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2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานบริหาร

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวจากสาเหตุสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา หรือการถอนตัวของ 
สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป แต่เมื่อย่างเข้าสู่ต้นปี 2563 ข้อกังวลดังกล่าวเทียบไม่ได้เลยกับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) ซ่ึงสง่ผลกระทบรนุแรงไปท้ังโลก ท่ีสำาคญัคือ ยังไมส่ามารถประเมนิไดว่้าจะใช้เวลาไปถึงจดุสิน้สดุไดเ้มือ่ใด ผลกระทบโดยตรง
ต่อประเทศไทยมีท้ังด้านธุรกิจการส่งออกและธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีเป็นรายได้หลักของประเทศ เป็นภาระอันหนักอึ้งของรัฐบาลท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชาติให้เติบโตตามที่คาดหวัง เพราะเริ่มส่งผลต่อแรงงานจากทุกภาคส่วนในทุกๆ ระดับ ที่ต้องประคับประคองให้เดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ดีหวังว่า
คนไทยและทุกประเทศในโลกจะร่วมมือกัน ฝ่าฟันและผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ปี 2562 ท่ีผา่นมาเป็นอกีปทีีบ่รษิทัฯ สามารถม ีTurnover ไดม้ากกวา่ 60,000 ลา้นบาทจากการรบัเหมาก่อสรา้ง การขายและให้บรกิาร โดยขยับ
จาก 60,644 ล้านบาท มาเป็น 62,221 บาท ทำารายได้สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทรับเหมาในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลประกอบการมาจากการดำาเนินการโครงการ
ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าใต้ดิน โรงไฟฟ้าบางประกง โครงการ One Bangkok ขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญา 9 
และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี เป็นต้น สำาหรับงานในมือที่มีอยู่ เมื่อรวมงานขนาดใหญ่
ที่กำาลังจะเข้าไปดำาเนินการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โครงการรถไฟ Malolos-Clark ในประเทศฟิลิปปินส์ โครงการรถไฟ 
ไทยจีน สัญญา 4-5 เป็นต้น ทำาให้บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) รวมกว่า 2.6 แสนล้านบาท แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะมีความรุนแรง แต่
ก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับการทำางานของบริษัทฯ มากนัก บริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ให้เพิ่มการป้องกัน
ตนเองและระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อในทุกๆ ขั้นตอนของการทำางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รัฐบาลมีโครงการที่จะผลักดันงานประมูลออกมาอีกเป็นจำานวนมาก เพื่อก่อให้เกิดการ
สร้างงานและการลงทนุ อนัจะเป็นการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของชาต ิไดแ้ก่ โครงการรถไฟทางคูส่ายใหม ่รถไฟฟา้สายสมีว่งใต รถไฟฟา้สายสสีม้ตะวันตก  
เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำางานและมั่นใจว่าจะชนะการประมูลหลายโครงการ จะทำาให้บริษัทฯ มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
อีก 2-3 ปีข้างหน้า

ส่วนโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองมีความก้าวหน้าตามลำาดับประกอบไปด้วย โครงการเหมือนแร่โพแตช จ.อุดรธานี โครงการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โครงการก่อสร้างบริหารจัดการท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค และโครงการทำาเหมืองบ๊อกไซต์และโ 
รงงานอลูมิน่า สปป. ลาว ล้วนมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นตามลำาดับ ดังนั้นกล่าวได้ว่าปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ก็เป็นปีที่บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อ
เนื่องมากอีกปีหนึ่ง

   

   นายเปรมชัย กรรณสูต
   ประธานบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อ 
วันที่ 27 เมษายน 2560 วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาและสอบทานในเรื่องสำาคัญๆ 
พร้อมทั้งให้ความเห็น ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และพจิารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี 2562 ของ ฝา่ยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งท่ีเกิดจากต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึน เนือ่งจากการปรบัราคาสงูข้ึนของวัสดุหลกัท่ีมแีนวโนม้จะปรบัราคาสงูข้ึนในปี 2562 
และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ท่ีผูส้อบบัญชีรับอนญุาต และเสนอค่าผลตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนญุาต 
ของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 รวมทั้งได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 
1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตาม 
ที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอไม่มีข้อบกพร่องท่ี
เป็นสาระสำาคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการทำารายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่เสนอขออนมุตัต่ิอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการแต่งต้ัง นายสมคดิ เตียตระกูล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์  
ฉัว่ศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6624 และ/หรือ นายนรินทร ์จรูะมงคล ผูส้อบบัญชีรับอนญุาต เลขที ่8593 จาก บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จำากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ที่ผ่านมา

   

   

   (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 16 มีนาคม 2563



4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไว้ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารและทีมงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม มีการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่สำาคัญ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ Dhaka Elevated Expressway 
ประเทศบงักลาเทศ, โครงการนคิมอตุสาหกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานระยะแรกในเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์โครงการ
เหมืองแร่บ็อกไซต์ สปป.ลาว โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการและส่งมอบท่าเรือและรถไฟโมติเซ่ถึงมาคูซี 
สาธารณรัฐโมซัมบิก และโครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จังหวัดลำาปาง รวมถึงได้ติดตามการดำาเนินงานของกลุ่มงานก่อสร้างทางรถไฟ (Railway 
Business Unit) และความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา)

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยังได้พจิารณาและเสนอความเห็นพรอ้มแนะแนวทางปฏบัิต ิเพือ่ให้เกิดการผลกัดนัแต่ละโครงการให้ลลุว่ง
ตามแผน อีกทั้งขอให้ฝ่ายบริหารวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ในกรอบของงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

   

   (ดร.ไกรศร จิตธรธรรม)
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 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 โดยใช้ชื่อว่าบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เป็นต้นมา รวมถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท

มากกว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัทฯ  ได้บริหารโครงการก่อสร้างท้ังในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงได้รับการยอมรับท้ังในเรื่องของขีดความสามารถในการก่อสร้าง การใช้นวัตกรรมในการดำาเนินงาน และการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล อาทิ 

 - ISO 9001 มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่กำากับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ 
 - ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ISO 45001 มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง พร้อมกับการทำาให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 
5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงได้มีมติทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงได้
กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำานาญในงานก่อสร้างทุกประเภท

 มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูง โดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้

 มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ก่อสร้างเสร็จทันเวลาตามกำาหนดสัญญาภายในงบประมาณที่กำาหนด  
  และมีการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างเคร่งครัด

 รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำาของบริษัทก่อสร้าง

 สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย

คติพจน์ 

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

กลยุทธ์

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยการทำางานให้มีคุณภาพ

 การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่กำาหนดพร้อมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน

 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัย

 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ

 มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีผลกำาไร

 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อยกระดับบริษัทและพนักงานทุกระดับ ให้อยู่ใน 
  ระดับมาตรฐานสากล (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)

 สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

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

1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อหารายได้
• เข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐที่สำาคัญ อาทิ เช่น 

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

 - โครงการทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย – เชียงราย – 
 - เชียงของ และบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม
 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และช่วงตลิ่งชัน 
– ศิริราช

 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน –
หัวหมาก 

 - โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวลำาโพง (Missing Link) 
 - โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ 
 - โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม 
 - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
 - โครงการอุโมงค์ระบายน้ำาของกรุงเทพมหานคร
 - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยาย  
จ.ระยอง – จันทบุรี – ตราด

• ในแต่ละ Business Unit (BU) ต้องมุง่มัน่พฒันาวิธีการทำางานให้มปีระสทิธภิาพสงูข้ึน
อย่างตอ่เนือ่งทีจ่ะสร้างความได้เปรียบในการท่ีจะทำางานให้ไดค้ณุภาพดีข้ึนและเสรจ็เรว็
ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำาลงเพื่อสร้างโอกาสให้ประสบผลสำาเร็จในการเสนอราคา

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด คงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่ง
• เป็นผู้ร่วมลงทุนกับภาครัฐตามนโยบายการลงทุน PPP สำาหรับโครงการต่างๆ อาทิ

 - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
 - โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วง
บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว 

 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำา
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย
 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย ทางยกระดับอุตราภิมุข  
(ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต – บางปะอิน 

 - โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หัวหิน 
 - โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

• เพิ่มมูลค่างานในมือจากปัจจุบัน

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด คงความเป็นผู้นำา
อันดับหนึ่ง

• ขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
• พัฒนารายได้จากโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน

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

2. การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร
• การนำาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร
• สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนา และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำาหรับงานก่อสร้างใหม่อัน

จะเป็นประโยชน์สำาหรับงานก่อสร้าง
• ตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทฯ ในหน่วยงานที่เป็นสายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง

• เป็นผู้นำาในการคิดค้นนวัตกรรมสำาหรับงาน
ก่อสร้าง

• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันสมัย

3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
• บรหิารจดัการงานก่อสรา้งให้เปน็ไปตามมาตรฐาน คุณภาพ และสง่มอบผลงานให้เสรจ็

ตามสัญญา ภายในงบประมาณและเวลาที่กำาหนดไว้
4. บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่มีจิตสำานึกต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• การตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของทุกหน่วยงานจากทีมงานส่วนกลาง
• จำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ให้ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

• Zero Accident Target

5. การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว
• จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีความรู้และจิตสำานึกต่อการบริหาร 

ตั้งแต่ระดับบริหาร (SVP, VP, PM, PE) ระดับหัวหน้างาน (AVP และสมุห์บัญชี) 
ระดับพนักงานปฏิบัติการท้ังสายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

• การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน
• ต้ังศูนย์ฝึกอบรมวิศวกร, ช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• จัดการแข่งขันภายใน ระดับวิศวกร เพื่อพัฒนาบุคลากรและมอบรางวัล

• ลดอัตราการ Turn Over ของพนักงานในระดับ
ต่างๆ

• สนับสนุนวิศวกรที่ชนะการแข่งขันภายในบริษัทฯ 
ให้มีตำาแหน่งในระดับหัวหน้างาน

6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
• เข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนในพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง
• สนับสนุนในกิจกรรมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ 

โครงการโรงเรียน พอดี พอดี
• สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของสำานักงาน ก.ล.ต. อาทิ การกำาหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทัท่ีเป็นไปเพือ่ความย่ังยืน รวมถึงสนบัสนนุการ
มีส่วนร่วม และการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น

• สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

• คะแนน CG ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 90 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ISO (ISO COMMITTEE)

ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการดำาเนินงาน และระบบการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ ISO หรือ ISO COMMITTEE เพื่อดำาเนินการจัดระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เพื่อให้การดำาเนินการดังกล่าวมีความต่อเนื่อง มีสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำานวน 2 ครั้ง จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น (ITD-W1) โดยปัจจุบัน
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทฯ คือ 5,279,868,944 บาท

3. การจัดตั้งศูนย์บริการงานอาคาร หรือ Buildings Service Center (BSC)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการงานอาคาร หรือ Buildings Service Center (BSC) ณ ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อำาเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มงานอาคารในด้านการผลิต ให้เช่า Formwork และเครื่องจักรในงานก่อสร้างอาคาร  
รวมถึงโกดังเก็บสินค้าที่เหลือใช้
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการดำาเนินงาน เป็น 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

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ-ÍÕ·ÕàÍ¿100.00%

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

º¨¡. ¾Õ·Õ ä·ÂÅÔ¹â´ ºÒÃÒ ¾ÃÒ·ÒÁÒ99.99%

º¨¡. ÀÙÁÔã¨ä·Â «ÕàÁ¹µ�99.99%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â áÅ¹´�99.99%

º¨¡. ÍÔµÒàÅÕÂ¹ä·Â à¾ÒàÇÍÃ�99.99%

First Dhaka Elevated Expressway 
Co., Ltd.

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%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 àÃÅ99.97%

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)

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ äÍ·Õ´Õ-àÍÍÒÃ�«Õ100.00%
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บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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§·Ø¹à·‹Ò¡Ñº
ÃŒÍÂÅÐ 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 «ÑÁ«Ø§ – äÍ·Õ´Õ24.00%

¡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)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

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

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

บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งได้ดังนี้
1. กลุม่ธรุกิจท่ีเก่ียวเนือ่งกับงานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณปูโภค ซ่ึงสนบัสนนุกลุม่ธรุกิจงานก่อสรา้งและกลุม่ธุรกิจทีเ่ก่ียวกับการ

ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ 
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการ 

รับสัมปทาน 
3. กลุม่ธรุกิจทีเ่ป็นการรว่มคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทนุกับผูล้งทนุอืน่ท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพือ่ประโยชนใ์นดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

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

1. งานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด และโรงแรม 9,560.03 14.47 9,936.94 15.45 11,817.61 20.20
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1,031.56 1.56 1,743.48 2.71 1,240.00 2.12

 3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ำามัน แก๊สและน้ำา ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและ 
     ถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่

5,227.89 7.91 5,613.95 8.73 3,923.64 6.71

 4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน 
  ระบบทางด่วน

22,680.16 34.32 21,105.68 32.82 14,929.25 25.51

5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล 7,851.35 11.88 8,808.64 13.70 13,043.20 22.29
6. งานสร้างเขื่อน อุโมงค์และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 3,783.04 5.72 1,478.59 2.30 1,148.59 1.96
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก 9.99 0.02 183.98 0.29 78.95 0.13
8. งานด้านการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 88.22 0.13 0.00 0.00 62.83 0.11
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน 5,748.47 8.70 4,540.11 7.06 2,896.68 4.95

10. รายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 9,097.60 13.77 9,758.94 15.17 8,007.89 13.69
11. รายได้อื่นๆ 1,005.13 1.52 1,143.25 1.77 1,367.18 2.33
รวมมูลค่าการจำาหน่าย 66,083.44 100.00 64,313.56 100.00 58,515.82 100.00

อัตราการเพิ่มลด (ร้อยละ) 2.75 9.91 15.67
รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง 671.73 663.89 513.57
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ 2,185.15 1,862.52 1,538.76
รายได้อื่นๆ 219.62 256.04 384.48
รวมมูลค่าการจำาหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน 63,006.94 61,531.11 56,079.01
อัตราการเพิ่ม (ลด) (ร้อยละ) 2.40 9.72 15.89
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า

1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

ชื่อบริษัท
สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(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 1,858 0.01 - - - -
3. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 99.99 5,244 0.02 14,811 0.07 106,636 0.50
4. บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา 99.99 343,772 1.36 258,863 1.02 20,434 0.10
5. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ 99.99 1,354,494 5.34 1,353,829 5.33 1,211,110 5.70
6. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์ 99.99 - - - - - -
7. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 99.99 - - - - - -
8. ITD Construction SDN.BHD. 99.99 - - - - - -
9. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน 99.99 38,740 0.15 20,913 0.08 28,250 0.13

10. ITD Bangladesh Company Limited 99.99 - - - - - -
11. ITD - Madagascar S.A. 99.98 - - 740 - 2,135 0.01
12. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา 99.97 2,104,458 8.29 2,119,797 8.34 2,060,462 9.70
13. บจก. เอเชี่ยน เรล 99.97 146,946 0.58 - - - -
14. บจก. สหภาพเมียนมา–อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 99.95 - - - - - -
15. บจก. พลังไทยก้าวหน้า 99.99 - - - - - -
16. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี 99.93 13,075 0.05 46,469 0.18 41,583 0.20
17. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐ 99.80 343,571 1.35 308,043 1.21 435,856 2.05
18. ITD Mozambique Limitada 99.00 4,291 0.02 7,700 0.03 12,246 0.06
19. บจก. อิตัลไทย มารีน 92.59 378,369 1.49 357,717 1.41 196,760 0.93
20. บจก. อิตัลไทย เทรวี่ 90.94 1,334,020 5.26 1,475,368 5.81 1,317,978 6.20
21. Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. 80.00 - - - - - -
22. บจก. ผลิตพลังงาน 78.16 - - - - - -
23. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ 69.90 177,482 0.70 147,424 0.58 86,369 0.41
24. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย 46.64 12,300,852 48.48 12,874,399 50.67 11,940,442 56.19
25. บจก. ไทยมารุเคน 50.96 739,631 2.92 496,714 1.96 580,059 2.73

บริษัทร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิร์นเอาท์ส 48.99 109,158 0.43 93,851 0.37 146,885 0.69
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. กลุม่ธรุกิจทีเ่ป็นการลงทนุในด้านอืน่ๆ เชน่ การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สายงานผลติภณัฑ์สิง่ก่อสร้างและวัตถุดิบข้ันต้น และกิจการรับสมัปทาน

ชื่อบริษัท
สัดส่วน
การลงทุน
(ร้อยละ)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

(หน่วย : พันบาท) รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์ 99.99 399,539 1.57 563,264 2.22 543,357 2.56
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 2562 ปี 2561 ปี 2560

(หน่วย : พันบาท)
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

การร่วมค้า
1. กิจการร่วมค้าไอทีดี อาร์ที 70.00 467,636 1.84 138,662 0.55 4,520 0.02
2. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ 65.00 - - 89,984 0.35 137,408 0.65
3. กิจการร่วมค้าไอทีดี ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม) 60.00 - - - - 8,306 0.04
4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม 55.25 - - 13,514 0.05 - -
5. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจีซี 55.00 1 - 3,013 0.01 2,161 0.01
6. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ไอทีดี เซ็ม 51.00 461,915 1.82 737,819 2.90 758,481 3.57
7. กิจการร่วมค้าไอทีดี-ชิโนไฮโดร 51.00 798,810 3.15 483,526 1.90 37,799 0.18
8. กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสคิว 50.00 1,352,752 5.33 1,480,530 5.83 816,130 3.84
9. กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี 50.00 - - - - - -
10. กิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี 49.00 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 4.86 594,761 2.80
13. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี 24.00 - - 261,159 1.03 - -
14. กิจการร่วมค้าไอทีดี เซ็มอินเดีย 20.00 37,510 0.15 24,898 0.10 27,023 0.13
15. กิจการร่วมค้าซีอีซี-ไอทีดีเซ็ม-ทีพีแอล 18.66 395,657 1.56 429,387 1.69 133,743 0.60

25,374,100 100.00 25,407,316 100.00 21,250,894 100.00
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สรุปผลงานการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา

