1,569,958 1,401,004 1,428,282

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจำานวน 129 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ตามลำาดับ (ปี 2562 : 103 ล้านบาท 
และ 58 ล้านบาท)

การชำาระค่าเช่าที่ไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) และ/หรือ สัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 238,622 140,100
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำา 303,371 167,317

รวม 541,993 307,417

24.3 หนี้สินทางการเงินอื่น

หนีส้นิทางการเงินอืน่ เกิดจากการทำาสญัญาขายและเช่ากลบัคนืซ่ึงถูกพจิารณาว่าเป็นการโอนสนิทรพัย์ทีม่ใิช่การขายตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงยังคงรับรู้สินทรัพย์ที่โอนเป็นสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินต่อไป และรับรู้หนี้สินที่
เกิดจากการทำาสัญญาขายและเช่ากลับคืนเป็นหนี้สินทางการเงินอื่นเท่ากับจำานวนเงินที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินทางการเงินอื่น มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

หนี้สินทางการเงินอื่น 1,466,870 - 1,340,306 -
หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี (367,327) - (346,188) -

สุทธิ 1,099,543 - 994,118 -

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของหนี้สินทางการเงินอื่น มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ครบกำาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 367,327 - 346,188 -
ครบกำาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,099,543 - 994,118 -
รวม 1,466,870 - 1,340,306 -
หัก: ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า - - - -

สุทธิ 1,466,870 - 1,340,306 -

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินอื่น จำานวน 16 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามลำาดับ



178 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท – ในฐานะผู้ให้เช่า

24.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ไม่เกิน 1 ปี 17,600 14,080
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,200 19,200
ที่เกินกว่า 5 ปี 20,160 24,000
รวม 56,960 57,280
หัก : รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (12,287) (14,294)
รวม 44,673 42,986
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (9,600) (6,080)
รวม 35,073 36,906
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (6,112) (5,993)

สุทธิ 28,961 30,913

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 15 ปี

25. ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าความนิยมมียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 871,742 880,245
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (2,569) (8,503)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 869,173 871,742
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673)

สุทธิ 852,500 855,069

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดังต่อไปนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 1 7
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 7 19.57

กลุม่บรษิทัประเมนิมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากโครงการเหมอืงแรโ่ปแตช โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้
อตัราคดิลดร้อยละ 8 ซ่ึงผู้บรหิารพจิารณาว่าเหมาะสม จากการประมาณการดังกลา่วมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนจากโครงการสงูกว่ามลูคา่ตามบัญชีของการลงทุน

อัตราการเติบโต

อตัราการเติบโตถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำาหนกัท่ีใช้อา้งองิจากอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม อตัราการเติบโตถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำาหนกันำามาใช้ในการประมาณกระแสเงินสด
สำาหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลา 5 ปี

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด ได้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ 

บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าบัญชี และจะไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยใช้อัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี บริษัทยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการ
เงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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26. ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 

2563
31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2563
31 ธันวาคม 

2562

โครงการระหว่างการพัฒนาสาธารณรัฐโมซัมบิก
ค่าใช้จ่ายสัมปทาน 150,186 150,770 - -
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 2,134,094 2,050,744 1,993,231 1,921,186

รวม 2,284,280 2,201,514 1,993,231 1,921,186

โครงการระหว่างการพัฒนา - สาธารณรัฐโมซัมบิก

ในปี 2556 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามสัมปทานจำานวน 2 ฉบับ กับกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อก่อสร้างและ
บริหารจัดการทางรถไฟลำาเลียงของหนัก และท่าเรือน้ำาลึกที่ Macuse เพื่อส่งออกถ่านหินและสินค้าอื่น โดยมีมูลค่าโครงการรวม 3,200 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 96,000 ล้านบาท) และมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง) รายละเอียดโครงการดังนี้

1. ก่อสร้างทางรถไฟสำาหรับลำาเลียงของหนักจาก Moatize ถึงท่าเรือ Macuse ระยะทางโดยประมาณ 613 กิโลเมตร

2. ก่อสร้างท่าเรอืน้ำาลกึที ่Macuse เพือ่เป็นจดุเริม่ของท่าเรือในการสง่ออกถ่านหิน ซ่ึงสามารถรองรบัถ่านหินจำานวน 40 ลา้นตันต่อปี และรองรับปริมาณ
สูงสุด 100 ล้านตันต่อปี

3. บริหารจัดการทางรถไฟลำาเลียง และท่าเรือน้ำาลึก Macuse โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง) และระยะเวลาสัมปทาน
สามารถขยายระยะเวลาไปอีก 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายเงินจำานวน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาสัมปทาน และอีก 5 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ จะใช้จ่ายสำาหรับโครงการพัฒนาประชาชนและสร้างแนวทางระดับชาตินับจากเริ่มต้นโครงการ

สืบเนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจการส่งออกถ่านหินมีแนวโน้มสูงขึ้น และราคาของถ่านหินมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอันเนื่อง
มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ผู้บริหารของบริษัทย่อยจึงพิจารณาปรับแผนธุรกิจใหม่ในปี 2563 โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น
ระยะ ซึ่งในระยะที่ 1 จะเป็นการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าทั่วไปที่ Macuse และระยะที่ 2 จะเป็นการดำาเนินการก่อสร้างทางรถไฟจาก Moatize-Chitima 
มาที่ท่าเรือ Macuse ทั้งนี้ ข้อได้เปรียบจากการเริ่มดำาเนินโครงการในระยะที่ 1 คือใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการที่สั้นลง และใช้เงินลงทุนในการพัฒนา
โครงการลดลง ผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเริ่มดำาเนินโครงการในระยะที่ 2 เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติ 