แนวโนม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในป ี2563 นกัวิชาการหลายสำานกัช้ีว่าเป็นโจทย์ทีย่ากอกีครัง้สำาหรับรฐับาลทีจ่ะขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัว อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีชะลอตัวจากสถานะการณ์สงคราม
การค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา ปัญหาความรุนแรงระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่าน การถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของ 
สหราชอาณาจักร (เบร็กซิต) หรือ สถานการณ์ใหม่เรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จากประเทศจีน รวมทั้งปัญหาการ
แข็งค่าของเงินบาทและการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำาในประเทศ โดยที่แนวโน้มเศรษฐกิจสำาหรับปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ ต้องมาจากความต่อเนื่อง
ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเท่านั้น ได้แก่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อาทิ 
รถไฟฟา้สายสตีา่งๆ รถไฟความเร็วสงู รถไฟทางคู่ การก่อสร้างทางพเิศษระหวา่งเมอืง เป็นต้น ซ่ึงเมือ่ภาคเอกชนเห็นภาพการลงทุนทีชั่ดเจนของภาครฐั  
ก็จะกล้าลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือห้างสรรพสินค้าไปตามแนวรถไฟฟ้า และมีการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่เห็นว่าการคมนาคมสะดวก ส่งผลต่อการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สำาหรับผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา สรุปเป็นกลุ่มงานได้ดังนี้

กลุ่มงานอาคาร

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์ มูลค่า 1,347 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารวิซดอม 
101 มูลค่า 1,764 ล้านบาท คอนโดมิเนียม วินด์เชลล์ นราธิวาส สาธร มูลค่า 479 ล้านบาท อาคารประกันสังคมโรงพยาบาลยันฮี มูลค่า 302 ล้าน
บาท ศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ มูลค่า 466 ล้านบาท โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา มูลค่า 311 ล้านบาท และโรงแรมโอโซ่ พัทยา 
มูลค่า 301 ล้านบาท สำาหรับโครงการต่างๆ ที่ยังดำาเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ ได้แก่ อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสา  
อัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 มูลค่า 5,389 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 88 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงระยะที่ 1 ส่วน
ของงานฐานรากอาคาร มูลค่า 7,005 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 23 อาคารแมกโนเลียส์วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ มูลค่า 2,492 ล้านบาท 
ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 97 โครงการดิ ไอ คอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ มูลค่า 1,440 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 98 โครงการวันแบงค๊
อกมิกซ์ยูส (ส่วนโครงสร้างใต้ดิน) มูลค่า 8,250 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 20 อาคารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการของสำานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง มูลค่า 1,397 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 9 โครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 มูลค่า 1,215 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ 22 โครงการเอ็มสเพียร์/เอ็มไลฟ์ มูลค่า 3,124 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 4 และอาคารโรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่งกับอาคารศูนย์ข้อมูล
กองทัพอากาศ มูลค่า 350 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 29 ส่วนโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการ ได้แก่ โครงการบางกอกมอลล์และ
บางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1 มูลค่า 2,270 ล้านบาท อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำารวจ โรงพยาบาลตำารวจ มูลค่า 1,921 ล้านบาท และ
งานก่อสร้างอาคารสำาหรับโครงการโรงกลั่นน้ำามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์ Package 1 และ 2 มูลค่า 1,356 ล้านบาท เป็นต้น

กลุ่มงานทางด่วนยกระดับ, ทางหลวง, ทางรถไฟ และสะพาน

โครงการท่ีดำาเนนิการแลว้เสรจ็ในรอบปีทีผ่า่นมา ได้แก่ งานทางหลวงสาย 304 ช่วงกบินทรบุ์ร-ีปักธงชัย (ทางเชือ่มผนืป่า) และช่วงกบินทรบุ์ร-ีวัง
น้ำาเขียว ตอนที ่3 มลูคา่รวม 1,863 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษสายบางปะอนิ-สระบรุ-ีนครราชสมีา ตอนที ่7-8-9 มลูคา่รวม 3,179 ลา้น
บาท ทางลอดจดุตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4026 ภเูก็ต มลูคา่ 406 ลา้นบาท ศนูย์การขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟ ทา่เรอืแหลมฉบัง มลูค่า 1,344 ลา้นบาท  
งานเสริมโครงสร้างทางรถไฟชุมทางคลอง19 – ชุมทางแก่งคอย มูลค่า 573 ล้านบาท และงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง สถานีหัวตะเข้-
ฉะเชิงเทรา มูลค่า 159 ล้านบาท ส่วนโครงการทางหลวงและทางยกระดับในประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย  
อ.บา้นใหมไ่ชยพจน-์อ.พทุไธสง ตอน 1 มลูค่า 500 ลา้นบาท ดำาเนนิการไปแลว้รอ้ยละ 93 และทางยกระดบับนทางหลวง หมายเลข 35 ถนนพระราม 2  
ตอนที่ 3 มูลค่า 2,328 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 4 ส่วนงานรถไฟทางคู่ที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ รถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-จิระ สัญญา 1 
มูลค่า 7,065 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 55 รถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-จิระ สัญญา 3 เป็นงานอุโมงค์รถไฟ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการร่วม
กับพันธมิตรในนามกิจการร่วมค้าไอทีดี-อาร์ที มูลค่า 8,682 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 14 และรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 
5,427 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 54 โดยกำาลังเตรียมตัวเข้าไปดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 4-5 งานโยธาช่วง 
บ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. มูลค่า 9,264 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูล อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจากบอร์ด 
การรถไฟแห่งประเทศไทยสำาหรับโครงการในต่างประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการทางด่วนยกระดับธากา มูลค่า 38,095 ล้านบาท ที่กรุงธากา 
ประเทศบังกลาเทศ กำาลังอยู่ในขั้นตอนการทำา Financial Close คาดว่าจะแล้วเสร็จในภายในปีนี้ 

กลุ่มงานสนามบิน

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 เป็นการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลัง
ที่ 1 (ชั้น B2, B1และG) รวมงานก่อสร้างลานจอดอากาศยานและส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ มูลค่า 11,263 ล้านบาท สำาหรับโครงการภายใน
ประเทศที่ยังดำาเนินการอยู่ ได้แก่ งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง 01R-19L ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 161 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 
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69 ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) มีแผนการพัฒนาท่าอากาศสุวรรณภูมิระยะที่ 3 ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 โครงการ
ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตกและโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 เป็นต้น ซ่ึงจะต้องเร่งประกวดราคาโครงการ
ต่างๆ ตามเป้าหมายเพื่อการขยายศักยภาพสนามบินรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศ ตามยุทธศาสตร์การเที่ยวเมืองรอง ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ สนามบินสุราษฏร์ธานี สนามบินกระบี่ สนามบินนราธิวาส รวมทั้ง 
สนามบินของเมืองหลัก ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งโครงการที่กล่าวมาแล้วก็ล้วนเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ 
ให้ความสนใจและติดตามมาโดยตลอด 

กลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีท่ีผ่านมา ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารหม้อต้ม-หม้อเค่ียวปั่นและอาคาร Silo ของโรงน้ำาตาลมิตรผล 
มูลค่ารวม 277 ล้านบาท และงานก่อสร้างอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง มูลค่า 252 ล้านบาท ส่วนโครงการที่กำาลังดำาเนิน
การอยู่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1-2) ซ่ึงบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรประกอบด้วยซูมิโตโมและแบล็คแอนด์วิช  
(ประเทศไทย) เข้าไปดำาเนินการมีมูลค่า 22,000 ล้านบาท โดยงานโครงสร้างที่บริษัทฯ รับผิดชอบมีมูลค่า 5,199 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ 70 โรงงานผลิตไอศกรีมของบริษัท เอฟแอนด์เอ็นยูไนเต็ด จำากัด ที่อำาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มูลค่า 255 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้ว
ร้อยละ 98 โครงการปรับปรุงโรงงานกู๊ดเยียร์ เฟส 2 จังหวัดปทุมธานี มูลค่า 348 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 10 งานโยธาของโครงการพัฒนา
พื้นที่วังจันทร์ มูลค่า 1,395 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 56 และโครงสร้างคอนกรีตและงานโยธา Harmony Project จังหวัดระยอง มูลค่า 
672 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 13 โดยมีโครงการที่เพิ่งเข้าไปดำาเนินการในปีนี้ ได้แก่ งานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำามันพลังงานสะอาด 
กลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 มูลค่า 3,771 ล้านบาท

กลุ่มงานเหมืองแร่ 

โครงการทีด่ำาเนนิการแลว้เสร็จในรอบปีท่ีผา่นมา ได้แก่ โครงการเหมอืงถ่านหินแมเ่มาะ เฟสท่ี 7 มลูคา่ 21,891 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นงานขุด-ขนดนิ  
ปริมาณ 365 ล้านลูกบาศก์เมตร และขุดถ่านหินปริมาณ 50 ล้านตันให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท สหกล 
อิควิปเมนท์ จำากัด ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว ขณะนี้ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 98 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนโครงการ
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ เฟสที่ 9 มูลค่า 35,000 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 4 โดยเป็นช่วงที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้ง
เครื่องจักรและแนวสายพาน จะเริ่มขุดขนเต็มประสิทธิภาพในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้ ส่วนโครงการในต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่คือ งานขุด-ขน
ดินของ บริษัท เมตาลิโด บูมีรายา (MBR) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นงานขุด-ขนดินปริมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร งานคัดแยกและขนส่งถ่านหิน 
1.58 ล้านตัน มูลค่า 1,295 ล้านบาท โดยดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 55 และงานขุด-ขนดินปริมาณ 383 ล้านลูกบาศก์เมตรในโครงการเหมืองหงสา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 25,282 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 37 

กลุ่มงานอุโมงค์ วางท่อ สาธารณูปโภคและงานอื่นๆ 

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่ 1 (RC-670) ขนาด 18” มูลค่า 
1,739 ล้านบาท โครงการปรับปรุงท่อ Cross Pipe ขนาด 36 และ 42 นิ้ว ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง มูลค่า 176 ล้านบาท และ
โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสถานีย่อยฉิมพลี มูลค่า 216 ล้านบาท ส่วนโครงการที่ยังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ วางระบบ 
ท่อก๊าซธรรมชาติ เขตอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี มูลค่า 190 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 95 งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน สถานี
ต้นทางชิดลม มูลค่า 863 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 67 โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง มูลค่า 
176 ล้านบาท ดำาเนินการไปได้แล้วร้อยละ 52 งานก่อสร้าง-จัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนจากระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินพระราม 
3 มูลค่า 1,823 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 6 โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 671 ล้าน
บาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 2 และงานก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำาทะเล-อุโมงค์ระบายน้ำาสู่ทะเลของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด ที่หนองแฟบ มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง มูลค่า 1,017 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 9 ส่วนโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปดำาเนินการคือ งานวางท่อใต้ดินสัญญาที่ 1 และ 
2 ในโครงการโรงกลั่นน้ำามันพลังสะอาดกลุ่มไทยออยล์ มูลค่ารวม 165 ล้านบาท และงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสาย
สีส้ม สัญญา 3 มูลค่า 194 ล้านบาท ส่วนโครงการในต่างประเทศที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการท่อรวบรวมน้ำาเสียของเมืองโฮจิมินห์ Package 
XL-01ในประเทศเวียดนาม มูลค่า 2,248 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 70 และงานวางท่อรวบรวมน้ำาเสีย ถ.เจมส์ลอง ซารานี ระยะทาง 3.8 
กิโลเมตร ในเมืองโกลกาตาของประเทศอินเดีย มูลค่า 987 ล้านรูปี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 99 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีนี้ 

กลุ่มงานท่าเรือและงานทางน้ำา

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำาป่าสักระยะที่ 1 ตอนที่ 1 มูลค่า 920 ล้านบาท ระบบ
ป้องกันน้ำาท่วมชุมชนบางศรีเมือง ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 326 ล้านบาท โครงการขยายท่าเรือเคอรี่สยามซีพอร์ต ระยะที่ 4 ในส่วน
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งานหลัก มูลค่า 1,572 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีงานเพิ่มเติมที่ทางเจ้าของงานสั่งให้ดำาเนินการทยอยเพิ่มขึ้นอีก งานก่อสร้างระบบระบายน้ำาป้องกันน้ำาท่วม
ชุมชนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มูลค่า 83 ล้านบาท และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำาท่าจีน ชุมชนบ้านพันธุวงษ์ จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 97 ล้าน
บาท ส่วนโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการท่าเทียบเรือไทยออยล์หมายเลข 7 และ 8 อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 2,297 ล้าน
บาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 99 โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด ที่หนองแฟบ มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง มูลค่า 5,349 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 32 และงานปรับปรุงท่าขนถ่ายสินค้าทางทะเล อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 
120 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 47 โดยมีโครงการซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ติดตามอยู่อย่างใกล้ชิด ได้แก่ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่ 
3 มูลค่า 35,100 ล้านบาท ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 มูลค่า 12,900 ล้านบาท โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน มูลค่า 1,500 ล้านบาท 
และงานเสริมชายหาดจอมเทียน มูลค่า 600 ล้านบาท เป็นต้น คาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือของเอกชนอีกหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็น
ลูกค้าที่พอใจในผลงานของบริษัทฯ จากผลงานที่ผ่านๆ มา ทยอยเริ่มโครงการเพื่อขยายศักยภาพทางธุรกิจที่ลูกค้าดำาเนินการอยู่ 

กลุ่มงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและเขื่อน

โครงการที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันคืองานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาช่วงแม่งัด-แม่กวงสัญญาที่ 1 เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำาและอาคาร
ประกอบ เพื่อผันน้ำาส่วนท่ีเกินความต้องการใช้น้ำาในช่วงฤดูฝนจากอ่างเก็บน้ำาเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อไปเพิ่มปริมาณท่ีอ่างเก็บน้ำาเข่ือนแม่กวงอุดม
ธาราที่มีปริมาณน้ำาไหลลงอ่างตามธรรมชาติไม่พอแก่ความต้องการ มูลค่า 2,182 ล้านบาท ขณะนี้ดำาเนินการคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 24 บริษัทฯ ได้
ติดตามโครงการบริหารและจัดการน้ำาของรัฐบาลมาโดยตลอด ทำาให้มีความพร้อมอย่างย่ิงท่ีจะเข้าประมูลทุกโครงการท่ีภาครัฐจะผลักดันออกมาเพื่อแก้
ปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนซ้ำาซากทุกปี รวมถึงความพร้อมในการเข้าประมูลโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของรัฐบาล ท่ีจะเร่งเตรียมความ
พร้อมสำาหรับความต้องการกำาลังไฟฟ้าของประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี 

กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชน

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรถชานเมือง (สายสีแดง) สัญญาที่ 2 ช่วงบางซื่อ-รังสิต มูลค่า 
24,206 ลา้นบาท สำาหรับโครงการระบบขนสง่มวลชนท่ีบริษทัฯ ดำาเนนิการอยู่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟา้สายสเีขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต สญัญา
ที่ 1 มูลค่า 14,070 ล้านบาท โดยงานหลักตามสัญญาดำาเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 กำาลังดำาเนินการในส่วนงานเพิ่มเติม โครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 23 กม. สัญญาที่ 3 เป็นโครงการส่วนที่อยู่ใต้ดิน ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่ไปกับงานก่อสร้างทางวิ่ง
รถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า มูลค่า 17,394 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 50 และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
ระยะที่ 1 ช่วงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน มูลค่า 1,590 ล้านบาท ดำาเนินการไปได้ร้อยละ 68 ส่วนงานในต่างประเทศที่ดำาเนิน
การแล้วเสร็จคือ โครงการเดลลีเมโทรสัญญา CC-26R ในประเทศอินเดีย มูลค่า 6,167 ล้านรูปี ส่วนงานในอินเดียที่ดำาเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการ 
โกลกาตาเมโทร สัญญา UG-2 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางวิ่งและตำาแหน่งของสถานี มูลค่า 17,703 ล้านรูปี ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 85 ส่วน
โครงการรถไฟฟ้านครธากา บังกลาเทศ เส้นทางยกระดับสายที่ 6 บริษัทฯ ประมูลได้หลายสัญญา ประกอบด้วย สัญญา CP-02 เป็นงานก่อสร้างโรง
ซ่อมบำารุงรถไฟฟ้า (Depot) โดยได้ร่วมดำาเนินการในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ซิโนไฮโดร มูลค่า 5,677 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 42 สัญญา 
CP-03 และ CP-04 เป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 9 สถานี มูลค่า 15,002 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 54 และสัญญา 
CP-06 ซึ่งดำาเนินงานร่วมกันในนามกิจการร่วมค้า เอสเอ็มซีซี-ไอทีดี เป็นการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีจำานวน 4 สถานี มูลค่า 7,081 ล้าน
บาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 24 

กลุ่มงานโครงสร้างเหล็ก

โครงการท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีท่ีผ่านมา ได้แก่ โรงงานผลิตช้ินงานโครงสร้างเหล็กท่ี อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้ผลิตงาน
ให้โครงการหลายแห่ง ได้แก่ งานโครงสร้างเหล็กของโรงไฟฟ้าบางปะกง งานโครงสร้างเหล็กและงานสะพานเหล็กของรถไฟทางคู่ เส้นทางช่วงมาบ
กระเบา-จิระและเส้นทางช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ งานโครงสร้างเหล็กของรถไฟฟ้าสายสีทอง ชิ้นส่วนโครงเหล็กในส่วนงานหลังคาและ Skywalk 
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง งานโครงเหล็กส่วนงานหลังคา-งานบันไดทางเดินและ Skywalk ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นต้น รวมยอด
การผลิตของทุกๆ โครงการของปีนี้อยู่ที่ 16,461 ตัน ซึ่งบริษัทฯ จัดสร้างโรงงานผลิตงานโครงสร้างเหล็กนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตชิ้นงาน โดยนำาวัตถุดิบมาผลิต
ให้เสร็จสมบูรณ์ที่โรงงานแล้วค่อยนำาไปติดตั้งที่หน่วยงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ทำางาน เพราะที่หน้างานส่วนใหญ่มีพื้นที่ทำางานค่อนข้างจำากัด
ไม่สะดวกในการผลิต อีกทั้งในโรงงานมีกระบวนการควบคุมการผลิตที่รัดกุมทำาให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้โครงการต่างๆ สามารถทำางาน
ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
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กลุ่มงานสื่อสาร และโทรคมนาคม

โครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ งานอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 698 ล้านบาท  
ส่วนโครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบจำาหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดินและก่อสร้างระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำาแสง
ใต้ดิน ระยะที่ 1 (Lot 5) เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มูลค่า 256 ล้านบาท ดำาเนินการไปแล้วร้อยละ 44 สำาหรับโครงการที่บริษัทฯ ติดตาม
อยู่ได้แก่ โครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำาระบบ 33 เควี ไปยังเกาะเต่า ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มูลค่าประมาณ 1,804 ล้านบาท โครงการ
เกาะสมุย วงจร 4 มูลค่า 1,767 ล้านบาท เคเบิลใต้น้ำาระบบ 33 เควี เกาะปันหยี จังหวัดพังงา มูลค่า 190 ล้านบาท และงานปรับปรุงอาคารของ
สำานักงานใหญ่ กฟภ. มูลค่า 430 ล้านบาท สำาหรับงานวางเคเบิลใต้น้ำาไปยังเกาะต่างๆ ช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีทัศนวิสัยที่
ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้หลายๆ พื้นที่ ที่เป็นเกาะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นโครงการที่บริษัทฯ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
เพราะมีประสบการณ์และเครื่องจักรพร้อมสำาหรับดำาเนินการด้านนี้อยู่แล้ว 

สำาหรับโครงการทีบ่รษิทัฯ ได้เป็นผูท้ำาการศกึษา ผลกัดันและพฒันาเองหลายโครงการ ได้แก่ โครงการโปแตซท่ีจงัหวัดอดุรธาน ีโครงการก่อสร้าง
บริหารจัดการท่าเรือและทางรถไฟ ในสาธารณรัฐโมซัมบิค โครงการทำาเหมืองบ๊อกไซต์และโรงงานอลูมิน่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย ทุกโครงการก็มีความคืบหน้าเพิ่มข้ึนตามลำาดับ จะเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ดีและต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ  
ต่อไปในเวลาอันใกล้นี้
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 รายไดแ้ละโอกาสในการเตบิโตของรายไดข้องบรษัิทฯ ข้ึนอยู่กบัสญัญาทีท่ำากบัภาครฐัซึง่ข้ึนอยู่กบันโยบายของรฐับาลและเศรษฐกจิของ
ประเทศเป็นหลัก

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ที่สำาคัญในประเทศโดยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างในประเทศคิดเป็นร้อยละ 67.4 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมด 

เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอตัราเพิม่ข้ึนในปี 2562 โดยอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึนโดยคดิเปน็รอ้ยละ 2.4 
ในปี 2562 คิดเปน็ร้อยละ 4.2 ในป ี2561 และคดิเป็นรอ้ยละ 4.1 ในปี 2560 และอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของอตุสาหกรรม
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.0 ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ -3.0 ในปี 2560 (ข้อมูลจากสำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลจะ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด หรือจะมีวิกฤตการณ์ทางการเงินเกิดขึ้นอีกหรือไม่ 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 หรือเสื่อมลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต หรือการเงินในประเทศอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน 
และโอกาสของบรษิทัฯ การดำาเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ นอกจากมุง่เนน้การดำาเนนิธรุกิจภายในประเทศแลว้ การดำาเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ยังข้ึนอยู่กับการใช้
จ่ายของภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย Dhaka Mass Transit Company Limited การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มี
รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 70.3 และร้อยละ 73.2 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมดในปี 2562 และทั้งปี 
2561 ตามลำาดับ และร้อยละ 71.1 และร้อยละ 70.1 ของมูลค่าของงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของ 
บริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าที่มีอยู่ในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำาดับ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ 
ยังคงให้บริการก่อสร้างกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงและมีความมั่นคงควบคู่กันด้วย อย่างไรก็ดี ในขณะที่แผนของประเทศเปิดโอกาสให้รัฐบาลเพิ่มการ
ใช้จา่ยดา้นโครงการระบบสาธารณปูโภค หากมกีารตัดลดงบประมาณคา่ใช้จา่ยทีส่ำาคญัของรัฐบาลย่อมสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ปรมิาณสญัญาโครงการ
ก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐที่จะมี ซึ่งในกรณีดังกล่าวหรือในกรณีที่ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และภาครัฐไม่ราบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจจะส่ง 
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้  
ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุนด้วย 

1.2 งานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ รับดำาเนินงานมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ 

รายได้ส่วนสำาคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาจากสัญญาก่อสร้างที่ทำากับ
รัฐบาล องค์กรที่เก่ียวข้องกับรัฐบาล หรือบริษัทเอกชนท่ีได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงงานเหล่านี้ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงซ่ึงไม่เก่ียวกับการดำาเนินการก่อสร้างของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น โครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นโครงการท่ีได้รับ
ความสนใจอย่างยิ่งจากคนทั่วไป ซึ่งอาจถูกตรวจสอบโดยสาธารณชน และฝ่ายการเมืองมากกว่าปกติ และอาจเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งทำาให้



รายงานประจำาปี 2562 19

บริษัทฯ ต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเงินทุนหมุนเวียนจำานวนมากให้แก่โครงการดังกล่าว นอกจากนี้โครงการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวอาจเกิด
ความลา่ชา้หรืออาจถูกแก้ไขเนือ่งจากประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงทำาให้การชำาระเงินให้แก่บรษิทัก่อสร้างทีใ่ห้บริการแก่โครงการดงักลา่วรวมถึงบริษทัอาจ
ล่าช้า อันเป็นผลจากการเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้กู้แก่โครงการ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล อาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการชำาระเงินให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี้ข้อพิพาทต่างๆ รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการในอนาคตของ 
บริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ 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
เสีย่งว่าต้นทุนทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ จะไมส่งูกว่าทีค่าดไว้ ดังนัน้ บริษทัฯ จะรบัรู้กำาไรจากสญัญาตา่งๆ ไดเ้ฉพาะเมือ่บริษทัฯ สามารถ
ควบคุมต้นทุน และหลีกเลี่ยง ปัญหาต้นทุนสูงกว่าประมาณการได้ อนึ่งการที่ต้นทุนสูงกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ  
การประมาณการท่ีผดิพลาด หรอืปัจจยัอืน่ใดลว้นสง่ผลให้โครงการไดก้ำาไรนอ้ยลงหรืออาจขาดทนุได้ สญัญาทีบ่ริษทัฯ ได้เข้าดำาเนนิการจำานวนมากมสีว่น
หนึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุนของบริษัทฯ อิงกับสมมุติฐานหลายประการ แม้ว่าบริษัทฯ จะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
ในการประมลูของบรษิทัฯ แลว้ก็ตาม รายได ้ต้นทุนและกำาไรทีร่บัรู้จากสญัญาเหมาจา่ย หรือสญัญาทีม่รีาคาตอ่หนว่ยทีแ่นน่อนอาจแปรผนัไปจากจำานวน 
ที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ซ่ึงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเง่ือนไขของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ตลอดอายุ
ของสัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ สัญญาก่อสร้างบางฉบับ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา 
(Escalation Formula) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังต้องรับภาระส่วนที่เพิ่มขึ้น 
บางส่วนนั้นก่อนที่จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามสูตรที่ใช้ในการปรับราคาได้ ซึ่งสูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงงานที่
เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด หากการประมาณการความเสี่ยง รายได้หรือต้นทุนของบริษัทฯ โดยรวมไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนไป หรือหากสูตรที่ใช้ในการ
ปรบัราคาดงักลา่วในสญัญาไมค่รอบคลมุ ต้นทุนท่ีเพิม่ข้ึนทัง้หมด บรษิทัฯ จะไดก้ำาไรนอ้ยลง หรืออาจขาดทนุจากสญัญานัน้ได้ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน 
และโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ มักจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรืองานตามคำาสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order) ตามที่ลูกค้าแจ้งมา แม้ว่าลูกค้ายังมิได้
มีการตกลงเกี่ยวกับขอบข่ายหรือราคาของงานที่จะทำานั้นก็ตาม เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า งานที่ทำานั้นเกินขอบข่ายงานที่กำาหนดไว้ใน
แผนโครงการและรายละเอียดเฉพาะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่าราคาที่ลูกค้าเต็มใจชำาระเป็นค่างานพิเศษหรือไม่ หากเป็นกรณีที่ลูกค้าตกลงว่างานที่ทำานั้น
เป็นงานพิเศษที่ทำาเพิ่ม แม้ลูกค้าจะตกลงชำาระเงินสำาหรับค่างานพิเศษ แต่บริษัทฯ อาจต้องรับภาระต้นทุนสำาหรับงานดังกล่าว เป็นระยะเวลานาน จน
กว่าคำาสั่งเปลี่ยนแปลงจะได้รับอนุมัติและลูกค้าใช้เงินคืนให้ นอกจากนี้ คำาสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่ยังมิได้รับอนุมัติ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา หรือข้อเรียก
ร้องเหล่านี้ ยังทำาให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ”  
ในงบดลุของบริษทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว บรษิทัฯ ได้กำาหนดให้แตล่ะหนว่ยธรุกิจจดัทำาแผนการดำาเนนิงานเพือ่วางแผนและตดิตามให้แตล่ะสญัญา
ก่อสร้างสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขสัญญา ส่งใบเรียกเก็บเพื่อ
เรียกเก็บเงิน หรือได้รับชำาระภาระต้นทุน และส่วนต่างกำาไรจากงานที่ทำาเพิ่มเติมหรืองานตามคำาสั่งเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดหรือไม่ได้เลย ซึ่งเหตุดังกล่าว
อาจนำาไปสู่ข้อพิพาททางธุรกิจหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้
เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.4 ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับลูกค้าในจำานวนจำากัด

โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะมุง่รบังานจากลกูค้ารายใหญ่บางกลุม่ ซ่ึงอาจเป็นกลุม่ลกูคา้ที ่เป็นแหลง่รายไดแ้ละแหลง่มลูคา่ของงานทีม่อียู่ในมอืท่ีสำาคญั
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Dhaka Mass Transit Company Limited 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.4 และร้อยละ 30.8 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมด
ของบริษัทฯ ในปี 2562 และทั้งปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 54.1 และร้อยละ 57.6 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ  
มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำาดับ เพื่อ
ลดความเสี่ยงบริษัทฯ ได้เข้าประมูลก่อสร้างทั้งงานภาครัฐและเอกชนที่มีหลากหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดีหากบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูล
งานใหม่ได้จากลูกค้าข้างต้น หรือบริษัทฯ มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญากับลูกค้าดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูลงานจากลูกค้ารายอื่นได้ ธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และ 
ผลตอบแทนผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญ
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1.5 บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและกำาไรลดลง

ธรุกิจก่อสรา้งในประเทศและในทวีปเอเชียเป็นธรุกิจท่ีมกีารแข่งขันท่ีสงูการได้รบังานโครงการใหม่ๆ  มกักำาหนดจากเกณฑ์การประมลูแข่งขันเป็น
หลกั โดยหลงัจากท่ีผา่นคณุสมบติัในการเป็นผูป้ระมลูแลว้ เจา้ของโครงการจะพจิารณาราคาประมลู บรษิทัฯ อาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการก่อสรา้ง
ในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่มากข้ึนจากบรษิทัก่อสรา้งจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจนี ญ่ีปุน่ และเกาหล ีโดย
บางบริษัทมีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดำาเนินงานที่มากกว่าของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ อาจต้องยอมรับกำาไรตามสัญญา (Profit Margin) ที่ลดลง
หรือให้เงื่อนไขการทำางานที่ดีขึ้นแก่เจ้าของโครงการเพื่อการแข่งขัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ประสบความสำาเร็จ ส่วนแบ่งการตลาดและส่วน
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 ต้องรับผดิตามกฎหมาย 
และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และกำาไรที่บริษัทฯ จะได้รับจากโครงการจะมีจำานวนลดลงด้วย และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี 
นัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานโอกาสของ 
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศ

บรษิัทฯ มีรายไดท้ีไ่ดจ้ากลูกคา้ภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.6 และร้อยละ 26.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งทัง้หมดของบรษิทัฯ 
ในปี 2562 และ ทั้งปี 2561 ตามลำาดับ และคิดเป็นร้อยละ 28.9 และร้อยละ 32.1 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ และสัดส่วนของบริษัทฯ 
ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลำาดับ ซึ่งโครงการภายนอกประเทศดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่
ในประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย มาดากัสการ์ โมซัมบิกและไต้หวัน ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเข้า
ประมูล และอาจได้รับเลือก ให้เข้าทำาสัญญาก่อสร้างใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ด้วย 

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

1.8 ผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการทีบ่รษัิทฯ 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 และ ระยะเวลา และจำานวน 
รายได้ที่บริษัทฯ รับรู้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ และขั้นตอนงานก่อสร้างที่ดำาเนินอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติจะมี
งานก่อสรา้งในปรมิาณท่ีนอ้ยในช่วงตน้และช่วงปลายของโครงการก่อสร้าง ซ่ึงสง่ผลให้บริษทัฯ รับรู้รายได้นอ้ยลงในช่วงงานเหลา่นัน้ หากเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณงานที่บริษัทฯ ทำาในช่วงกลางของโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ รับรู้รายได้มากขึ้น ดังนั้น ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงแปรผัน
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ตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญา รวมทั้งประเภทของสัญญาของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได้ 
และกระแสเงินสดจากโครงการของบรษิทัฯ อาจเกิดความลา่ช้า เนือ่งจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมทัง้ความลา่ช้าในการไดรั้บวัสดุอปุกรณจ์ากผูจ้ำาหนา่ย 
การขาดแคลนแรงงาน การเปลีย่นแปลงขอบเขตของงานทีต้่องดำาเนนิการและสภาพอากาศ ซ่ึงความลา่ช้าท่ีเกิดข้ึนอาจสง่ผลในทางลบต่อสถานะทางการ
เงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ สำาหรับระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึง่

1.9 ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากโครงการทวาย

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“ITD”) และคู่สัญญากลุ่มธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัท 
ที่จดทะเบียนในสหภาพเมียนมา (“Project Companies”)  ได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายระยะแรก กับ 
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อดำาเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาสัมปทานดังต่อไปนี้

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

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

เนือ่งจากในช่วงเดอืนเมษายน ปี 2559 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมามกีารเปลีย่นถ่ายการบรหิารประเทศ และได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ข้ึนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อกำากับดูแลและการบริหารงานของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวายระยะแรก ให้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ทั้ง  ITD และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ MC) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่ระหว่างการดำาเนินการ
ปรกึษาหารือรว่มกันในประเดน็สำาคญัตา่งๆ ของสญัญาสมัปทาน และดำาเนนิการจดัเตรยีมเอกสารและบรหิารจดัการอนัเก่ียวเนือ่งกับการพฒันาโครงการ
ตามแผนงานในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานให้เสร็จสมบูรณ์ 

บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนได้นำาส่งรายงานการออกแบบการก่อสร้าง (Detailed Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Report) ให้แก่ DSEZ MC ตามกรอบเวลาของสัญญาสัมปทาน และทาง Environmental Conservation Department ภายใต้ Ministry of Natural 
Resources and Environmental Conservation ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้อนุมัติ EIA Report ของแต่ละโครงการให้แก่บริษัทฯ และ
ผู้ร่วมทุนแล้ว

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนกำาลังอยู่ในช่วงการหารือกรอบสัญญาเช่าที่ดิน (Land Lease Agreement) ร่วมกับทาง DSEZ MC โดย
เริ่มจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมก่อน และจะใช้สัญญาดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการหารือสัญญาเช่าที่ดินโครงการอื่นๆ ต่อไป 

ทางโครงการยังได้รับการสนับสนุนโดยต่อเนื่องจากทางฝั่งภาครัฐไทยและภาครัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในเดือนมีนาคม 2561 
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เห็นชอบกับหลักการและเง่ือนไขเก่ียวกับเงินกู้แบบผ่อนปรนจากรัฐบาลไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนสอง
เลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา ต่อมา คณะทำางานเฉพาะกิจของทั้งสองรัฐบาล (Joint Technical Taskforce) 
ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการถนนดังกล่าวและเงือ่นไขเกี่ยวกับเงินกูจ้ากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม และได้
ตกลงจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อสรุปแผนงานในการก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นอันจำาเป็นต่อการประมูลเพื่อจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
และการจัดทำาสัญญาเงินกู้ระหว่างภาครัฐ โดยมีการลงนามจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการลงสำารวจพื้นที่ถนนร่วมกับท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมของ สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency: NEDA) และ Myanmar Ministry of Construction 
รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Consultation Meeting) เรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment (EIA) Report) ของโครงการถนนดังกล่าว ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2562 ตามกรอบ EIA Report ของโครงการถนน
ดังกล่าวซึ่งได้รับการอนุมัติรายงานจากภาครัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้ว 
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ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพืน้ทีท่ีเ่ก่ียวข้อง คร้ังที ่9 (Joint Coordinating Committee: JCC) โดยเนือ้หาในการประชุมมุง่เนน้ในเร่ืองความรว่มมอืของภาครฐัในเชิงปฏบัิติการ 
อันเกี่ยวกับโครงการ ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NEDA, หน่วยงานกระทรวงการก่อสร้างของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบริษัทที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม ได้มีการประชุมรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report Presentation) ของโครงการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งภาครัฐจะมีการจัดประชุม Joint Task Force ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่
ประชุม JCC และ (Joint High Level Committee: JHC) ต่อไป 

ซ่ึงความคืบหน้านี้ถือเป็นความก้าวหน้าของการร่วมมือระหว่างท้ังสองรัฐบาลในการให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
และสังคมของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงของทั้งสองประเทศ

จากปัจจยัเสีย่งข้างตน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การพฒันาธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่นทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ 
ข้อกำาหนดสิทธิหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.10 ความเสี่ยงจากการขอประทานบัตรในเหมืองแร่โพแทช

การดำาเนินการขอประทานบัตรของโครงการได้ดำาเนินการตามข้ันตอนการของประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดิน ตาม พ.ร.บ.แร่ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการที่มากกว่าการขอประทานบัตรเหมืองแร่โดยทั่วไป นอกจากนี้ โดยเฉพาะกรณีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้
เข้าทำาสัญญากับกระทรวงอุตสาหกรรมแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมท่ีเป็นชาวต่างชาติในปี 2551 หลังจากบริษัทฯ เข้ามาถือครองหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย
ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อการสำารวจและผลิตแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสัญญานี้นอกเหนือจากการกำาหนดเกณฑ์รายละเอียดผลตอบแทนให้
แก่ทางราชการ ซึ่งรวมถึงการให้รัฐบาลถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้เป็นจำานวน 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องนำาเงินมาลงทุนในโครงการ สัญญายังได้ระบุถึงสิทธิ
ในการทำาเหมืองแร่ให้กับบริษัทย่อยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดำาเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาอนุญาต
ให้สิทธิและสิทธิพิเศษที่จำาเป็นเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถพัฒนา สร้าง ประกอบกิจการ และดำารงไว้ซ่ึงการทำาเหมืองแร่โพแทชเชิงพาณิชย์ตามความ 
มุ่งหมายของสัญญานี้ รวมตลอดถึงการออกประทานบัตรให้แก่บริษัทย่อยด้วย ซ่ึงจากข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าวโอกาสท่ีจะไม่ได้ประทานบัตรจึงมี 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้การที่บริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณา EIA แล้วนั้น ถือเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นไปได้ใน
การดำาเนินการตามขบวนการต่อเนื่องได้ตามขั้นตอนการขอรับประทานบัตรมากยิ่งขึ้น อันรวมถึงบริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 และพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สรุปข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งมายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในปี 2559 เพื่อดำาเนินการสรุปและนำาเสนอการขอใบประทานบัตร แต่
เนื่องจากการประกาศใช้ พรบ.แร่ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีผลให้เกิดการกำาหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พร้อมทั้งมี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติม ในส่วนที่บริษัทย่อยปฏิบัติมา
แล้วแต่ไม่เป็นไปตามพรบ.แร่ พ.ศ. 2560 และประกาศฉบับใหม่ ทำาให้ กพร. มีข้อหารือไปถึงสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นแนวทางที่ให้ กพร. ดำาเนินการต่อไปในขั้นตอนการ
ออกประทานบัตรทำาเหมืองใต้ดินตามขั้นตอนในพรบ.แร่ พ.ศ. 2560 โดยถือว่าทางบริษัทย่อยได้ยื่นและดำาเนินการตามขั้นตอนการยื่นคำาขอประทานบัตร
ตามพรบ.แร่ พ.ศ. 2510 จนครบถ้วนแล้ว และถือว่าคำาขอที่ยืนและดำาเนินการตามขั้นตอนที่ครบถ้วนดังกล่าวเป็นคำาขอตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 แล้ว ไม่ต้องกลับไปดำาเนินการตามประกาศฉบับใหม่ ทั้งนี้ในปี 2562 กพร. ได้ดำาเนินการในส่วนการประชุมคณะกรรมการกำาหนดเงินค่าทดแทน
และการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณากำาหนดเง่ือนไขในประทานบัตรแล้วเสร็จ อันเป็นข้ัน
ตอนสุดท้ายตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก่อนการรวบรวมข้อมูลที่บริษัทย่อยจัดทำาร่วมกันกับการสรุปผลการประชุมที่ดำาเนินการโดยกพร.เสนอ
ต่อคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณาอนุญาตประทานบัตร โดยอธิบดี กพร.จะเป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตประทานบัตรต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากว่าบริษัทย่อยไม่ได้ประทานบัตรในการทำาเหมืองแร่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

1.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น

นอกเหนอืไปจากโครงการทวายและโครงการเหมอืงแรโ่พแทช บริษทัฯ ยังลงทนุในบรษิทัย่อย บริษทัรว่มและการรว่มคา้ การลงทุนระยะยาวอืน่ 
ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
รวมเป็นจำานวน 7,075 ล้านบาท โดยการลงทุนเหล่านี้บางส่วนมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มข้ึนและลดค่าใช้จ่ายลงตามนโยบายการบริหาร
งานแบบครบวงจรและการประหยัดต่อขนาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ดีเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความล้าช้าที่
อาจเกิดขึ้น ของแต่ละกิจการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และอาจทำาให้บริษัทฯ จำาเป็นต้องตั้งสำารองด้อยค่าเงินลงทุน ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้  
ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 การดำาเนินงานเสร็จไม่ทันตามกำาหนดในสัญญาอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

สัญญาของบริษัทฯ ที่สำาคัญส่วนใหญ่มีกำาหนดเวลาการดำาเนินงานแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำาเนิน
การก่อสรา้งให้แลว้เสรจ็ตามกำาหนด ค่าปรบัจากการดำาเนนิงานไมแ่ลว้เสรจ็สญัญาโดยปกตจิะอยู่ท่ีอตัรารอ้ยละ 0.05-0.10 ของมลูค่าตามสญัญาสำาหรับ 
แต่ละวันที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร แต่รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10.0-15.0 ของมูลค่าตามสัญญา บริษัทฯ ได้ประสานงานรายงานความคืบหน้า
โครงการกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตกลงขอบเขตการก่อสร้างและกรอบเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำาเนินงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำาหนดหรือมีสัญญาที่กำาหนดค่าปรับเกินอัตราปกติอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายในจำานวนมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของ 
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.2 การดำาเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องให้รับผิด

ในการดำาเนินการก่อสร้างงานในหลายโครงการ ซ่ึงหากมีความผิดพลาดเก่ียวกับการออกแบบการก่อสร้างหรือระบบเกิดข้ึนอาจส่งผลให้บุคคล
ภายนอกได้รับอันตราย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ การก่อสร้างโครงการที่มีความผิดพลาดทั้งขณะและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่ง 
ผลให้เกิดอันตรายและความเสียหายที่คล้ายคลึงกันได้ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียง ฝุ่นควันฟุ้งกระจาย การทรุดตัวหรือ 
รอยแตกของพื้นที่อาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างหรือจากการก่อสร้าง ดังนั้นการฟ้องร้องจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทำาให้บริษัทฯ ต้องตก
เป็นจำาเลยในคดีท่ีต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนมาก แม้บริษัทฯ จะมีการทำาประกันภัยคุ้มครองท่ีบริษัทฯ เช่ือว่าจำาเป็นเพื่อรองรับเหตุการณ์ 
ดังกล่าว แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินเอาประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ หรือต่อความเสียหายต่างๆ ที่
บริษัทฯ อาจต้องเผชิญการเรียกร้องต่อบริษัทฯ หรือต่อบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดใน
ค่าเสียหายจำานวนมหาศาลได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้
เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าของรายได้ตามมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือ

มูลค่าตามสัญญาของโครงการก่อสร้างแสดงถึงจำานวนเงินท่ีบริษัทฯ คาดได้ว่าจะได้รับภายใต้ข้อกำาหนดของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างหากมีการ
ปฏบิติัตามข้อกำาหนดของสญัญา มลูค่าของงานท่ีมอียู่ในมอืแสดงถึงรายไดท้ีค่าดว่าจะไดร้บัจากปรมิาณงานคงค้างทีต่อ้งดำาเนนิการให้แลว้เสรจ็ในเวลาที ่
กำาหนดตามที่ระบุในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าจำานวน 112,225 ล้านบาท และ 149,495 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทฯ 
ใช้ข้อมูลของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับปริมาณของงานที่จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้รายได้
ของมูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากมูลค่าของงานท่ีมีอยู่ในมือ หรือหากรับรู้รายได้แล้วอาจไม่ได้รับผลกำาไร ยกตัวอย่าง 
เช่น หากโครงการทีอ่ยู่ในมลูค่าของงานท่ีมอียู่ในมอืนัน้สิน้สดุลง ถูกระงับ หรอืลดขอบเขตลงย่อมสง่ผลให้ตัวเลขของมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืลดลงดว้ย 
ซึ่งจะลดรายได้กระแสเงินสดและกำาไรจากการดำาเนินงานที่ได้รับจากสัญญาที่รวมอยู่ในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือในจำานวนที่อาจเป็นสาระสำาคัญ หาก
ลกูค้ายกเลกิโครงการ บรษิทัฯ อาจได้รบัเงินชดเชยบางสว่นแต่ไมม่สีทิธติามสญัญาท่ีจะไดย้อดรวมรายไดท่ี้แสดงในมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอื การยกเลกิ
โครงการ หรือโครงการล่าช้าในงานตามที่ปรากฏในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือจำานวนมากอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการ
เงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

2.4 การดำาเนินงานของบริษัทฯ อิงกับต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน และผู้รับเหมาช่วง

วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษัทฯ โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งราคาและจำานวนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและทั่วโลก บริษัทฯ มีการตกลงยืนราคา (Fixed Unit Price) ในบาง
โครงการสำาหรับวัตถุดิบที่สำาคัญบางรายการ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีหากวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนซีเมนต์และเหล็ก
ขาดแคลน อาจทำาให้บริษัทฯ หาปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการในราคาที่สมเหตุสมผลในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ 
ดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
จัดหาและรักษาไว้ซ่ึงวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทั้งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ในช่วงที่ปริมาณงานก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอาจเกิดการขาดแคลนวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่านการ
ฝึกงานมาแล้ว ทำาให้บริษัทฯ อาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคนงานอื่นๆ ให้เพียงพอ ทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาช่วง ใน
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อนาคตบรษิทัฯ จงึไมอ่าจรบัรองได้ว่าต้นทุนในการจา้งบุคลากรทีม่คีวามชำานาญหรือคนงานอืน่ๆ จะไมเ่กินประมาณการของบรษิทัฯ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบ 
ในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ 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 มิได้มีความลำาบาก ในการจัดหาหนังสือค้ำาประกัน ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
หนี้ของบริษัทฯ 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 ในการไดรั้บสญัญาใหมซ่ึ่งอาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัสำาคัญต่อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอตัราสว่น
ทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

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

บริษัทฯ มีความรับผิดที่อาจเกิดข้ึนภายใต้หนังสือค้ำาประกันที่บริษัทฯ จัดหามาเพื่อประกันโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ และเง่ือนไขตามการ 
ค้ำาประกันที่บริษัทฯ ออกให้เพื่อเป็นประกันเงินกู้ของบริษัทย่อยรวมทั้งเงื่อนไขบางประการของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ 

หนังสือค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ ตามหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินในนามของบริษัท (Bond) จำานวนเท่ากับ 68,453 ล้านบาท และ 65,588 ล้านบาท ตามลำาดับ และตามการค้ำาประกัน (Guarantee) ที่บริษัทฯ 
ออกให้แก่สถาบนัการเงิน เพือ่เป็นประกันเงินกู้ท่ีสถาบนัการเงินดงักลา่วให้แก่บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่ม และกิจการรว่มค้าของบริษทัฯ มจีำานวน 3,503 
ล้านบาท และ 6,490 ล้านบาท ตามลำาดับ หากเจ้าของโครงการเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ำาประกัน อาจทำาให้สถาบันการเงินที่ ออกหนังสือค้ำาประกัน
ดงักลา่วเรยีกรอ้งจำานวนเงินตามหนงัสอืค้ำาประกันดังกลา่วกับบรษิทัฯ นอกจากนีห้ากสถาบันการเงินบังคบัหนงัสอืค้ำาประกันอาจสง่ผลให้บรษิทัฯ ต้องรบั
ผิดในหนังสือค้ำาประกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา
กู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

3.3 บรษิทัฯ อาจตอ้งตัง้สำารองเพิม่ไวร้องรบัลูกหน้ีทีส่งสยัจะสญู ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกจิ สถานะทางการเงิน ความสามารถ
ในการชำาระหนี้ การดำารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกำาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดำาเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ 

ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำานวนมากกับบุคคลท้ังท่ีเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และลูกหนี้เงินกู้จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันและลูกหนี้เงินประกันผลงานรวมเป็นจำานวน 20,824 ล้านบาท และ 14,642 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับผู้ว่าจ้างเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาแลว้เสร็จจากท่ีกำาหนดไว้ในสญัญาเริม่แรกท่ีทำาไว้กับผูว้า่จา้ง ทัง้นี ้บริษทัฯ ยังไมไ่ดร้บัชำาระเงินค่างานก่อสรา้งบางสว่นจำานวนรวม 825  
ล้านบาท ซึ่งถูกผู้ว่าจ้างหักไว้เนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานและข้อกำาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จของผู้ว่าจ้าง (Milestones 
Plan) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานก่อสร้างในส่วนดังกล่าวและงานส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจรับงานจากผู้ควบคุมงานและ 
ผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Substantial Completion) และได้รับหนังสือรับรองงานที่
แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Acceptance) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 แล้ว บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่างานก่อสร้างสำาหรับงานส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีก
จำานวนรวม 2,585 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบใน 2 เรื่องหลักตามที่บริษัทฯ ได้ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของ
สัญญาต่อผู้ว่าจ้าง และพิจารณาขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างออกไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้นำาเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการตรวจรับ
พัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านพัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างให้พิจารณาต่อไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจรับพสัดขุองผูว่้าจา้ง จะนำาเรือ่งท่ีเหลอืท้ังหมดท่ีบรษิทัฯ ได้ทำาหนงัสอืเสนอขอขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและระยะ
เวลาแล้วเสร็จของสัญญาเพื่อนำาไปพิจารณาในคราวเดียวกัน แม้ว่าการพิจารณาการอนุมัติการขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ
จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในหลายขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติการขอขยายระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญา และจะได้รับชำาระเงินค่างานที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเต็มจำานวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 238 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จำานวน 46 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามเรียกรับชำาระหนี้ตามแผนการชำาระหนี้ อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยอาจต้องตั้งสำารองในจำานวนที่
เท่ากับจำานวนเงินที่มิได้รับชำาระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 122 ล้านบาท และ 63 
ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งปัจจุบันลูกค้าประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ร่วมเจรจาหารือกับลูกหนี้ดังกล่าวเพื่อขอรับ
ชำาระหนี้ และเชื่อว่าจะได้รับชำาระเงินเต็มจำานวน อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยอาจต้องตั้งสำารองในจำานวนที่เท่ากับจำานวนเงินที่มิได้รับชำาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าในประเทศรายหนึ่ง จำานวน 224 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 112 ล้านบาท) 
อยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับชำาระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง และอยู่ระหว่างกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ และเชื่อว่าจะได้
รับชำาระเงินเต็มจำานวน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ อาจต้องตั้งสำารองในจำานวนที่เท่ากับจำานวนเงินที่มิได้รับชำาระ

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

3.4 ความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตตราสารหนี้: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ 
“BBB-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต คงท่ี (Stable) สะท้อนถึงสถานะท่ีมัน่คงของบริษทัฯ ในธรุกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศ ตลอดจนผลงานทีเ่ป็นท่ียอมรบั
และความสามารถในการรับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความสามารถในการทำากำาไรที่
ลดลงและภาระหนี้ที่สูงของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงจากการดำาเนินโครงการระยะยาว และลักษณะที่เป็นวัฎจักรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้การ
เปลีย่นแปลงของการจดัอนัดับเครดิต อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ สถานะการเงิน ผลการดำาเนนิงาน โอกาสของบริษทัฯ และผลตอบแทนผูล้งทุน

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้แสดงรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมี
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ รวมเป็นจำานวน1,311,487,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.90 ของทุนที่ชำาระแล้ว (เฉพาะ
หุ้นสามัญ) โดยหากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวกลับมาถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 อาจทำาให้สามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



26 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

4.2 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ สถาบันการเงิน

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า ตาม
งบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม สำาหรับหุ้นกู้ เท่ากับ 2.53 เท่า และ 2.58 เท่า ตาม
ลำาดับ และสำาหรับธนาคารบางแห่ง เท่ากับ 2.83 เท่า และ 2.58 เท่า ตามลำาดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือบางแห่ง ต้องดำารงอัตราส่วน
ต่างๆ ตามที่เงื่อนไขของสถาบันการเงิน หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจทำาให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องดังกล่าวครบกำาหนดโดยทันทีและอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

- พจิารณาผอ่นผันการดำารงอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุ้น ตามทีก่ำาหนดในข้อกำาหนดสทิธใินการออกหุ้นกู้ โดยให้มผีลต้ังแต่วันสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2562 จนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด แล้ว

- พิจารณาแก้ไขคำานิยามของคำาว่า “หนี้สิน” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามข้อกำาหนดสิทธิ ซึ่งใช้ในการคำานวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ 1 ชุด แล้ว และผู้ถือหุ้นกู้อีก 4 ชุดไม่ครบองค์ประชุม จึงจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
อีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เหลือ ให้ใช้คำานิยามใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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
จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของเงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะทำาให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้นกู้ได้

4.4 ความเสี่ยงในการลงทุนต่อ

ในกรณทีีผู่อ้อกหุ้นกู้ใชส้ทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรอืการไถ่ถอนตามวันครบกำาหนด ผูถื้อหุ้นกู้อาจไมส่ามารถนำาเงินท่ีไดร้บัจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดหรือตามวันครบกำาหนดนั้นไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เท่ากับหรือดีกว่าหุ้นกู้ได้
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การที่จะได้รับงานโครงการใหม่นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประมูลที่มีการแข่งขันสูง โดยหลัง
จากท่ีผา่นคุณสมบตัใินการเป็นผูป้ระมลูแลว้ ราคาประมลูจะเป็นประเด็นหลกัทีจ่ะใช้ในการพจิารณา การแข่งขันทีเ่พิม่สงูข้ึนสำาหรับโครงการก่อสร้างนัน้
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทำาให้ราคาของสัญญาลดลง

ลูกค้า

บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็นสองลักษณะคือ ประเภทของลูกค้าและท่ีต้ังของลูกค้า ท้ังนี้ ประเภทของลูกค้าจะพิจารณาว่าเป็นลูกค้าภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ส่วนประเภทของที่ตั้งลูกค้าจะพิจารณาจากงานของลูกค้าว่าทำาในประเทศหรือต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 งานในส่วนของภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วน
ของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 29.7 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า โดยที่งานกับลูกค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 71.1 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของ 
บริษัทฯ ในขณะที่งานกับลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 28.9 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 (ร้อยละ) 2561 (ร้อยละ) 2560 (ร้อยละ)

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ 70.3 70.1 71.7
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาคเอกชน 29.7 29.9 28.3

รวม 100.0 100.0 100.0

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ 71.1 67.9 61.3
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ 28.9 32.1 38.7

รวม 100.0 100.0 100.0

ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา งานในส่วนภาครัฐมีประมาณร้อยละ 70 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ
คิดเป็นร้อยละ 70.3 และ 70.1 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 ปี 2561 ตามลำาดับ 