ในระหว่างป ี2563 บรษิทัย่อยไดเ้ริม่ดำาเนนิการประกวดราคาเพือ่คดัเลอืกผูรั้บเหมาก่อสร้างสำาหรับงานวิศวกรรม จดัหาและก่อสร้างโครงการ รวมถึงได้ดำาเนนิ
การเข้าเตรียมพื้นที่บริเวณท่าเรือดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพัก และบริษัทย่อยยังได้รับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัท
ย่อยอยู่ระหว่างการเจรจากับกองทุนเพื่อจัดหาเงินทุนในการเริ่มดำาเนินการโครงการในระยะที่ 1

27. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,031,879 1,138,596 286 1,531
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,086,673 6,197,073 4,700,787 4,125,046

รวม 7,118,552 7,335,669 4,701,073 4,126,577

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : ล้าน) 2563 2562 2563 2562

บาท 4,894 5,276 4,452 4,125
รูปีอินเดีย 2,307 2,183 - -
บังกลาเทศ 701 - 701 -

อตัราดอกเบีย้สำาหรับเงินกู้ยืมท่ีเป็นเงินบาทจะเท่ากับอตัราตลาดในประเทศ และอตัราสำาหรบัเงินกู้ยืมทีเ่ป็นเงินรูปอีนิเดีย จะเทา่กับอตัราตลาดในประเทศอนิเดีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมบางส่วนจำานวน 3,232.62 ล้านบาท และ 3,465.05 ล้านบาท ตามลำาดับ ใช้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) งานก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงที่ธนาคารผู้ให้กู้ได้กำาหนดเงื่อนไขให้บริษัทนำาเงินค่างานของโครงการนั้นๆ ผ่านเข้าบัญชีของ
บริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำานวน 12,773.70 ล้านบาท 
และ 12,605.63 ล้านบาท ตามลำาดับ
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28. เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

บริษัทย่อย - - 672,300 1,188,594
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 128,104 185,418 109,997 173,897
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,449,218 1,483,356 1,440,659 1,411,801
รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,577,322 1,668,774 2,222,956 2,774,292

29. เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
31 ธันวาคม 

2563
31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2563
31 ธันวาคม 

2562

บริษัทย่อย - - 440,523 -
บริษัทร่วม 18,085 - - -
กิจการร่วมค้า 58,741 - 58,741 -

รวม 76,826 - 499,264 -

ในระหว่างป ี2563 บรษิทัและสำานกังานสาขาในตา่งประเทศแห่งหนึง่กู้ยืมเงินจากบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่และ กิจการร่วมค้า จำานวน 499.26 ลา้นบาท  
เพื่อใช้สำาหรับเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม - - - -
บวก : กู้เพิ่มเติม 76,826 - 605,045 -
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ - - (105,781) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 76,826 - 499,264 -

30. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ 21,241,386 22,131,226 17,077,387 17,513,430
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (11,943,288) (10,851,040) (11,224,108) (10,219,305)

สุทธิ 9,298,098 11,280,186 5,853,279 7,294,125

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 22,131,226 21,084,335 17,513,430 15,068,794
บวก : กู้เพิ่มเติม 7,083,769 7,057,294 6,369,712 6,812,670
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (7,972,292) (6,102,524) (6,805,755) (4,364,746)
บวก (หัก) : ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,317) 92,121 - (3,288)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,241,386 22,131,226 17,077,387 17,513,430
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เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 

เงินกู้
วงเงิน 

(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำาระคืน การค้ำาประกัน

ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัท

2563 2562 2563 2562

ส่วนของบริษัท

17,833 MLR – 1.00% ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 – 2566 
  หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
  แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตาม
  สัญญาก่อสร้าง

17,077 17,513 17,077 17,513

MLR – 1.25% ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 หรือเมื่อ
  สิ้นสุดโครงการแล้วแต่
  เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตาม
  สัญญาก่อสร้าง

MLR – 1.50% ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 – 2566 
  หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
  แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตาม
  สัญญาก่อสร้าง

MLR – 2.00% ต่อปี ชำาระภายในปี 2571 หรือ
  เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่
  เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตาม
  สัญญาก่อสร้าง

Market rate ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 หรือเมื่อ
  สิ้นสุดโครงการแล้วแต่
  เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

บัญชีเงินฝากธนาคาร
  สำาหรับรับเงินค่างาน

4.00% ต่อปี ชำาระตามสัญญา -

5.25% ต่อปี ชำาระภายในปี 2567 ค้ำาประกันโดยที่ดิน

ส่วนของบริษัทย่อย

1  349 MLR-1.00%, 
MLR-1.70% และ 
MLR-3.05% ต่อปี

ชำาระภายในปี 2565 – 2568 ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่, 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์

195 207 -  -

2  631 MLR ต่อปี ชำาระตามสัญญา ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่, 
  ที่ดินและเครื่องจักร

92 211 -  -

3 5,745 MLR – 1.50% ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 – 2569 โอนสิทธิค่างานก่อสร้าง 2,718 3,264 -  -

4 5,600 ล้าน 
ตากาบังกลาเทศ

แบบลอยตัวอ้างอิง
ธนาคารแห่งชาติ 
บังกลาเทศบวก 
6.00% ต่อปี

ชำาระตามสัญญา ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่ 707 936 -  -

5 370 2.80%, 2.84% และ 
3.25% ต่อปี

ชำาระภายในปี 2564 - 2568 ค้ำาประกันโดยผู้ถือหุ้น 370 - - -

6 350 ล้านรูปี 9.55% ต่อปี ชำาระภายในปี 2566 ที่ดิน 82

รวม 21,241 22,131 17,077 17,513

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
  ภายในหนึ่งปี (11,943) (10,851) (11,204) (10,219)

สุทธิ 9,298 11,280 5,853 7,294
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31. หุ้นกู้

หุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
กำาหนดไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562

1 5 ปี 1 วัน 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2563 4.95 - 3,498,098
2 5 ปี 8 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2564 4.40 3,499,318 3,497,739
3 5 ปี 3 วัน 26 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2565 4.70 5,995,700 5,992,815
4 2 ปี 5 เดือน 27 วัน 30 พฤศจิกายน 2560 27 พฤษภาคม 2563 4.10 - 299,902
5 5 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2567 5.25 1,995,318 1,993,814
6 1 ปี 3 เดือน 23 กันยายน 2563 23 ธันวาคม 2564 4.50 546,372 -
7 2 ปี 9 เดือน 23 กันยายน 2563 23 มิถุนายน 2566 5.50 2,446,691 -

รวม 14,483,399 15,282,368
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (4,045,690) (3,798,000)

หุ้นกู้ – สุทธิ 10,437,709 11,484,368

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 15,282,368 14,781,049
บวก : ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3,015,200 2,000,000
หัก : ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (3,800,000) (1,500,000)
หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (25,201) (7,500)
บวก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย 11,032 8,819

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14,483,399 15,282,368
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (4,045,690) (3,798,000)

สุทธิ 10,437,709 11,484,368

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 550 ล้านบาท (มูลค่าตรา
ไว้หน่วยละ 1,000 บาท) อายุ 1 ปี 3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,465.20 ล้านบาท (มูลค่า
ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) อายุ 2 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 
23 มิถุนายน 2566 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท (มูลค่าตรา
ไว้หน่วยละ 1,000 บาท) อายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2567 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม

หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจำากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการดำารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำากัดในการลดทุน การควบรวมกิจการ การจ่ายเงินปันผลและการ
ก่อภาระหนี้สินของบริษัท

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

• พิจารณาผ่อนผันการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่กำาหนดในข้อกำาหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2562 จนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด แล้ว

• พิจารณาแก้ไขคำานิยามของคำาว่า “หนี้สิน” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามข้อกำาหนดสิทธิ ซึ่งใช้ในการคำานวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ 1 ชุด แล้ว และผู้ถือหุ้นกู้อีก 4 ชุด ไม่ครบองค์ประชุม จึงจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เหลือ ให้ใช้คำานิยามใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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32. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,944,518 1,870,676 1,422,732 1,390,917
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (118,488) (103,455) - -

หนี้สินภาระผูกพันสุทธิ 1,826,030 1,767,221 1,422,732 1,390,917
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีของหนี้สิน ภาระผูกพัน (709,897) (701,276) (617,120) (620,633)

สุทธิ 1,116,133 1,065,945 805,612 770,284

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,870,676 1,383,694 1,390,917 989,484
ต้นทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - 310,638 - 277,949
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 121,250 116,278 82,481 80,933
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 40,948 55,825 20,019 33,360
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 98,858 125,418 82,628 81,581
ผลประโยชน์จ่าย (179,225) (99,430) (153,313) (72,331)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,989) (21,747) - (59)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,944,518 1,870,676 1,422,732 1,390,917
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (709,897) (701,276) (617,120) (620,633)

สุทธิ 1,234,621 1,169,400 805,612 770,284

สินทรัพย์โครงการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 103,455 99,088 - -
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 17,332 7,232 - -
เงินสมทบ 55,000 26,496 - -
ผลประโยชน์จ่าย (17,898) (23,291) - -
กำาไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 14,416 3,661 - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (53,817) (9,731) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 118,488 103,455 - -

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ทำาให้กลุ่มบริษัท
มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากที่เคยกำาหนดไว้ 300 วัน สำาหรับลูกจ้างที่ทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กฎหมายฉบับปรับปรุงนี้
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

การเปลีย่นแปลงดังกลา่วถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และสง่ผลให้ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังานเพิม่ข้ึนจำานวน 
310.64 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 277.95 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุน

สนิทรัพย์โครงการนำาไปลงทุนในบรษิทัประกันภยั 2 แห่ง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 118.49 ลา้นบาท และ 103.46 ลา้นบาท ตามลำาดับ 
ผูบ้รหิารเชือ่ว่าสนิทรพัย์ทีอ่ยู่ในกลุม่สนิทรพัย์ทีล่งทนุมกีารกระจาย ความเสีย่งอย่างดีและผลตอบแทนระยะยาวคาดว่าสงูกว่าผลตอบแทนจากพนัธบัตรรัฐบาล

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการกำาหนดข้ึนตามการคาดการณข์องตลาด ณ วนัดังกลา่ว ซ่ึงเป็นผลตอบแทนตลอดระยะเวลาท้ังหมดของภาระผกูพนั
ที่เกี่ยวข้อง