สถานการณ์การแข่งขันและผู้แข่งขัน

มบีริษทัท่ีดำาเนนิธรุกิจก่อสร้างทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย (Thai Contractors Association) มากกว่า 500 ราย ประกอบ
ไปด้วยบรษิทัไทย บรษิทัต่างประเทศ และกิจการรว่มคา้ระหว่างบรษิทัไทยและบริษทัต่างประเทศ นอกจากการแข่งขันจะข้ึนอยู่กับราคาเป็นสว่นใหญ่แลว้ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกำาหนดราคา คือการหาแหล่งวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนโครงการ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัตถุดิบแล้ว ปัจจัยการ
แข่งขันท่ีสำาคัญยังรวมถึงความรูค้วามชำานาญและประสบการณข์องพนกังานและผูร้บัเหมาช่วงและการก่อตัง้กิจการร่วมคา้เพือ่ให้รบัความชว่ยเหลอืทาง
เทคนิคและเพื่อการมีพันธมิตรธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดเข้าร่วมประมูลงาน โดยแยกประเภทได้ตามศักยภาพ ประสบการณ์ 
ระดับความชำานาญ ความรู้ทางด้านเทคนิค และความพร้อมในการจัดหาทรัพยากร ผู้รับเหมาที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงย่อมได้รับการพิจารณาใน
เบือ้งต้นว่าเป็นผู้ท่ีมคุีณสมบัติท่ีจะเข้าประมลูเพือ่รบังานก่อสร้างไดท้กุประเภท ซ่ึงภาครฐัได้จดัให้ผูร้บัเหมาได้เข้ารว่มประมลูงานตามศกัยภาพของตนเอง
เพื่อทำาให้ภาครัฐสามารถดำาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับเหมาสามารถดำาเนินธุรกิจของตนเองและพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายช่ือผูรั้บเหมาก่อสรา้งในประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และแสดงรายได้ของผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ดังกล่าวแต่ละรายสำาหรับปี 2562

ชื่อบริษัท
รายได้

(ล้านบาท)
ร้อยละ 

ของยอดรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำากัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท พรีบิลท์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก้ จำากัด (มหาชน)
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จำากัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีราชาคอนสครัคชั่น จำากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เดค-คอน จำากัด (มหาชน)

63,006.9
33,383.6
24,796.5
12,137.9
11,553.6
9,607.6
8,562.2
7,840.6
7,347.9
4,772.9
4,330.9
3,846.5
3,426.6
3,373.1
3,062.1
2,073.2
1,576.3
1,304.0
1,275.4
926.4
775.0

30.15
15.98
11.87
5.81
5.53
4.60
4.10
3.75
3.52
2.28
2.07
1.84
1.64
1.61
1.47
0.99
0.75
0.62
0.61
0.44
0.37

รวม 208,979.2 100.00

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*ไม่รวมบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เนื่องจากยังไม่มีงบการเงินปี 2562
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1) ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลบริษัท 

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 (หนึ่งบาท)

(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.  กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา
การถือหุ้น(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าชำาระ
คิดเป็น
ร้อยละ

บริษัทย่อย 
1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418
ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ - - 100.00

2. บจก. อิตาเลียนไทย  
     อินเตอร์เนชั่นแนล

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

ลงทุนในบริษัทอื่น 4,580,000 100 99.99

3. บจก. พีที ไทยลินโด 
  บารา พราทามา

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

ผู้รับเหมาทำาเหมืองถ่านหิน 1,038,674 
(ล้านรูเปีย)

100 99.99

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-0750
โทรสาร 0-2716-0750

ผลิตและจำาหน่ายปูน 1,300,000 100 99.99

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

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

ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 650,000 100 99.99

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 
มาเลเซีย

0.75
(ล้านริงกิต

75 99.99

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

ผลิตและจำาหน่ายหินก่อสร้าง
ชนิดต่างๆ

31,000 100 99.99

9. ITD Bangladesh Company 
 Limited

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
บังกลาเทศ 

4 
(ล้านตากา
บังกลาเทศ)

100 99.99

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

ประกอบกิจการทำาเหมืองแร่ 3,567 
(ล้านอเรียรี่ 

มาดากัสการ์)

100 99.98

11. 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

12. บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย 
     เพาเวอร์ 1

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 250 25 99.95

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 459,000 100 99.99

14. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น
  เทคโนโลยี

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

ผลิต จำาหน่าย และรับติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูป

250 25 99.93

15. บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 และอิฐ

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

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและอิฐ

126,000 100 99.80

16. ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
โมซัมบิค

1,373,615 
(เหรียญ 

สหรัฐอเมริกา)

100 99.00

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

สร้างเรือและจำาหน่ายอุปกรณ์
การเดินเรือ

810,000 100 92.59

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

19. Italian-Thai Development
     Vietnam Co., Ltd.

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 6,000
(ล้านเวียดนาม

ดองก์)

100 80.00

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 123,000 100 78.16

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

ผลิตและจำาหน่าย ท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่

20,000 50 69.90

22. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น 
  อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย 172
(ล้านรูปีอินเดีย)

100 46.64

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

ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในการก่อสร้างฐานราก

20,000 100 50.96

24. บจก. เอเชี่ยน เรล กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1556

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ 250 25 99.97

25. 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 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

100 34.00

4. บจก. เอ็มซีอาร์พี 
  คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ฟิลิปปินส์

25 
(ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์)

25 24.00

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง 
  คอร์ปอเรชั่น

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

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ
ฟิลิปปินส์

5 
(ล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์)

100 24.00
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2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับ
สัมปทาน

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา
การถือหุ้น(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าชำาระ
คิดเป็น
ร้อยละ

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

โทรสาร 0-2716-1464
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 100

99.99
4,975 25

2. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ 
  ดีเวล๊อปเมนต์

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 1,000 100 99.93

3. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล 
  แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า 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
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719 สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
และทางรถไฟในสาธารณรัฐ
โมซัมบิค

364,999 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

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

5,472 
(ล้านตากา
บังกลาเทศ)

100 51.00

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

313,000 100 19.98

3. บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเด้นซ์ 
  กรุงเทพ

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 100 15.00

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

}
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3.  กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสาร ประเภทธุรกิจ
ทุนชำาระแล้ว ร้อยละ

ของอัตรา
การถือหุ้น(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าชำาระ
คิดเป็น
ร้อยละ

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

รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าทางคู่

- - 70.00

2. ITD-ITD CEM Joint Venture 
  (Consortium) 

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

รับเหมาก่อสร้างสนามบินใน
ประเทศอินเดีย

- - 60.00

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

รับเหมาก่อสร้างสถานีต่อเชื่อมรถไฟ
ความเร็วสูง และสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดินในประเทศใต้หวัน

278,668 100 55.00

 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

2,254,433 100 50.00

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

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

- - 50.00

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

- - 49.00

9. กิจการร่วมค้า ไอโอที กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

รับเหมาก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ 
และลานจอดเครื่องบิน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- - 40.00

10. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี - 
  ไอทีดี-ซองดา

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

รับเหมาก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำา
น้ำาเทิน 1 สปป.ลาว

- - 30.00

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

รับเหมาก่อสร้างขยายคลัง
ก๊าซแอลพีจี เขาบ่อยา 
จังหวัดชลบุรี

- - 24.00

12. ITD Cementation India 
  Joint Venture

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 20.00

13. CEC-ITD Cem-TPL 
  Joint Venture

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศอินเดีย - - 18.66
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(3) บุคคลอ้างอิงอื่น

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

 ผู้สอบบัญชี 
1. นายสมคิด เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ 
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 และ/หรือ 
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ 
4. 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 31 มกราคม 2563)

รายชื่อ จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวกรรณสูต 1,308,039,942 24.774

1.1 นายเปรมชัย กรรณสูต 628,213,626 11.898

1.2 นางนิจพร จรณะจิตต์ 350,815,140 6.644

1.3 นายปีติ กรรณสูต 463 0.000

1.4 น.ส.ปราชญา กรรณสูต 38,839,766 0.736

1.5 นายธรณิศ กรรณสูต 28,210,960 0.534

1.6 น.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์ 50,614,391 0.959

1.7 น.ส.วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล 50,414,391 0.955

1.8 นางปรียา กรรณสูต 2,334,774 0.044

1.9 นายปิยชัย กรรณสูต 23,303,438 0.441

1.10 น.ส.ชไมมาส กรรณสูต 33,594,681 0.636

1.11 นางพิไลจิตร เริงพิทยา 19,934,980 0.378

1.12 นายพรรษา เริงพิทยา 8,502,700 0.161

1.13 น.ส. ชญาพร เริงพิทยา 18,680,632 0.354

1.14 นางอรเอม กรรณสูต 19,900,000 0.377

1.15 บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด1 34,680,000 0.657

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 250,821,966 4.751

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 113,461,649 2.149

4. นายไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 44,506,750 0.843

5. ทวีฉัตร จุฬางกูร 37,480,500 0.710

6. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 36,284,500 0.687

7. N.C.B. TRUST LIMITED – POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 33,114,408 0.627

8. สุเทพ จิระสิริกุล 33,000,000 0.625

9. ณัฐพล จุฬางกูร 31,402,200 0.595

10. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,303,628 0.555
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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

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 - ไม่มี -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จา่ยเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นแตล่ะป ีโดยมอีตัราทีค่าดว่าจะจา่ย 
ตามผลการดำาเนนิงานไมต่่ำากว่ารอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธหิลงัหักภาษแีลว้ หากไมม่เีหตุการณจ์ำาเปน็อืน่ใดและหากการจา่ยเงินปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำาคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และ
สามารถตรวจสอบได้ 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 2562 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 3/5
8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 5/5
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ 5/5

2. ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน 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. นายอนันต์ อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส 
7. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
8. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
9. นายปีติ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส

10. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 
และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

11. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส 

และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
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ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

 ผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำานวน 21 ท่าน ดังมี 
รายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

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

10. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 
และผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

11. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส
12. นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และผู้รับผิดชอบสูงสุด

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

ทั้งนี้ แผนภาพโครงการการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าที่ 5 พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การทำางานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อมูลคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

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
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ต้องปฏิบัติ จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ  
หนังสือบอกกล่าวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจน
ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ  ในหัวข้อข้อมูลคณะกรรมการ  
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 2562

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

กรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ 

(รวมค่าตอบแทนพิเศษ) 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม)

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม  750,000 535,000 15,000
2. นายเปรมชัย กรรณสูต 580,000
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 580,000
4. นายไผท ชาครบัณฑิต 580,000 10,000
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา 580,000
6. นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ 580,000 415,000
7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 10,000
8. นายธรณิศ กรรณสูต* 580,000 10,000
9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 580,000 415,000
รวม 5,390,000 1,365,000 45,000

หมายเหตุ นายธรณิศ กรรณสูต ได้รับการแต่งต้ังเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ครั้งที่ 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

-  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จำานวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวม 
ทั้งสิ้น 135,079,497 บาท

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำานวน 19 ท่าน ไม่รวม
รองประธานบริหารอาวุโส (สายงานบัญชีและการเงิน) และรองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ในรูป
เงินเดือนและผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 129,998,497 บาท
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(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทฯ  ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562) บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 19 ท่าน จำานวน 1,955,580 บาท

5. บุคลากร

  จำานวนพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 32,156 คน

  จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน เช่น
- วิศวกร  =  2,266 คน
- บัญชี =  265 คน
- บริหาร =  367 คน
- พนักงานทั่วไป =  29,258 คน 
รวม  =  32,156  คน

แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คือ 
 1) กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสำานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม =  6,530  คน
 2) กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ =  5,774  คน
 3) กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ำามัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ำา  =  1,875 คน
  ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่
 4) กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ สะพาน  =  11,233  คน
  ระบบทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน
 5) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล =  2,615  คน
 6) กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า =  1,568  คน
 7) กลุ่มงานด้านโครงสร้างเหล็ก  = 481 คน
 8) กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม =  203 คน
 9) งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน =  1,115 คน
   และเบ็ดเตล็ด =  101 คน
 10) สำานักงานใหญ่และชาวต่างชาติ =  661  คน
  รวม =  32,156 คน

  การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- เดือน ธันวาคม 2560 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 31,142 คน
- เดือน ธันวาคม 2561 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 32,531 คน
- เดือน ธันวาคม 2562 มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น จำานวน 32,156 คน

  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ  ไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานที่สำาคัญ

  ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เท่ากับ 8,374,827,973 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 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมทั้งสิ้น 42 หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้

1. ระดับบริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย การพัฒนา 
ทีมงาน ภาวะผู้นำา การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำางาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำางานให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

1.1 เทคนิคการเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศ 
1.2 การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง
1.3 การจัดการงานก่อสร้างเชิงปฏิบัติการสำาหรับนายช่างโครงการ 
1.4 Developing of New Programs for PM/PE 
1.5 Train the Trainer 
1.6 Assistant Senior Vice President Development Program
1.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับบริหาร

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงาน การบริหาร
งานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำางานของทีมงาน อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร

 2.1 ภาวะผู้นำาและการทำางานเป็นทีม 
 2.2  แนวทางการควบคุมงานก่อสร้างขั้นพื้นฐาน 
 2.3  การประสานงานและการประชาสัมพันธ์เพื่องานก่อสร้างขนาดใหญ่
 2.4  การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
 2.5  เตรียมสมุห์บัญชีหน่วยงาน    
 2.6  สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน
 2.7  สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน
 2.8  เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบป้องกันดินพังในงานอาคาร
 2.9  Bridge Construction Engineering
 2.10  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนจัดหาวัสดุ และวัสดุหลักงานก่อสร้างทางรถไฟ 
 2.11  ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก
 2.12  งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
 2.13  งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ 
 2.14  การควบคุมงานและการบริหารงานเหล็กในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน GHECO–ONE พร้อมวิธีการ  

  Control % waste
 2.15  เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
2.16  การออกแบบรอยต่อสำาหรับชิ้นส่วนอาคารสำาเร็จรูป
2.17  การขนส่งงานขนาดใหญ่และน้ำาหนักมากเป็นพิเศษ
2.18  กรณีศึกษาการก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ทางทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ
2.19  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนให้ปลอดภัย
2.20  การวางแผนควบคุมกระแสเงินสด
2.21  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน
2.22  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับเทคนิค 
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2.23  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ
2.24  เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่
2.25  Coaching and Mentoring for Engineers
2.26  BIM Program: Basic Autodesk Revit for Architecture
2.27  BIM Program: Basic Autodesk Revit for Structure
2.28  BIM Program: Basic Autodesk Revit for MEP

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

3.1 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำา 
3.2 จิตวิทยาในการทำางานร่วมกัน
3.3 การเสริมสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ 
3.4 เตรียมพนักงานสโตร์หน่วยงาน
3.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.6 การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3.7 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

 4. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ
ยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ 

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดหลักสูตร New Engineer Development Program (NDP) ให้แก่วิศกรรับใหม่เพื่อช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Leadership Mindset, People Management, Plan and Manage Technical 
Construction Operation, Analyze Contract, Manage Document process systematically และ Safety & Quality Management

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำาปี 2562

ตำาแหน่ง จำานวนคน จำานวนชั่วโมง จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย/ปี

1. ระดับผู้บริหาร 269 7,800 29
2. ระดับหัวหน้างาน 2,361 52,364 22
3. ระดับพนักงาน 573 8,286 14
4. พนักงานรายวันตำาแหน่งกรรมกร 12,856 77,136 6
5. พนักงานรายวันตำาแหน่งช่าง 9,041 81,129 9
6. On the Job Training ให้พนักงานใหม่ 8,913 10,193 1
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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

นอกจากนีใ้นแต่ละปี คณะกรรมการบรษิทัฯ จะทบทวนนโยบายในแต่ละประเด็นเพือ่ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสถานการณ ์สำาหรบัในปี 2562 
บริษทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุนโยบายสำาหรบับรรษทัภบิาล ป ี2563 เพือ่ให้สอดคลอ้งกับหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดี (Coporate Governance Code) ของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงสถานการณใ์นภาคสงัคมและภาคเศรษฐกิจ โดยไดน้ำาเสนอต่อทีป่ระชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ก็ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 - ผลการประเมนิคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจำาปี 2562 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย โดยได้รบัผลประเมนิอยู่ในระดับร้อยละ 95.5 

 - ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2562 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

ผูถื้อหุ้นมสีทิธโิดยพืน้ฐานในความเปน็เจา้ของและสามารถควบคุมบริษทัฯ ผา่นการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ทำาหนา้ท่ีแทนตนรวมถึงมสีทิธใิน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  
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 รวมท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
โดยบริษัทฯ 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 และหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุม ก็สามารถทราบถึงช่อง
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 มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็น
ธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ ตรงเวลา และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
3.2 พนักงาน
บรษิทัฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว อาท ิการจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพ หรอืการเพิม่เงินเดอืน 
เลื่อนตำาแหน่งตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี เป็นต้น การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ 
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดหาช่องทางให้
พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำาผิด โดยมีกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวที่เหมาะสม
3.3 ลูกค้า
บริษทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะต้องผลติสนิค้าและบริการ ท่ีมคุีณภาพและมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม ตลอดจนรกัษาความลบัของลกูคา้อย่างเคร่งครัด 
แสวงหาลูท่างท่ีจะเพิม่ประโยชนใ์ห้แก่ลกูคา้อย่างต่อเนือ่ง และปฏบัิติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมต่ีอลกูค้าอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต
3.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้
บรษิทัฯ จะไมด่ำาเนนิการทีท่จุรติในการคา้กับคูค่า้และเจา้หนีแ้ละมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบัิตติามเง่ือนไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่เจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดัและซ่ือสตัย์
สุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การบริหารเงินทุน การชำาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เรื่องอื่นใดที่ได้
ทำาข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ รวมถึงกรณีการผิดนัดชำาระหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
3.5 คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
3.6 สังคมส่วนรวม
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจด้วยการคำานึงถึง ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัทฯ จะ
แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำานึกและค่านิยมของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมไว้ในรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (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 บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทียมกันและนา่เช่ือถือ ตลอดจนอยู่ภายในระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด เพือ่ให้ข่าวสารสำาคญันัน้ได้
เผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเท่ากัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับการจัดทำารายงานประจำา
ปีเพื่อให้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับอุตสาหกรรม ศักยภาพการแข่งขัน 
ฐานะการเงินผลการดำาเนินงาน 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 
ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่สำาคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุที่จะทำาให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสภาวะปกติ

4.4 บรษิทัฯ จะละเว้นการเปิดเผยสารสนเทศในเชิงสง่เสรมิท่ีเกินความจำาเป็นต่อการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ การออกข่าว
โดยใช้คำาที่ไม่เหมาะสม การรายงานหรือการคาดคะเนที่เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำาให้นักลงทุนหลงผิด และอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนท่ัวไป ภายใต้ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.itd.co.th)

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

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

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาที่ต้องกำากับดูแลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายในการดำาเนินงาน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม การประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลกิจการให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลด
ผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สามารถปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงเพือ่สรา้งคุณค่าให้แก่บรษิทัฯ อย่างย่ังยืน

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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5.1.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องมคีวามเข้าใจในขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ รวมถึงตอ้งกำาหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมาย

5.2 กำาหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความย่ังยืนในการ

ดำาเนินธุรกิจ ทั้งนี้การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักจะต้องสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

5.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มั่นใจว่าการกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ นั้น จะต้อง
สอดคลอ้งกับการบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั ผา่นการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั

5.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
5.3.1  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์

ประกอบ หรือสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและส่งผลที่ดีต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักที่ได้กำาหนดไว้

5.3.2 คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการเปน็ประจำาทกุไตรมาสอย่างนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่ติดตาม
ผลการดำาเนินงานและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ กรรมการต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ัง หากมเีหตุจำาเป็นทำาให้ไมส่ามารถเข้าประชุมได้ให้มหีนงัสอื หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่แจง้ประธาน
กรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดในวาระที่
จะลงมติใดๆ ในที่ประชุม ทั้งนี้ จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ 
ดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

5.3.4  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำาหนดไว้

5.3.5  คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในแตล่ะปีโดยจะต้องพจิารณาค่าตอบแทนให้เปน็ไปตามโครงสรา้งขององคก์รอา้งองิจากบรษิทัในอตุสาหกรรมเดียวกัน ทัง้นีค่้า
ตอบแทนจะต้องมคีวามเหมาะสมกับความรบัผดิชอบ ตลอดจนมแีรงจงูใจให้คณะกรรมการบรษิทัฯ นำาพาองค์กรให้ดำาเนนิงาน 
ตามเป้าหมาย

5.3.6  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องกำากับดูแลให้กรรมการทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 
โดยได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
แห่งอื่นไม่เกินจำานวน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2555 
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ประสทิธภิาพของการปฏบัิติหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการบริษทัและประโยชนโ์ดยรวมต่อ
บริษัท ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานบริหาร (CEO) อีกด้วย

5.3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้บริษัทฯ มีกรอบ กลไกในการกำากับดูแลนโยบาย และการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

5.3.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำาไปใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

5.3.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสรมิ
สรา้งทักษะและพัฒนาความรูส้ำาหรับการปฏบัิตหินา้ทีก่รรมการอย่างตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการดำาเนนิงานของ
คณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
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5.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดำาเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับ

สูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
5.4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัด

สวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงาน
5.4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ

บริหารและการดำาเนินงานของกิจการ
5.4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรง

จูงใจที่เหมาะสม

5.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

สะทอ้นอยู่ในแผนดำาเนนิการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าทุกฝา่ยขององคก์รไดด้ำาเนนิการสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกั รวม
ถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

5.5.3 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องดูแลให้ฝา่ยจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
คำานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
อย่างยั่งยืน

5.5.4 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องจดัให้มกีรอบการกำากับดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รทีส่อดคลอ้ง
กับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาการดำาเนิน
งาน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

5.6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5.6.1 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องกำากับดูแลให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทำาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลโดยมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5.6.2  คณะกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
5.6.3 คณะกรรมการจะต้องดแูลให้บริษทัฯ จดัให้มกีลไกหรือเคร่ืองมอืทีจ่ะทำาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมลูทีจ่ำาเป็น

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเอื้ออำานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือหรือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูล อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.6.4 คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการ
ทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

5.6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการทุจริตท่ีชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ
ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติและกำาหนดให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการ
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 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำารายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ

ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เพียงพอและอยู่ในกรอบเวลาที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5.7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการชำาระหนี้
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5.7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำาหนดให้บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาโดยต้องคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5.7.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องพจิารณาจดัทำารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม
5.7.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งกำากับดูแลให้ฝา่ยบรหิารจดัให้มหีนว่ยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ทำาหนา้ท่ีในการ

สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม 
และทันเวลา

5.7.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล

5.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
5.8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องดูแลให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นจะต้องมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่งสำาคัญของบรษิทัฯ รวมถึงจะตอ้ง

อำานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5.8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ มี

การอำานวยความสะดวกและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่
5.8.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2 คณะกรรมการ

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

ก.  คณะกรรมการบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำานวน 9 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. กำาหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมายการดำาเนนิการ และกลยุทธใ์นภาพรวมของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาอนมุติันโยบายและทศิทาง

การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตามท่ีฝา่ยบรหิารเสนอและกำากับควบคมุดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รับการ
อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

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

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

จำาเป็นเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ 
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6.  รบัผิดชอบในการจดัทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบบญัชีของบรษิทัฯ ให้มคีวามถูกต้องและแสดงถึงฐานะของ 
บริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง ซ่ึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7.  คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำาคัญ 
8.  คณะกรรมการมอีำานาจอนมุติับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสำาคัญตอ่การปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
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 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำานวน 20 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

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

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

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

งานให้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อกำาหนดเวลา และมีคุณภาพงานตามสัญญา
9.  ดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ที่มิได้ระบุให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
10. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยสามารถทำาธุรกรรมทางการเงินได้ภายในวงเงิน 

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

11.  ดำาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำาเนินการได้

ค.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (โดยมี
วาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)) 

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 
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7.6  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
8.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ง.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน 8 ท่าน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565)

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

หมายเหตุ *นายธรณิศ กรรณสูต ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ครั้งที่ 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

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 รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนหัวข้อ 5.4 การสรรหา
และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ทัง้นี ้รายละเอยีดในหัวข้อนีไ้ด้เปิดเผยในรายงานการปฏบัิติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษทัจดทะเบียนหัวข้อ 5.3.6 นโยบายการ
กำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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 ซ่ึงนบัเป็นนโยบายสำาคัญทีจ่ะช่วยการกำากับดูแลการใช้ข้อมลูภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชนไ์ดเ้ป็นอย่างดี

ทัง้น้ี รายละเอยีดในหัวขอ้นีไ้ด้เปดิเผยในรายงานการปฏบัิตติามนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีนหัวข้อ 5.6.3 การดแูลการ
ใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 18,218,000 บาท 
 - สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบัญชีและสำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัด ในรอบปี 

บัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท

2.  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

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

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม - บาท
 - สำานกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักัด บคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้อบบญัชีและสำานกังานสอบบัญชีดงักลา่วในรอบปีบัญชีท่ีผา่น

มามีจำานวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำานวน
เงินรวม - บาท
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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
สารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี ข้อมูลงบ
การเงิน และข่าวการลงนามสัญญาโครงการที่สำาคัญ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(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

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความ
สามารถและทักษะท่ีจำาเป็นต่อการปฏบัิติงานให้บรรลผุลสำาเร็จ โดยปี 2562 บริษทัฯ ไดก้ำาหนดจดัฝกึอบรมข้ึน จำานวนทัง้หมด 42 หลกัสตูร 
ดังปรากฎรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อนโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

สังคมส่วนรวม  : บริษัทฯ ถือว่าทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งใน
การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนั้นรวมไปถึงการลดผลกระทบจากการดำาเนินงานอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
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อยา่งชดัเจน ภายใตห้วัขอ้จรรยาบรรณวา่ดว้ยเรือ่งการรบัผดิชอบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่อยูใ่นบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย โดยในรอบปทีีผ่่านมา 
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดให้ท้ังสำานักงานใหญ่ และหน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมใน 
สถานที่ทำางาน เช่น การควบคุมดูแลคุณภาพอากาศ การควบคุมมลภาวะทางเสียง การจัดการจราจร การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรั่วไหล
ของน้ำามนัท่ีจะไปปะปนกับดินและแหลง่น้ำาต่างๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง การดแูลเร่ืองการบำาบดัน้ำาเสยี การดแูลเรือ่งควบคุมกลิน่เหมน็รบกวน 
การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การรณรงค์เรื่องการแยกขยะ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก
เกิดกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง บริษัทฯ จะเร่ง
สง่เจา้หน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบเร่ืองร้องเรยีนถึงข้อเทจ็จริงเพือ่ชีแ้จงและดำาเนนิการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เรว็ท่ีสดุ โดยหากผลกระทบ
ต่อชุมชนมีสาเหตุจากการก่อสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบดำาเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำากับให้มีการการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และ
ทั่วถึง อาทิ งบการเงิน รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูล
สำาคัญอื่นๆ อาทิ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การลงนามในสัญญาก่อสร้าง และลูกหนี้การค้า รวมถึง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลของ 
บริษัทฯ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLInk) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รายละเอียดใน
หัวข้อนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 5.7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

5.1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยครอบคลุมถึงการกำาหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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 โดยคณะกรรมการ 
บริษทัฯ จะทบทวนบรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทยทุกปี เพือ่ให้ข้อมลูมคีวามสอดคลอ้งกับความเป็นปัจจบัุน คณะกรรมการบรษิทัฯ ยังได้ดแูลให้
กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการอนุมัติการดำาเนินงานที่
สำาคัญผ่านการประชุม เช่น การลงทุน การทำาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำาคัญ การทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำาที่อยู่บนพื้นฐานตามที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้กรรมการ
และผูบ้รหิารได้กระทำาการโดยสจุริตเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสำาคญั กระทำาการทีม่จีดุมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม  
และจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

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

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

5.2) การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2563 โดยได้มีการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายบริหารเพื่อกำาหนดเป้า
หมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกรอบของการกำาหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย
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1. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อหารายได้
2. การเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร
3. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. การพัฒนาทักษะพนักงานและการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว
6. การทำาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจมีดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มุ่งมั่นที่จะดำาเนินโครงการต่างๆ ให้มีผลกำาไร
3. มุ่งมั่นทีจ่ะดำาเนินการดา้นคณุภาพ ดา้นสิ่งแวดล้อม ดา้นชวีอนามัยและความปลอดภยัเพื่อยกระดบับริษัทฯ และพนักงานทุกระดับ 

ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
4. สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อนโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ หัวข้อนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

5.3) การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล

5.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

ปัจจบัุนโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป่ียมไปด้วยความรู ้ความสามารถ และประสบการณห์ลากหลาย
สาขาจำานวน 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 

คณะกรรมการบริษทัฯ กำาหนดให้มกีารประชุมอย่างสม่ำาเสมอทกุๆ 3 เดอืน และมกีารกำาหนดตารางการประชุมลว่งหนา้ตลอดท้ังป ี 
โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกกำาหนดและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดประชุม 
ทั้งสิ้น จำานวน 5 ครั้ง และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 95.55 ของการประชุมทั้งหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

โดยมีวาระการประชุมที่สำาคัญแบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจนในเรื่องสำาหรับเพื่อทราบ เพื่อรับรอง และเพื่ออนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำาหรับระยะเวลาในการ
ประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยประธานที่ประชุมได้ทำาหน้าที่จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาเสนอ
เอกสารหรือข้อมลู รวมท้ังอภปิรายในประเด็นสำาคัญ และให้คณะกรรมการบริษทัฯ แสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ โดยคำานงึถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

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

อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง 
นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรับผิดชอบ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด โดยเลขานุการ 
บริษัทฯ 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 ปรับปรุงข้อกำาหนด 
เก่ียวกับนิยามของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ดังนี ้ 

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 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนียั หรอืผู้มอีำานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี 
ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ 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
เปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่ีนยั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั้นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน 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
กำาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ 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 รวมถึงมีการจัดหาคู่มือกรรมการบริษัทฯ จด
ทะเบียน และบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยจากเลขานุการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นอกจากนั้น ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่พจิารณาเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจำาปี 2562 โดยกำาหนดว่า ผูถื้อหุ้นทีม่สีทิธเิสนอ
เรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
จากนัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลงัจากได้รบัมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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 โดยค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 นั้นได้เปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.3.5 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ และมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย
กรรมการสว่นใหญ่มสีดัสว่นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 95.55 ของการประชุมทัง้หมด ดงัมรีายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมในหัวข้อโครงสร้าง
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 อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะว่าได้กำาหนด ปฏิบัติ หรือดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อการทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อ
กำาหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยเลขานุการบริษัทฯ จะนำาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สง่ให้กรรมการทุกท่านประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจำาปท้ัีงแบบรายคณะและรายบุคคล ซ่ึงภายหลงัทีก่รรมการ
แต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละทา่นและสรปุผลวิเคราะห์การประเมนิการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบป ีโดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้
จดัให้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบัิติงานตนเองในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/12/2562 เมือ่วันที ่16 ธนัวาคม 
2562 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 

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

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดทำาเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแบบรายคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบ ดังกล่าว
เป็นการประเมินทางด้านต่างๆ 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) 

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

ก. นางนิจพร จรณะจิตต์ - Director Certification Program (DCP) 56/2005
ข. นายไผท ชาครบัณฑิต  - Director Certification Program (DCP) 56/2005
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ค. นายธวัชชัย สุทธิประภา  - Director Accreditation Program (DAP) 48/2005
 - Finance for Non Finance Director
 - Finance Instruments for Directors (FID) 2/2012

ง. 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

จ. 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 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงาน 
ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการนำาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุนและทรัพยากร โดยในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้มีการนำาระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกำาหนดเวลา และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
สำาหรบังานก่อสรา้ง รวมถึงการตัง้ศนูย์พฒันาและวจิยัของบรษิทัฯ ในหนว่ยงานทีเ่ป็นสายงานสนบัสนนุงานก่อสรา้ง อาท ิศนูย์อตุสาหกรรม
อิตาเลียนไทย อำาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ศูนย์ซ่อมบำารุงเครื่องจักรกล ประตูน้ำาพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี หรือโรงงานคอนกรีต
สำาเร็จรูปปทุมธานี 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 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 
ในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถตลอดจนมีความ
เป็นอิสระเพื่อช่วยให้การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรองประธานฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กำาหนดขอบเขตและหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบุไว้ในหัวข้อ
การกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงมีการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดตารางการ
ประชุมล่วงหน้า การแจ้งเตือนการประชุม รวมถึงการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 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 2562

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
ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ

5.6.3 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปีที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องของการจัดการข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลภายใน รวมถึงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำาเนินงาน หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อาทิ การกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในการทำางานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP หรือการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของ 
ผู้บริหารระดับสูงภายในระยะเวลาที่กำาหนด 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 พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดนโยบายเกี่ยว
กับการต่อต้านการทุจริต  และแผนการดำาเนินงานในการต่อต้านการทุจริตไว้ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยซ่ึงได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคน
และบุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

โดยนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตนั้นได้มีการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงเพิ่มเติมผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในทุกปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนเพื่อให้นโยบายมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ชัดเจน รวมถึงเป็นไปตามบริบทของสังคมปัจจุบัน

5.7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และ
ทั่วถึง อาทิ งบการเงิน รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูล
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สำาคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

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) และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(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)
 - การพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 - การจัดข้อมูลทางไปรษณีย์ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี

5.7.3 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯและแผนการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้กำาหนดให้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำาเนนิงานให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ 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 ได้รวบรวมและเปิดเผยถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของสังคมในหลากหลายมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำาเนิน
งาน (CSR-in-process) และการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หลังจากดำาเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

5.7.5 งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) เป็นฝ่ายรับผิดชอบงานด้านกิจกรรม 
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยจะให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่าง
เต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยใช้ช่องทางการสือ่สารทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุน 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
 - รายงานประจำาปี (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
 - 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 หรือข้อร้องเรยีน 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 
ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำาระแล้ว
ของบริษัทฯ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปน็ผูพ้จิารณากลัน่กรองข้อเสนอของผูถื้อหุ้นเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น หากเร่ืองใดทีค่ณะกรรม
การบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำาคัญ หรือน่าสนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือนำาไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่
บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อ
ให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำาเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 - ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานยืนยันการถือ
หุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)

 - ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง 
เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ

 - กรณทีีเ่ปน็การเสนอตัวบุคคลเพือ่เข้ารบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษทัฯ ตอ้งระบุประวัติสว่นตัว ประวตักิารทำางานและทีอ่ยู่ทีติ่ดตอ่ได้
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอ
วาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งหลังจากครบกำาหนดภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งไว้ คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

5.8.2 กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
โดยจัดขึ้น ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

5.8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ดำาเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการจัดทำาหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุม 
ผู้ถือหุ้น และข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแล้วเสร็จนับต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2562 พร้อมท้ังประกาศลงในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม

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

5.8.4 การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 นั้น มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำานวน 9 ท่าน ได้แก่ 

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

พร้อมด้วยนายชาติชาย ชตุิมา (รองประธานบริหารอาวโุส และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO)) นายวรวุฒิ  
หิรัญยไพศาลสกุล (เลขานุการบริษัทฯ และรองประธานบริหารอาวุโส) ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจากบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จำากัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำานวนท้ังสิ้น 434 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำานวน 
1,768,845,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 

 - มผู้ีถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 235 ราย จำานวนหุ้น 1,036,917,169 หุ้น คดิเปน็รอ้ยละ 19.64 ของจำานวนหุ้นทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด
 - มผีูร้บัมอบฉนัทะเข้ารว่มประชุม 199 ราย จำานวนหุ้น 731,927,949 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.86 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
เดนิทางไดอ้ย่างสะดวก การจดัเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลตอ้นรบัอย่างเพยีงพอ การเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม และตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
ต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำาของ
ข้อมูล 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
และดูแลหุ้น) พร้อมทั้งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
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5.8.7 การเปิดเผยผลการประชุม

5.8.7.1 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง กล่าวคือภายในวันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำาการถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ซึ่งมติที่ประชุมได้ระบุผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและชัดเจน 

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.36 น.