จำานวนเงินของภาระผกูพนัตามผลประโยชนข์องพนกังาน สนิทรัพย์โครงการ สว่นขาดของโครงการ และการปรับปรุง ตามประสบการณข์องสนิทรัพย์โครงการ
และหนี้สินโครงการของหน่วยงานต่างประเทศ สำาหรับปีปัจจุบันและสำาหรับ 3 ปีก่อน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2561 2560

ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 244,136 225,866 225,309 195,808
สินทรัพย์โครงการ 118,488 103,455 99,088 91,125
ส่วนขาดของโครงการ (125,648) (122,411) (126,221) (104,683)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ (14,416) (3,661) 17,347 (721)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (9,897) (11,993) (12,254) (17,226)

กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน โดยว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญทางคณติศาสตรป์ระกันภยัคำานวณด้วยเทคนคิ การประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกัน
ภัย (Actuarial Technique) ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
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ที่ครบกำาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกำาหนดชำาระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการ
ลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำาคัญดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563 2562 2563 2562

สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด ร้อยละ 0.62 -8.20 ต่อปี ร้อยละ 1.24 - 8.21 ต่อปี ร้อยละ 0.92 - 1.09 ต่อปี ร้อยละ 1.35 - 1.41 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือน
  ถัวเฉลี่ยในอนาคต ร้อยละ 0.00 - 8.00 ต่อปี ร้อยละ 0.00 – 8.00 ต่อปี ร้อยละ 1.95 - 5.36 ต่อปี ร้อยละ 1.00 - 5.50 ต่อปี

สมมติฐานทางประชากรศาสตร์
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560
ช่วงเกษียณอายุ 50 - 60 ปี 50 - 60 ปี 60 ปี 60 ปี
ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการ
  จา่ยชำาระผลประโยชนพ์นกังาน (ป)ี 5 - 28 ปี 4 – 28 ปี 7 – 8 ปี 7 – 8 ปี

 - ค่าใช้จ่ายสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ต้นทุนบริการในอดีต - 310,638 - 277,949
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 66,250 89,782 82,481 80,933
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 23,616 48,593 20,019 33,360

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 89,866 449,013 102,500 392,242

ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

 - ผลประโยชน์ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  สมมติฐานประสบการณ์

(38,694) (66,195) (51,431) (46,578)

ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์

(10,809) 13,398 (796) 13,144

ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงของ
  ข้อสมมติฐานทางการเงิน

(43,252) (68,959) (30,401) (48,147)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,258) 4,990 - -

รวมรายการที่รับรู้ในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (94,013) (116,766) (82,628) (81,581)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน 
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563 2562 2563 2562

(หน่วย : พันบาท)
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.5
ลดลง

ร้อยละ 0.5
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.5
ลดลง

ร้อยละ 0.5
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.5
ลดลง

ร้อยละ 0.5
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 0.5
ลดลง

ร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน

(65,564) 197,620 (47,825) 172,417 (34,382) 36,283 (33,977) 35,090

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน

196,875 (66,072) 171,135 (48,334) 35,246 (33,764) 34,077 (33,372)



รายงานประจำาปี 2563 185

 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คิดลด มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ภายใน 1 ปี 708,144 692,012 617,120 620,633
ระหว่าง 2 – 5 ปี 541,036 518,070 424,419 405,278
ระหว่าง 6 – 10 ปี 664,210 657,844 491,837 478,248
ระหว่าง 11 – 15 ปี 470,446 502,362 314,725 343,799

33. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ในปี 2561 สำานักงานโครงการแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียได้รับคำาตัดสินในช้ันอนุญาโตตุลาการให้ชนะคดีโดยได้รับชดเชยต้นทุนค่างานจากความล่าช้าและ
อุปสรรคในการทำางานจากผู้ว่าจ้างเป็นจำานวนเงิน 899.90 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลคัดค้านคำาตัดสินดังกล่าว สำานักงานโครงการ
จึงยังไม่ได้รับชำาระค่างานที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลได้มีคำาสั่งให้สำานักงานโครงการขยายระยะเวลาหนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างออกไปจนกว่าจะมีคำาสั่ง
ตัดสินครั้งต่อไป และมีคำาสั่งให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินบางส่วนจำานวน 271.85 ล้านบาท ให้แก่สำานักงานโครงการ เนื่องจากผลของคดีความยังไม่ถึงที่สิ้นสุด ทาง
สำานักงานโครงการจึงยังไม่ถือเป็นการชำาระหนี้ บริษัทจึงบันทึกการรับเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน 

34. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินตาม 
สัญญาเช่า

หนี้สินทาง 
การเงินอื่น

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

หุ้นกู้ รวม

1 มกราคม 2563 1,569,958 - 6,197,073 22,131,226 15,282,368 45,180,625
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (960,425) (123,320) (19,354,132) (7,972,292) (3,800,000) (32,210,169)
- เงินสดรับ - - 19,243,732 7,083,769 2,989,999 29,317,500

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 1,630,455 1,590,190 - - - 3,220,645
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย - - - - 11,032 11,032
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,623) - - (1,317) - (10,940)

31 ธันวาคม 2563 2,230,365 1,466,870 6,086,673 21,241,386 14,483,399 45,508,693

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

หุ้นกู้ รวม

1 มกราคม 2562 1,779,543 6,317,104 21,084,335 14,781,049 43,962,031
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (790,838) (19,916,034) (6,102,524) (1,500,000) (28,309,396)
- เงินสดรับ - 19,796,003 7,057,294 1,992,500 28,845,797

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 592,802 - - - 592,802
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย - - - 8,819 8,819
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,549) - 92,121 - 80,572

31 ธันวาคม 2562 1,569,958 6,197,073 22,131,226 15,282,368 45,180,625
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

หนี้สินทาง 
การเงินอื่น

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

หุ้นกู้ รวม

1 มกราคม 2563 1,428,282 - 4,125,046 17,513,430 15,282,368 38,349,126
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (767,794) (100,400) (18,004,743) (6,805,755) (3,800,000) (29,478,692)
- เงินสดรับ - - 18,580,484 6,369,712 2,989,999 27,940,195

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 740,516 1,440,706 - - - 2,181,222
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย - - - - 11,032 11,032

31 ธันวาคม 2563 1,401,004 1,340,306 4,700,787 17,077,387 14,483,399 39,002,883

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

หุ้นกู้ รวม

1 มกราคม 2562 1,613,274 4,343,835 15,068,794 14,781,049 35,806,952
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (706,026) (14,349,596) (4,364,746) (1,500,000) (20,920,368)
- เงินสดรับ - 14,130,807 6,812,670 1,992,500 22,935,977

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 521,034 - - - 521,034
- ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย - - - 8,819 8,819
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (3,288) - (3,288)

31 ธันวาคม 2562 1,428,282 4,125,046 17,513,430 15,282,368 38,349,126

35. ภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 363,935 298,301 - -
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (945,365) (824,081) (156,193)  (132,407)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (581,430) (525,780) (156,193) (132,407)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2563
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2563
งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 38,090 13,033 (1,606) 49,517
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 360 303 - 663
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 155,429 (21,103) (4,055) 130,271
จากขาดทุนสะสมยกมา - 15,270 (515) 14,755
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 94,036 16,335 (3,710) 106,661
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,711 51,009 - 56,720
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 4,675 1,237 (564) 5,348
รวม 298,301 76,084 (10,450) 363,935

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - 8,325 8,325
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 85,533 29,435 - 114,968
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 158,400 (12,669) (3,454) 142,277
จากหุ้นกู้ 3,526 2,834 - 6,360
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 105,232 97,201 - 202,433
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 12,691 - (388) 12,303
รวม 824,081 116,801 4,483 945,365
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งบการเงินรวม

1 มกราคม 2562
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 94,000 (49,495) (6,415) 38,090
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 463 (103) - 360
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 182,672 (10,965) (16,278) 155,429
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 127,087 (27,604) (5,447) 94,036
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,188 523 - 5,711
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 5,518 (761) (82) 4,675
รวม 414,928 (88,405) (28,222) 298,301

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 22,106 - (22,106) -
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 85,607 (74) - 85,533
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 215,500 (43,843) (13,257) 158,400
จากหุ้นกู้ 3,791 (265) - 3,526
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 100,222 5,010 - 105,232
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 14,490 (490) (1,309) 12,691
รวม 900,415 (39,662) (36,672) 824,081

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม 2563
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - 7,856 7,856
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 71,544 (9,702) - 61,842
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 26,119 (2,924) - 23,195
จากหุ้นกู้ 3,526 2,834 - 6,360
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 31,218 25,722 - 56,940
รวม 132,407 15,930 7,856 156,193

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม 2562
บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 20,840 - (20,840) -
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 76,251 (4,707) - 71,544
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 29,741 (3,508) (114) 26,119
จากหุ้นกู้ 3,791 (265) - 3,526
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 28,266 2,952 - 31,218
รวม 158,889 (5,528) (20,954) 132,407

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ในประเทศ 
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 82,039 57,862 17,103 7,917

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 269,228 433,266 163,004 396,679

รวม 351,267 491,128 180,107 404,596

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 40,717 48,743 15,930 (5,528)

รวม 391,984 539,871 196,037 399,068
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง (8,325) 22,106 (7,856) 20,840
ขาดทุนกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,710) (5,447) - -
อื่นๆ (2,898) (8,209) - 114

รวม (14,933) 8,450 (7,856) 20,954

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (735,302) 1,921,473 (755,543) 449,811
อัตราภาษีของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ) 20 20 20 20

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (147,060) 384,295  (151,109) 89,962
ภาษีจากการปรับปรุงความแตกต่างของอัตราภาษีต่างประเทศ  274,818 284,247  148,803 283,415
ภาษีจากการปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน  (98,150) (27,269)  (25,428) 65,000
ภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  (462,524) (549,310)  (200,215) (181,881)
ภาษีของรายการที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 265,748 409,719 48,216 212,401
ภาษีจากการใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (97,406) (75,738) (92,879) (71,634)
ภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 656,558 113,927 468,649 1,805

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 391,984 539,871 196,037 399,068

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ผลแตกต่างชั่วคราว 775,415 850,684 742,051 817,100
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 188,819 219,928 92,879 117,077

รวม 964,234 1,070,612 834,930 934,177

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้
รบัรูร้ายการดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตัดบัญชีเนือ่งจากยังไมม่คีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่่ากลุม่บริษทัจะมกีำาไรทางภาษเีพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าว 

36. ทุนเรือนหุ้นและใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ในระหว่างปี 2562 มีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 28,041 หน่วย ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำานวน 28,096 หุ้น ในอัตราส่วน 1 : 1.002 โดยมีราคาใช้สิทธิ 
13.971 บาทต่อหุ้น ทำาให้ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 5,279,868,944 บาท

37. เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการของปี 2561 สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน 
5,279.84 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0144 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.02 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แล้ว

38. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ นโยบายการกำาหนดราคา

รายได้ค่าก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าที่ดิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์ ราคาทุนหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
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ลักษณะรายการ นโยบายการกำาหนดราคา

ซื้อบริการก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
ซื้อบริการก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุน
ซื้อเงินลงทุน ใกล้เคียงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ซื้อสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำาคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น  -  -  2,153 814
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย  -  -  - 1,953
ซื้ออุปกรณ์ - -  1,277 120

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 921 207 36 137
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย  157 334  142 295
ซื้ออุปกรณ์  14 42  - -

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 464 526 424 512
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย  2,433 3,156  2,384 2,821
ซื้ออุปกรณ์  105 306  76 253

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  179 183  137 135
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  19 17  3 3

นอกจากนี ้บรษิทัมรีายการท่ีสำาคญักับบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันดังกลา่วซ่ึงเก่ียวเนือ่งกับลกูหนีก้ารค้า เงินให้กู้ยืมและ เงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน เจา้หนี้
การค้า และเงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าเช่าค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวน 109.12 ล้านบาท (2562 : 98.86 ล้านบาท)

39. สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ 45,012 17,600 40,095 17,600
หัก : ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (45,012) (17,600) (40,095) (17,600)
สุทธิ - - - -

รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 17,600 232,780 17,600 232,780
หัก : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี (17,600) (126,199) (17,600) (126,199)
บวก (หัก) : สำารอง (กลับรายการสำารอง) ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ 45,012 (88,981) 40,095 (88,981)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 45,012 17,600 40,095 17,600

ในระหว่างปี 2563 สาขาต่างประเทศแห่งหนึ่งและบริษัทยอ่ยในประเทศแห่งหนึ่งบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายสำารองโครงการเพิ่มขึน้จำานวน 45.01 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2562 กิจการร่วมค้ากลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ ซึ่งเป็นสำารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับโควตาจากผู้ว่าจ้าง
ลดลงจำานวน 88.98 ลา้นบาท เนือ่งจากกิจการรว่มค้าได้มกีารปรับปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานของเคร่ืองจกัร นอกจากนี ้กิจการร่วมค้าได้ให้บริการ
แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงปรับปรุงประมาณการตามจำานวนค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่ผู้ว่าจ้างได้เรียกชำาระจริง
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40. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและ
พนกังานจะจา่ยสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 2.00 – 15.00 ของเงินเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบรษิทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน  
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด ทั้งนี้ พนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบและส่วนของกลุ่มบริษัทเมื่อพนักงานลาออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 173.93 ล้านบาท และ 168.08 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 57.18 ล้านบาท และ 55.10 ล้านบาท ตามลำาดับ)

41. สำารองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

42. รายได้อื่น

รายการรายได้อื่นที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

รายได้ค่าสิทธิ 36,997 40,453 36,997 40,453
รายได้ค่าเช่า 54,581 56,264 50,531 51,707
เงินชดเชยประกันภัย 5,487 9,613 88 136
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 32,546 40,291 4,872 2,663
รายได้ค่าบริการ 203,674 176,588 35,660 30,621
รายได้ค่าที่ปรึกษา 18,749 40,154 18,162 40,154
หนี้สูญได้รับคืน 43,996 22,620 235 -
รายได้จากการขายเศษซาก 144,642 64,548 139,227 63,912
กลับรายการสำารองค่าใช้จ่ายโครงการ 30,109 - 30,109 -
อื่นๆ 170,177 180,076 144,827 85,064
รวม 740,958 630,607 460,708 314,710

43. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  11,585,685 12,635,578  8,863,918 9,615,262
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  16,214,828 20,862,034  11,695,663 14,161,628
ค่าจ้างผู้รับเหมา  14,245,731 15,248,729  8,673,785 11,550,708
ค่าเสื่อมราคา  4,095,209 3,188,241  2,615,634 1,901,434
ค่าเช่าจ่าย  1,901,359 2,214,010  1,504,957 1,659,662
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง  1,324,752 1,934,913  873,837 1,432,595
ค่าสาธารณูปโภค  768,023 867,785  414,094 425,797
ค่าขนส่ง  674,603 898,188  393,056 549,797
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  577,176 614,696  142,464 109,591
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา  544,052 696,495  183,347 321,106
ค่าใช้จ่ายในการประมูล  20,892 99,558  19,608 96,767
ค่าตัดจำาหน่าย  10,802 165,764  10,112 157,029
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44. ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หน่วย: พันบาท) 2563 2562 2563 2562

เงินกู้ยืมจากธนาคาร  1,180,154  1,222,409  856,084  996,294 
หุ้นกู้  727,705  736,534  727,705  736,534 
หนี้สินตามสัญญาเช่า  129,483  103,481  72,359  57,906 
อื่นๆ 495,193  625,072  128,925  123,566 
รวม 2,532,535 2,687,496 1,785,073 1,914,300

45. การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำานวนประมาณ 68,965.98 ล้านบาท 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ำาประกันดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ำาประกันที่บริษัทออกให้กับสถาบันการเงิน จำานวนประมาณ 4,279.86 ล้านบาท เพื่อค้ำาประกันสินเชื่อเงินกู้เบิก
เกินบัญชี เงินกู้ยืม หนังสือค้ำาประกัน ตราสารเครดิต สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า และตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่สถาบันการเงินมีกับบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดย
บริษัทได้ออกหนังสือค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท อิตัลไทยมารีน จำากัด ITD-ITD Cem Joint venture 
ITD-Cemindia Joint venture ซึ่งบริษัทออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน)

46. ภาระผูกพัน

46.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงสำาหรับสัญญาที่มีสาระสำาคัญ เพื่อเป็นหลักประกันความสำาเร็จ
ของงานบริการ แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้ 

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท 8,419.22 8,254.12
รูปีอินเดีย  4,373.52  - 
ตากาบังกลาเทศ  1,463.80  1,463.80 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 2.18 2.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และบริการที่เกี่ยวข้อง สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำา 
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาบริการสำาหรับสัญญาที่มีสาระสำาคัญ เป็นจำานวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท  1,181.00  1,104.87 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  493.70  82.92 
รูปีอินเดีย  311.38  - 
ยูโร  258.20  177.65 
เวียดนามดอง  2.28  2.28 
ตากาบังกลาเทศ  6.02  6.02 
ดอลลาร์สิงคโปร์  1.38  1.38 

46.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำาระในบริษัทย่อยหกแห่งเป็นจำานวนเงิน 2.25 ล้านบาท 0.31 
ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐัอเมริกา 344.17 ลา้นจา๊ดพมา่ และสว่นของเงินลงทุนในบรษิทัท่ีตกลงร่วมกันหนึง่แห่งตามข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นเป็นจำานวน 
10,247.76 ล้านตากาบังกลาเทศ

46.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับผู้ร่วมทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นจำานวน 8.35 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

46.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการขอและได้รับประทานบัตรการทำาเหมืองแร่โปแตชจากรัฐบาลไทย ดังนี้

46.4.1 บริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าโบนัสให้กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อได้รับประทานบัตรเป็นจำานวนเงิน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายเงินช่วย
เหลือเข้ากองทุนการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นจำานวนเงินปีละ 0.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับบริษัทย่อย
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46.4.2 บริษัทย่อยแจ้งความยินยอมชำาระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนภายในเขตพื้นที่ท่ีขอประทานบัตรการทำาเหมืองใต้ดิน ตาม
กฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าทดแทนตามที่กำาหนดไว้ในเง่ือนไขรายงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในกรอบวงเงินรวมจำานวน 1,200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
โครงการ 25 ปี

46.5 บริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าบริการที่ตกลงในสัญญา

46.6 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าใบอนุญาตการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมทางสังคม (ESIA License) สำาหรับ
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึก และทางรถไฟลำาเลียงของหนัก จำานวน 1.60 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 3.90 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตาม
ลำาดับ

46.7 บริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าสิทธิในสัมปทานพร้อมดอกเบ้ียของทุกโครงการในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ให้กับ Dawei SEZ Management Committee จำานวนรวม 12.96 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีภาระผูกพันที่
ต้องจ่ายชำาระค่าสิทธิในสัมปทานรายปีตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน

47. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุม่บรษิทัได้ถูกบรษิทัลกูคา้หลายรายฟอ้งรอ้งเพือ่เรียกรอ้งคา่เสยีหายเก่ียวกับการผดิสญัญาจา้ง โดยเรียกค่าเสยีหายจากกลุม่บรษิทัเปน็จำานวนรวม 1,296.09 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัจำานวน 423.12 ลา้นบาท) ขณะนีค้ดยัีงอยู่ในระหว่างข้ันตอนพจิารณาของศาลแพง่จำานวน 1,035.95 ลา้นบาท และอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจำานวน 260.15 ลา้นบาท ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทไม่สามารถประเมินระยะเวลาของกระแสเงนิสดจ่ายชำาระคา่เสียหาย (ถา้มี) จาก
การเรียกฟ้องร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ เนื่องจากผลของคดีความขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลและอนุญาโตตุลาการซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้ อย่างไร
ก็ตาม ผูบ้รหิารของกลุม่บริษทัเช่ือวา่คดีดังกลา่วจะไมก่่อให้เกิดผลเสยีหายอย่างมสีาระสำาคญัต่อกลุม่บริษทั เนือ่งจากบางคดเีป็นการฟอ้งโดยไมม่มีลู กลุม่บรษิทั
จึงไม่มีการตั้งสำารองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี

48. ส่วนงานดำาเนินงาน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมข้อมูลของส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 31,746 36,829  55,741 50,783
ประเทศอินเดีย 10,909 12,666  2,965 2,591
ประเทศบังกลาเทศ 2,647 5,537  1,920 2,157
อื่นๆ 887 427  7,437 7,668

รวม 46,189 55,459  68,063 63,199

* ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม

ลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัท อยู่ในประเทศไทยและประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลัก รายได้จะถูกระบุตามหลักภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูก
ปันส่วนตามที่ตั้งทางกายภาพ

รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการทำาสัญญาให้บริการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการอื่นรวมถึงการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และประเมินแล้วว่าเป็นภาระ
ที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว และจะรับรู้รายได้ตามแต่ละลักษณะของรายได้จากสัญญา ดังต่อไปนี้  