5.8.7.2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสาระสำาคัญครบถ้วน อาทิ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วน
ของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม วธิกีารลงคะแนน และนบัคะแนนเสยีง ผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระ และข้อซักถามระหว่างการประชุม 
เป็นตน้ โดยได้เปิดเผยภายใน 14 วัน หลงัจากวันประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) รวมถึงนำาส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD e-Filing) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และนำาส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตามลำาดับ

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) 
ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การกำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ให้ดำารงตำาแหนง่ต่อเนือ่งจะเป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ และผูถื้อหุ้น เนือ่งจากกรรมการทีด่ำารงตำาแหนง่ตอ่เนือ่งจะมคีวามรู ้และประสบการณ์
เก่ียวกับการดำาเนนิงานของบริษทัฯ เป็นอย่างด ีทัง้นีก้รรมการอสิระท่ีดำารงตำาแหนง่ต่อเนือ่งยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอสิระ 

2. บรษิทัฯ ยังไมม่คีณะกรรมการคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา แตใ่นทางปฏบิติัคณะกรรมการจะมกีารปรกึษาหารือร่วมกันเพือ่กำาหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ดังรายละเอียด
ตามหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการ

3. บริษทัฯ ยังไมไ่ด้กำาหนดนโยบายการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของประธานบรหิาร (CEO) เนือ่งจากบรษิทัฯ มบีรษิทัในเครือเป็น
จำานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

เพือ่เป็นไปตามหลกัการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเรือ่งอืน่ๆ บริษทัฯ จงึไดเ้ปิดเผยข้อมลูการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษิทัฯ ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ 
(จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ *นายธรณิศ กรรณสูต ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
 8(1)/9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในเรือ่งความรับผดิชอบต่อสงัคมนัน้ก็เป็นหนึง่ในนโยบายท่ีบริษทัฯ ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาในการดำาเนนิธรุกิจรับเหมา
ก่อสร้าง และยังรวมไปถึงธุรกิจการลงทุนด้านอื่นของบริษัทฯ ในทุกๆ ธุรกิจด้วย บริษัทฯ ได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากการพฒันาสนิค้าและบริการแลว้ การกำากับดูแลธรรมาภบิาลและกิจกรรมเพือ่สงัคมในองค์กรก็ถือเป็นเรือ่งใหญ่ท่ีต้องมกีารเตรยีม 
ความพร้อมและความเข้าใจภายในองค์กร เพี่อให้เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมไปถึงการ
ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญมากขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ยังต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่รับผิด
ชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยความมุ่งมั่นใน
การทำางานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามหลักการ “ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ” 

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ :

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจิตสำานึกที่มีความรับผิดชอบ
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม :

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมถือเป็นหนึง่ในเรือ่งทีบ่รษิทัฯ ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความมุง่หวังท่ีจะสรา้งคุณค่าให้บรษิทัฯ อย่างย่ังยืน 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้นำาแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ดังนี้

1.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บรษิทัฯ จะจดัให้มรีะบบบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพทัง้ในด้านการทำางาน และการบริหารงาน ซ่ึงจะช่วยสรา้งความเชือ่มัน่และความ
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพื่อนำาไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน อันจะเป็นผลดีต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัสำาคัญของธรุกิจในการสรา้งมลูค่าเพิม่อย่างย่ังยืน ดงันัน้บริษทัฯ จะปรับปรงุสภาพแวดลอ้มในการทำางานให้พนกังาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำางาน 

โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการ
กำาหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก มีระเบียบข้อบังคับของการทำางานในวันหยุดการทำางานล่วงเวลา รวมถึง
กำาหนดวันหยุดพักผ่อนประจำาปี ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำาปีของพนักงาน เป็นต้น

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมโอกาสในการทำางานของผู้พิการ และเพื่อเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำาทางสังคม บริษัทฯ ได้นำาพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาปรับใช้ ตามมาตรา 34 
โดยบริษทัฯ ได้นำาเงินสง่เข้ากองทุนแทนการจา้งงาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ำาเนนิการดังกลา่วมาเป็นเวลาหลายปตีอ่เนือ่ง นบัแตท่ี่ได้มกีารประกาศ
ใช้พระราชบัญญัตินี้

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง โดยความสำาเร็จของโครงการในอดีต และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วย
ให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้า และบริการให้ ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ 
ไม่เคยมีปัญหาเร่ืองของการท้ิงงาน โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงาน และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาท่ีกำาหนด ย่ิงไปกว่านั้นในระหว่าง
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ อาทิ น้ำา 
อากาศ เสียง รวมถึงการจราจรในพื้นที่ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำางาน ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมของชุมชนอยู่เสมอ 
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5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

เนื่องจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 
อาทิ การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงาน หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดังจะเห็นได้ในตัวอย่างของหน่วยงาน 
2343 (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า) ที่มีส่วนร่วมในการทำาความสะอาดล้างถนน หรือหน่วยงาน 
2375 (โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ) ที่มีส่วนในกิจกรรมขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ และวัชพืช เป็นต้น ซึ่งยัง
รวมถึงในมิติของการลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อชุมชน และสังคม 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 เชื่อว่าการให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดัง
นั้นบริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบ รวมถึงจะเข้าไปมี ส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ 
ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ นั้น หน่วยงานจะมีการ
ควบคมุรกัษาสภาพแวดลอ้มไมใ่ห้ไดรั้บผลกระทบ หรอืได้รบัผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ โดยมกีารตรวจวัด บันทกึ และจดัทำารายงานการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำาเนินงาน อาทิ ฝุ่นละออง เสียง เศษวัสดุของเสียที่เหลือใช้ 
ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลึง น้ำามันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ำามันเปล่า และเศษทองแดง เป็นต้น

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง 
และการทำางาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่เป็นสารเคมีอันตรายก็มีการนำาไปกำาจัดอย่างเหมาะสมอีกด้วย

นโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนอืจากการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสรา้ง โดยสามารถสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คุีณภาพในราคาทีเ่ป็นธรรมแลว้ บรษิทัฯ 
ยังให้ความสำาคัญต่อการดูแลทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่บรหิารจดัการในเรือ่งดงักลา่วได้
อย่างจริงจัง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการดังกล่าวแบ่งได้เป็นสามระดับ 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

 มุง่มัน่ต่อการทำาให้เกิดความปลอดภยั และสขุอนามยัในการทำางาน เพือ่ป้องกันการบาดเจบ็ และเจบ็ปว่ย โดยการปรบัปรุงสภาพการทำางาน
ใหเ้กิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่างๆ รวมถงึพัฒนาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ
ปลอดภัยจากการทำางาน และมีสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เหมาะสม

 มุ่งมั่นในการกำาจัดอันตราย และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยต้องนำาไปปฏิบัติ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการควบคุมความเสี่ยงตามลำาดับด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญในการให้คำาปรึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ดำาเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนการดำาเนินงานต่างๆ ทั้งในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้บรรลุผลตามนโยบายที่ได้กำาหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน มีการสำารวจสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำางานเป็นประจำาทุกปี รวมถึงมี
การดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการทำางาน และปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ 
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และการก่อสร้างห้องน้ำาเพิ่มเติมให้เพียงพอ เป็นต้น
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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
แนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้สอดคลอ้งกับการดำาเนนิธรุกิจ ซ่ึงในรอบปีทีผ่า่น มกิีจกรรม
ต่างๆ ที่บริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้

การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำาเนินงาน (CSR-in-process)

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ
ร่างกาย ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากร 
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 บริษัทฯ มีการจ้างคนพิการที่สามารถทำางานได้จากท่ัวประเทศ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และได้ใช้ศักยภาพ
ของตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ เป็นการลดภาระครอบครัวหรือผู้ดูแล และที่สำาคัญพวกเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่
สามารถพึ่งพาตัวเองได้

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ รู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด จึงมีการกำาหนด
มาตรการแก้ไข รวมไปถึงพัฒนากระบวนการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้
บริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงต่ำา เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้คนในระยะ 1-2 ปีมานี้ จึงได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของโครงการและ
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีโครงการลดฝุ่นโดยการพรมน้ำาลงบนหินทราย และพื้นถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ทำาความสะอาดบริเวณตามไซด์
งานก่อสร้างของบริษัทฯ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นชุมชนและ
สังคมที่ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

 โครงการวัน แบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน) ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร
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 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน) กรุงเทพมหานคร

 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 โครงการไทยออยล์ จ.ชลบุรี
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ในระหวา่งการดำาเนินการก่อสรา้ง อาจเกดิผลกระทบในหลายดา้น ทัง้ทางดา้นมลภาวะทางอากาศ เสียง และการจัดการของเสีย ดังนั้นบรษิัทฯ 
จึงมีมาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ด้วยการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในช่วงตอกเสาเข็ม หรือการแยกประเภทขยะ และ
การป้องกันวัสดุอันตรายหล่นลงทะเล

 บรษิทัฯ มกีารตรวจวัดระดบัความดังของเสยีงบริเวณเขตชุมชน ของโครงการไทยออยล ์โดยวัดค่าเสยีงด้วยวิธี International Organization 
for Standardization (ISO1996) ซึ่งมีความถี่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วันติดต่อกัน และจัดตารางการทำางานในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย
จะเริ่มต้นเวลา 7.00 น. และสิ้นสุดก่อนเวลา 18.00 น.

 บริษัทฯ มีการควบคุมไม่ให้มีการกำาจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เช่น โครงการไทยออยล์ แบ่งแยกขยะเป็น 2 
ประเภทคือ ขยะทั่วไป และขยะที่จะต้องมีการจัดการต่อไป 

 การป้องกันวัสดุตกหล่นลงทะเลระหว่างการก่อสร้าง โดยการคลุมพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบ



รายงานประจำาปี 2562 73

 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูน้ำาริมถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงหมายเลข 31 ดินแดง – ดอนเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ำามากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันน้ำาท่วมขังช่วงหน้าฝน จากความร่วมมือร่วมใจกันของภาคส่วนราชการและบริษัทฯ   ด้วยการ
ขุดลอกคูน้ำาสองข้างทางริมถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา คูน้ำา ลำาคลองของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้อ
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี

3. การคิดค้นและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการก่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจทั่วไปผ่าน
การจัดกิจกรรม และสื่อต่างๆ ดังนี้

  การเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดนิทรรศการ “วิศวกรรมปฐพี” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล และนำา
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ หลังจากดำาเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process)

1. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานกิจการเพื่อสังคมหลังจากที่ดำาเนินการทำางานไปแล้ว โดยให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ
และสังคมโดยรวม ด้วยการดำาเนินโครงการเพื่อสังคม ดังนี้ 
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  บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทยใน “โครงการกายอุปกรณ์” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกสำาหรับคนพิการ เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำาวันง่ายขึ้น โดยได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้คนพิการ
ที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเพื่อจัดหาอุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม ให้กับเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน ณ มูลนิธิคนพิการไทย 
ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน “โครงการปรับปรุงห้องน้ำา (ส้วมสุขสันต์)” ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม ในการปรับปรุงห้องน้ำาใหม่ เพื่อ
เด็กๆ จะได้ใช้ห้องน้ำาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัยที่ดี เสริมสร้างสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำา โดยได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องน้ำา
ใหม่ให้กับโรงเรียนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

  บริษัทฯ และผู้แทนสำานักความปลอดภัยบริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำากัด มอบหน้ากากอนามัยและหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ เขตบางกะปิ เพื่อนำาไปมอบให้ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่โรงเรียนและไม่ใส่
หมวกนิรภัย ในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย
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  บริษัทฯ ร่วมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับ สน.หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

  บริษัทฯ ร่วมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนบริเวณแยกลำาสาลี กรุงเทพมหานคร

  บริษัทฯ สนันสนุนอุปกรณ์ประจำาจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์สำาหรับ สน.บางชัน กรุงเทพมหานคร

  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กเป็นประจำาทุกปีในกิจกรรม “วันเด็กเคหะดินแดง” กรุงเทพมหานคร 
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 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กเป็นประจำาทุกปีในกิจกรรม “วันเด็กวิหารแดง” จ.สระบุรี 

 บริษัทฯ บริจาคเงินและสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนพญาไท “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม” กรุงเทพมหานคร

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและพนักงานในองค์กร เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบก
และทางทะเล การปลกูและดูแลรักษาป่าเพือ่คงความอดุมสมบูรณข์องสิง่แวดลอ้ม พร้อมทัง้รว่มผลกัดันให้เกิดความตระหนกัรูแ้ละความรว่มมอืจากภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืน

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบนิเวศน์ทางทะเลจึงได้จัดกิจกรรม “BiG Cleaning day” ที่ริมหาด มาบตาพุต ตำาบลหนอง
แฟบ จ.ระยอง ซึ่งอยู่ใกล้หน่วยงานที่เราก่อสร้าง โดยมีการเก็บเศษขยะ ถุงพลาสติก และขวดน้ำาพลาสติกที่ใช้แล้วรอบๆ บริเวณชายหาด 
โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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 บริษัทฯ ได้ร่วมกับโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมืองหงสา สปป.ลาว ปลูกป่าแบบผสม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ของคนภายในชุมชน 
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีร่วมร่วมในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ 

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 โดยได้มอบต้นรวงผึ้งจำานวน 200 ต้น และปลูกต้นรวงผึ้งตลอดสองข้างทางเป็นระยะทางรวม 12 กิโลเมตร พร้อมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้อื่นๆ ร่วมด้วย 

 เพือ่หลกีเลี่ยงผลกระทบตอ่ทรพัยกรโดยรอบของโครงการ บรษิัทฯ ไดร้ะมัดระวงัผลกระทบทีอ่าจคาดไมถ่งึ เชน่ การทิง้สารเคมี น้ำามนั หรอื
ขยะต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า จงึได้มมีาตรการลดการฟุง้กระจายของตะกอนในน้ำาช่วงตอกเสาเข็ม เป็นต้น

 บรษิทัฯ บรจิาคยางรถยนต์เก่า และแบตเตอรีเ่ก่า เพือ่สนนัสนนุการนำายางเก่า และแบตเตอรีเ่ก่ามาใช้ประโยชน ์ให้กับวัดบุคาสามคัคีธรรม 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
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3. ด้านการทำานุบำารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 19 – 22 
กรกฎาคม 2562 

 กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันท่ี  
11 - 20 ตุลาคม 2562 

 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีของโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมืองหงสา สปป.ลาว 

 สนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับ รฟม. และ PMCSC2 ให้กับโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร 
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 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำานักงานเขตคลองสาน) ในการทำาความสะอาด และปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณวัดเศวตฉัตรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เด็ก และชุมชน ผู้ประสบภัยนั้น บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
โครงการโรงเรียนพอดี พอดี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

และเมือ่ต้นเดือนเมษายน ปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้ว่มสนบัสนนุศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบรหิารสว่นตำาบลแมพ่รกิ 1 (อติาเลยีนไทยอปุถัมภ)์ อาทิ
 สนบัสนนุเคร่ืองเลน่พฒันาการเดก็ และอปุกรณส์นามเด็กเลน่พลาสติกสำาหรับสนามภายนอกอาคารเรยีน เพือ่ให้เด็กนกัเรียนไดม้เีครือ่งเลน่

สำาหรับช่วยพัฒนาทักษะ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 ปรับปรุงหลังคากันสาดบริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน เพื่อป้องกันฝนสาดด้านหน้าอาคารเรียน 
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำานวน 8 ตัวบริเวณห้องเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร และรอบๆ อาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยของเด็กๆ และครู 

รวมไปถึงทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 ซ่อมแซมปรับปรุงบานประตูโรงเรียน เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและสร้างความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

การสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้เป็นการสานต่อโครงการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริมด้านการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชน 
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมขององค์กร ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกแนวทางหนึ่ง
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อและประสบการณ์โดยสังเขป ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 

1 ดร.ไกรศร จิตธรธรรม อายุ 67 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

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

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำานวยการ

สำานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น 

คณะกรรมการทีป่รึกษาโครงการพาณชิย์อเิลค็ทรอนกิส ์กระทรวงพาณชิย์
คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประธานโครงการศึกษาเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบนระยะ 10 ปี (2542-2551)
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษา ร.ม.ว. 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรรมการ
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น

2 นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ 66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California 
 สหรัฐอเมริกา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2537
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ Colorado School of Mines 
 สหรัฐอเมริกา

ประธานบริหาร
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. บางกอกสตีลไวร์

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

กรรมการ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. อุตสาหกรรมหลอมเหล็กลาว
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เซาท์เทิร์นอินดัสตรีส์ บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
บจก. เมียนม่า ไอทีดี บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน บจก. อิตัลไทยเทรวี่
บจก. ไตรดายุค บจก. อิตัลไทย มารีน
บจก. ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ 
บจก. กณิการ์ บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า
บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ บจก. อมารี ออร์คิด ลอจ์ด
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น บจก. สินแร่เมืองไทย
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บจก. ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สรีธร
บจก. ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น บจก. สระบุรีถ่านหิน
บจก. ณ หทัย บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
บจก. ดิถี บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ
บจก. ตยาคี บจก. สยามไฟเบอร์ ออพติคส์
บจก. ตองกราย บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง
บจก. ถกลเกียรติ บจก. ลาซาล 
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล (ประเทศไทย) บจก. ไวดีเมียร์ 
บจก. นิภา ลอจ์ด บจก. เอ็มซีอาร์พี คอนสตรั๊คชั่น
บจก. บัณฑุวงศ์ บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
บจก. ปนุท บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอ้าท์
บจก. ประปานครหลวงบริการ บจก. เอเชี่ยนสติล โปรดักส์
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. เอเชี่ยน เรล
บจก. พระราม 9 สแควร์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. พลังไทยก้าวหน้า บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. พลังงานสากล บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บจก. พัณณิน กิจการร่วมค้าไอทีดี - อีจีซี
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา Thai Mozambique Logistica SA.
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ Pan African Mining Corporation
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ Momaz Logistics 
บจก. รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ITD Bangladesh Co., Ltd.
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
บมจ. สยามสติลซินดิเกต

3 นางนิจพร จรณะจิตต์ อายุ 69 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