รายได้จากสัญญา  การรับรู้รายได้ 

บริการรับเหมาก่อสร้าง และบริการอื่น   ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 
บริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน  ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 
ผลิตและขายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการเมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  และเมื่อลูกค้ามีอำานาจควบคุมในสินค้าและบริการนั้น  ด้วย
จำานวนเงินท่ีสะทอ้นถึงสิง่ตอบแทนท่ีกลุม่บรษิทัคาดว่าจะมสีทิธไิดรั้บ และจะไมร่บัรูร้ายไดจ้ากการขายและให้บรกิาร หากกลุม่บรษิทัยังมกีารควบคุมสนิคา้หรอื
บริหารสินค้าที่ขายไปแล้ว หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว  
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กลุม่บรษิทัดำาเนนิกิจการในสว่นงานหลกัทางธรุกิจเก่ียวกับธรุกิจการก่อสร้างเป็นสว่นใหญ่ และดำาเนนิธรุกิจในสว่นงานทางภมูศิาสตร์สำาหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 ดังนี้ 

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไทย อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รายได้จากบุคคลภายนอก  31,746 36,829  10,909 12,666  2,647 5,537  887 427  46,189 55,459  -  -  46,189 55,459
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ  2,060 1,131  109 134  850  -  -  - 3,019 1,265  (3,019) (1,265)  -  - 

รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม  33,806 37,960  11,018 12,800  3,497 5,537  887 427  49,208 56,724  (3,019) (1,265)  46,189 55,459

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากบุคคลภายนอก  5,893 4,315  -  -  -  -  1,886 2,448  7,779 6,763  -  -  7,779 6,763
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ  1,384 1,592  -  -  -  -  -  -  1,384 1,592  (1,384) (1,592)  -  - 

รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม  7,277 5,907  -  -  -  -  1,886 2,448  9,163 8,355  (1,384) (1,592)  7,779 6,763

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  4,093 3,918  1,176 1,425  (644) 840  653 367  5,278 6,550  (1,134) (32)  4,144 6,518

รายได้แยกตามการรับรู้รายได้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง  33,806 37,960  11,018 12,800  3,497 5,537  887 427  49,208 56,724  (3,019) (1,265)  46,189 55,459
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  7,277 5,907  -  -  -  -  1,886 2,448  9,163 8,355  (1,384) (1,592) 7,779 6,763

รวม  41,083 43,867  11,018 12,800  3,497 5,537  2,773 2,875  58,371 65,079  (4,403) (2,857)  53,968 62,222

ดอกเบี้ยรับ 92 85 89 88  -  - 2 1  183 174 (45) (55)  138 119
กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ 
  เพื่อการลงทุน

475 10  -  -  -  -  -  - 475 10  -  - 475 10

ต้นทุนทางการเงิน (1,907) (2,036) (408) (504) (102) (33) (196) (173) (2,613) (2,746) 80 59 (2,533) (2,687)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (3,374) (2,241) (284) (352) (60) (329) (390) (439) (4,108) (3,361) 2 7 (4,106) (3,354)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) ผลขาดทุน 
  จากการด้อยค่า

(541) (38) (237) (42)  -  - (253) (11) (1,031) (91) 619 (3) (412) (94)

กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) 
  การด้อยค่าของเงินลงทุน

(199) (2,465)  -  -  -  -  - 99 (199) (2,366) 199 2,350  - (16)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
  บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า

18 206

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (392) (540)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (1,127) 1,382

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสื้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ไทย อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ 22,238 20,883 2,190 2,301 805 1,070 4,386 4,720 29,619 28,974 (5) (5) 29,614 28,969
สินทรัพย์อื่น 66,778 67,116 14,873 14,305 9,266 9,078 6,286 4,510 97,203 95,009 (18,944) (18,893) 78,259 76,116
สินทรัพย์รวม 89,016 87,999 17,063 16,606 10,071 10,148 10,672 9,230 126,822 123,983 (18,949) (18,898) 107,873 105,085

หนี้สินรวม 60,838 60,330 16,455 15,714 11,200 8,850 10,655 9,364 99,148 94,258 (6,719) (6,150) 92,429 88,108

ลูกค้ารายใหญ่

สำาหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัมรีายไดจ้ากลกูค้าหลกัซ่ึงเป็นหนว่ยงานของภาครัฐเป็นจำานวนเงิน 35,404.58 ลา้นบาท (2562 : 44,506.52 
ล้านบาท)
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49. วัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว - 47 - 47
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 369,918 - - 369,918
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 34,362 - 34,362

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 2,510,466 - 2,510,466

รวม 369,918 2,544,875 - 2,914,793

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 167,703 - 167,703

รวม - 167,703 - 167,703

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 279,306 - - 279,306
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 34,362 - 34,362

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,068,821 - 1,068,821

รวม 279,306 1,103,183 - 1,382,489

สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว - 47 - 47
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 302,903 - - 302,903

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 2,041,160 - 2,041,160

รวม 302,903 2,041,207 - 2,344,110

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 205,727 - 205,727

รวม - 205,727 - 205,727
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 279,306 - - 279,306

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,068,821 - 1,068,821

รวม 279,306 1,068,821 - 1,348,127

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 50,216 - 50,216

รวม - 50,216 - 50,216

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และ
ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ผังเมือง ทำาเลที่ตั้ง ภาระผูกพันและการใช้งานปัจจุบัน

50. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
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สรุปตำาแหน่งรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำาปี 2563

(จัดทำาขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
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