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

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2005

ประธานกรรมการ
บจก. เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
บจก. ศักดิ์สินประสิทธิ์ บจก. อมารี เอ็ซเทท ภูเก็ต จำากัด 
บจก. อมารี บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
บจก. อมารี หัวหิน จำากัด บจก. อิตัลไทย เรียลเอ็ซเทท 
บมจ. โอเอชทีแอล

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

กรรมการ 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บมจ. ทีทีซีแอล บจก. อาควาไทย
บมจ. สยามสติลซินดิเกต บจก. อิตัลไทยเทรวี่ 
บจก. เครื่องจักรกลสยาม บจก. อิตัลไทยมารีน
บจก. จันทบุรี คันทรีคลับ บจก. อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี 
บจก. ซังกิวไทย บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
บจก. ซิโนลาว อาลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
บจก. ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
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บจก. ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เซาท์เทิร์นอินดัสตรีส์ บจก. อมารี พัทยา
บจก. ทวาย ดีเว๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไทยมารุเคน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอเชียไทยไม
บจก. ผลิตพลังงาน บจก. เอเชี่ยน เรล
บจก. พระราม 9 สแควร์ บจก. เอเซี่ยน สติล โปรดักส์ 
บจก. พลังงานสากล บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์
บจก. พลังไทย ก้าวหน้า บจก. เอพีพีซี ฮ่องกง
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 
บจก. ฟิวเจอร์ พร็อสเพอริตี้อินเวสเมนท์ บจก. โอโซ่ พัทยา
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ บจก. โอโซ่ กะตะ
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.
บจก. ไอทีดี เมียนม่า อินเตอร์เนชั่นแนล Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 ITD Bangladesh Co., Ltd.
บจก. โรงโม่หน้าพระลาน Pan African Mining Corporation
บจก. สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ Saraburi Coal
บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี Saraburi Coal International
บจก. สระบุรีถ่านหิน Sumarta Mining Development
บจก. สรีธร บจก. สินแร่เมืองไทย

4 นายไผท ชาครบัณฑิต อายุ 78 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2561

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. อิตาเลียนไทย หงสา
บจก. เมียนม่า ไอทีดี บจก. อิตัลไทยมารีน
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง 
บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. ไทยมารุเคน บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. บางกอกสตีลไวร์ บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก. ผลิตพลังงาน กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีจีซี 
บจก. พลังไทยก้าวหน้า กิจการร่วมค้า ไอโอที 
บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา Italian-Thai International SDN.BHD.
บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ Italian-Thai Development (Myanmar) Co., Ltd.
บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์ First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.
บจก. สรีธร บจก. สินแร่เมืองไทย
บจก. อาควาไทย บจก. อิตัลไทยเทรวี่
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5 นายธวัชชัย สุทธิประภา อายุ 77 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2561
- Finance for Non Finance Director
- Sharing Forum on Financial Instrument for Directors

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

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

6 นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ อายุ 80 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

A.B. (cum laude) Harvard College สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม พ.ศ.2548
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2562

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บมจ. โอเอชทีแอล

7 นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

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

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
University of Hawaii, Hawaii สหรัฐอเมริกา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

8 นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ อายุ 66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
Thai Mozambique Ligistiga S.A.

9 นายอนันต์ อัมระปาล อายุ 74 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
รองประธานบริหารอาวุโส 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ 

บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
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10 นายสุเมธ สุรบถโสภณ อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

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

11 นายธรณิศ กรรณสูต อายุ 30 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 30 เมษายน พ.ศ. 2557
University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2560

กรรมการ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. อมารี
บมจ. สยามสติลซินดิเกต บจก. อิตัลไทย เรียลเอ็ซเทท
Thai Mozambique Logistica S.A. บจก. แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล

รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

12 นายปีติ กรรณสูต อายุ 39 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ

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

รองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บจก. เหมืองแร่ เอเซีย ไทย
บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 Pan African Mining Corporation
บจก. ITD MADAGASCAR S.A Pan Sakoa Coal SA
บจก. สระบุรีถ่านหิน บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์

กรรมการบริหาร
บจก. อ่าวสยาม มารีน

กรรมการผู้จัดการ
บจก. คอนสตรัคชั่น คอนกรีต บจก. อินทรินสิค รีซอร์สเซส
บจก. อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

13 นางสาวปราชญา กรรณสูต อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  Hawaii Pacific University สหรัฐอเมริกา

รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กรรมการ
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า แอนด์ เรสซิเดนซ์ บจก. แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า บจก. โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
บจก. เอ็มเอสไอไทยแลนด์ 
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14 นายปิยชัย กรรณสูต อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
รองประธานบริหารอาวุโส 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ประธานกรรมการ

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

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

15 นายชาติชาย ชุติมา อายุ 60 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  Ohio University สหรัฐอเมริกา
- Director Certificate Program (DCP) 204/2015
- Director Accreditation Program (DAP) 67/2007
- Successful Formulation & Executive of Strategy 12/2011

รองประธานบริหารอาวุโส
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

16 นายสมภพ พินิจชัย อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (Finance) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองประธานบริหารอาวุโส 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

บจก. อิตัลไทย มารีน

17 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล อายุ 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Company Secretary Program รุ่นที่ 29/2009
- Effective Minute Taking รุ่นที่ 13/2009

รองประธานบริหารอาวุโส 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการและผู้จัดการใหญ่

บจก. เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น
*โปรดดูคุณสมบัติเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบท้ายนี้
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18 นายประสิทธิ์ รัตนารามิก อายุ 69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
รองประธานบริหารอาวุโส 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

19 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา 
  LAMAR University สหรัฐอเมริกา

รองประธานบริหารอาวุโส 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

20 นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูล อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธานบริหารอาวุโส
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

21 นายประสาธน์ โฆสรัสวดี อายุ 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
รองประธานบริหารอาวุโส

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
กรรมการ

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

22 นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโยธา 
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รองประธานบริหาร
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

23 นายประเสริฐ เสนาะ อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
รองประธานบริหาร

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

24 นางสาวกาญจนา เจริญยศ อายุ 58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี (ตามคำาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
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หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานกุารของบริษทั จะต้องปฏบัิตหินา้ทีต่ามท่ีกำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท้ังนี ้หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบรษิทั มดัีงนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

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

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ดังนี้

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

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

3. ยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม คำานงึถึงผูม้สีว่นได้เสยีทุกฝา่ย ไมก่ระทำาการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดผลเสยีต่อช่ือเสยีง และภาพลกัษณข์องบรษิทัฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2562

จำานวนหุ้น 
ณ 31 ม.ค. 

2563

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างรอบปี
บัญชี 2562

ผลประโยชน์
ตอบแทน

จำานวนเงินรวม

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

 2. นายเปรมชัย กรรณสูต กรรมการ 663,223,626 628,213,626 (35,010,000) 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 415,000 (2)
 7. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 463 463  - 0 - 580,000 (1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 
 8. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 28,210,960 28,210,960  - 0 - 580,000 (1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 (3) 
 9. นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ  - 0 -  - 0 -  - 0 - 580,000 (1)

กรรมการตรวจสอบ 415,000 (2)

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม
ด้วย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และซักถามข้อมลูจากฝา่ยบรหิารในดา้นตา่งๆ ซ่ึงประกอบดว้ย

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
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ไม่
พบข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
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รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
สิ้นสุด ณ 

31 ธ.ค. 62
รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

1. บริษัท สยามสติลซินดิเกต 
จำากัด (มหาชน)  
(ผลิตและจำาหน่ายเหล็กใน
งานก่อสร้าง) 

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต) และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้น 
รวมกันในบริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน) 
คิดเป็นจำานวนร้อยละ 89.27 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนิจพร 
จรณะจิตต์ และนายธรณิศ กรรณสูต) เป็นกรรมการ
ในบริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน)

 - รายได้ค่าเช่าอาคาร  
ค่าบริการส่วนกลาง  
ค่าสาธารณูปโภค และ 
ค่าขายเศษวัสดุ 
 - ลูกหนี้การค้า 
 
 

 - ต้นทุนบริการรับเหมก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

65.19 ล้านบาท

6.85 ล้านบาท
 

1,390.66 ล้านบาท
304.09 ล้านบาท

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

 - บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บริษัท สยามสติล
ซินดิเกต จำากัด (มหาชน)

 - 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  
และนางนิจพร จรณะจิตต์) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน 
บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำากัด คิดเป็นจำานวน 
ร้อยละ 8.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำากัด
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต 
นางสาวปราชญา กรรณสูต นายธรณิศ กรรณสูต  
และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อม
ผ่านบริษัท อิตัลไทยโฮลดิ้ง คัมปะนี จำากัด คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 89.71 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
ของบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำากัด

 - ต้นทุนค่าเครื่องจักร  
ค่าอะไหล่และค่าบำารุงรักษา 

 - เจ้าหนี้การค้า

317.95 ล้านบาท
 
 

73.71 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักร อะไหล่ และ
ค่าบำารุงรักษาจากบริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จำากัด
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร และค่าบำารุงรักษาและ
บริการอื่นๆ เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตาม
ปกติธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - Dawei Development 
Company Limited
 - บริษัท อิตาเลียนไทย  
หงสา จำากัด

 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา
 - บริษัทฯ ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรและค่าบำารุงรักษา

 - เจ้าหนี้การค้า
 - เจ้าหนี้การค้า 
 - ค่าอะไหล่และค่าบำารุงรักษา

3.60 ล้านบาท
10.48 ล้านบาท
11.93 ล้านบาท

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

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - ค่าอะไหล่ เครื่องจักร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ เป็น
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ซื้อจากผู้ขาย
รายอื่น
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3. บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม 
จำากัด  
(รับเหมาก่อสร้าง บริการ
ติดตั้งระบบแก๊สและเครื่อง
ปรับอากาศ)

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

 - เจ้าหนี้การค้า
 - ต้นทุนบริการรับเหมา 
ก่อสร้าง 

 - ลูกหนี้การค้า

544.84 ล้านบาท
920.19 ล้านบาท

 
 

31.27 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท อิตัลไทย
วิศวกรรม จำากัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สื่อสาร และงานก่อสร้าง 

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง โครงการ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.พัทลุง (งานโยธา)

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ว่าจ้างจากผู้รับจ้างรายอื่น 

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

4. บริษัท อ่าวปอ แกรนด์  
มารีน่า จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นใน 
บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด คิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อ่าวปอ 
แกรนด์ มารีน่า จำากัด โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อม
ผ่านบริษัท 3บี โฮลดิ้ง จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็น
กรรมการใน บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด

 - ลูกหนี้การค้า 62.53 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างท่าเรือสำาราญ 
และ Yacht Club ที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต
 - (ตั้งสำารองเผื่อขาดทุนส่วนที่เกินกว่า 12 
เดือน จำานวน 38.66 ล้านบาท)

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - บริษัท อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า จำากัด มีการทำา
แผนการชำาระหนี้ และได้มีการทยอยชำาระเงินตาม
ความสามารถ
 - (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการ
ทวงถามชำาระเงิน)

5. PAN AFRICAN MINING 
CORP.  
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
และนางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นรวมกันใน 
บริษัท PAN AFRICAN MINING CORP คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
PAN AFRICAN MINING CORP. โดยเป็นการ 
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เหมืองแร่เอเซียไทย จำากัด 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต)  
เป็นกรรมการในบริษัท PAN AFRICAN MINING 
CORP.

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

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม  
และในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

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

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ
นางนิจพร จรณะจิตต์) ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท 
พลังงานสากล จำากัด และบริษัท สระบุรีถ่านหินรวม
กัน จำากัด คิดเป็นร้อยละ 90% 
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายปีติ กรรณสูต)  
เป็นกรรมการในบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จำากัด 

 - ต้นทุนขาย
 - เจ้าหนี้การค้า

288.76 ล้านบาท
55.59 ล้านบาท

 - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำากัด ซื้อ
ถ่านหินจากบริษัท เหมืองแร่ เอเชีย 
ไทย จำากัด

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ซื้อจากผู้ขายราย
อื่น
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7. PAM SAKOA COAL SA. 
(ประกอบธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน)

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

 - ลูกหนี้การค้า 
 
 
 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้นและ 
เงินทดรองจ่าย

54.48 ล้านบาท
 
 
 
 

13.85 ล้านบาท

 - บริษัท ITD Madagascar จำากัด ให้
บริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหิน 
ที่ประเทศมาดากัสการ์ (ตั้งสำารองเผื่อ
ขาดทุน จำานวน 54.48 ล้านบาท) 
 
 - เงินทดรองจ่ายค่าภาษีนำาเข้าเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายโครงการเหมืองถ่านหิน 
(ตั้งสำารองเผื่อขาดทุน จำานวน 13.85 
ล้านบาท) 

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

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

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางสาวปราชญา กรรณสูต และ 
นายธรณิศ กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกันในบริษัท แอล 
เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด คิดเป็น
จำานวนร้อยละ 0.0008 ของทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท แอล เอ็น จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย  
กรรณสูต นายปีติ กรรณสูต นางสาวปราชญา 
กรรณสูต และนายธรณิศ กรรณสูต) ถือหุ้นรวมกัน
ทางอ้อมผ่านบริษัท 3บี โฮลดิ้ง จำากัด คิดเป็นจำานวน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แอล เอ็น 
จี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายธรณิศ กรรณสูต) เป็น
กรรมการใน บริษัท แอล เอ็น จี พลัส  
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 - เจ้าหนี้การค้า 

 - เจ้าหนี้การค้า

 4.89 ล้านบาท 

 20.00 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อไฟฟ้าสำาหรับโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวาย
 - ค่าชดเชยจากการผิดสัญญาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวาย
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นราคาตามข้อตกลงพิเศษ Take or Pay
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9. บริษัท คอนสตรัคชั่น 
คอนกรีต จำากัด  
(ซื้อขายคอนกรีต) 

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

 - ตน้ทนุบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า

149.31 ล้านบาท
37.24 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อคอนกรีตจากบริษัท  
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ 
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์) 

 - ลูกหนี้การค้า 33.14 ล้านบาท  - บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด  
ขายสินค้าปูนซีเมนต์ผงให้บริษัท  
คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัท ภูมิใจไทยซิเมนต์ จำากัด ขายให้กับลูกค้า
รายอื่น

10. บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์
เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน)
(ผลิตและจำาหน่ายลวด
และสายเคเบิ้ล)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทฯ ถือหุ้น ในบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล 
จำากัด (มหาชน) คิดเป็นจำานวนร้อยละ 12.90 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล 
จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต 
นางนิจพร จรณะจิตต์ และนายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน)  
เป็นกรรมการในบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล 
จำากัด (มหาชน)

 - ตน้ทนุบรกิารรับเหมาก่อสรา้ง
 - เจ้าหนี้การค้า 

 - รายได้ค่าบริการก่อสร้าง

126.29 ล้านบาท
177.61 ล้านบาท

 
6.62 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท จรุงไทย
ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน)
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน
 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้าง งานปรับ
พื้นวางเครื่องจักร (Double Twist 
Machine 1800 MM)
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

11. บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล 
(ประเทศไทย) จำากัด  
(ให้เช่าเครื่องจักรสำาหรับใช้
ในงานก่อสร้าง)  
(เดิมชื่อบริษัท ไทย เร้นท์ 
ออล จำากัด)

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

 - ต้นทุนบริการรับเหมา 
ก่อสร้าง 
 - เจ้าหนี้การค้า

151.80 ล้านบาท
 

154.02 ล้านบาท

 - บริษัทฯ เช่าเครื่องจักรจากบริษัท  
นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำากัด 
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ เช่าและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก

12. บริษัท พระราม 9  
สแควร์ จำากัด  
(พัฒนาศูนย์การค้า)

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

 - ลูกหนี้การค้า 34.15 ล้านบาท  - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ จี 
แลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
ประเภทงานเชื่อมต่อโครงเหล็ก งาน
ก่อสร้างเสริมความแข็งแรง
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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13. บริษัท อมารี พัทยา จำากัด  
(โรงแรมและรีสอร์ท)

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

 - รายได้ค่าบริการ 

 - ลูกหนี้การค้า

12.83 ล้านบาท 

13.82 ล้านบาท

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

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

14. บริษัท โอโซ่ พัทยา จำากัด 
(โรงแรมและรีสอร์ท)

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

 - รายได้ค่าบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

197.21 ล้านบาท
32.27 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการ 
โอโซ่ พัทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

15. บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด  
(ผลิตและจำาหน่ายพืชผล
ทางการเกษตรเมืองหนาว)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต  
นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปีติ กรรณสูต และ 
นายธรณิศ กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษัท ซี.พี.เค. 
แพลนเทชั่น จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 48.75 
ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการในบริษัท  
ซี.พี.เค.แพลนเทชั่น จำากัด

 - ค่าสินค้า 4.02 ล้านบาท  - บริษัทฯ ซื้อสินค้าให้ลูกค้าเป็นของขวัญ 
ปีใหม่จากบริษัท ซี.พี.เค.แพลนเตชั่น  
จำากัด
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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16. บริษัท โอเอชทีแอล จำากัด 
(มหาชน)  
(โรงแรม)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นางสาวปราชญา 
กรรณสูต และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท โอเอชทีแอล จำากัด (มหาชน) 
คิดเป็นจำานวนร้อยละ 30.45 ของทุนจดทะเบียน
ชำาระแล้ว
 - กรรมการบริษัทฯ (นางนิจพร จรณะจิตต์ และ 
นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ) เป็นกรรมการใน 
บริษัท โอเอชทีแอล จำากัด (มหาชน)

 - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
(เจ้าหนี้) 

 - รายได้ค่าบริการ
 - ลูกหนี้การค้า

4.31 ล้านบาท
 
 

191.91 ล้านบาท
25.15 ล้านบาท

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

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

17. นางสาวปราชญา  
กรรณสูต

 - ผู้บริหารของบริษัทฯ  
(บุตรสาวของนายเปรมชัย กรรณสูต)

 - รายได้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง
 - ลูกหนี้การค้า

25.87 ล้านบาท
 

30.42 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโครงการบ้าน
นางสาวปราชญา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มและ
ในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

18. บริษัท เครื่องจักรกลสยาม 
จำากัด  
(ผลิตและประกอบ
เครื่องจักรกลก่อสร้าง)

 - เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (นายเปรมชัย 
กรรณสูต นางนิจพร จรณะจิตต์ นายปิยชัย  
กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท 
เครื่องจักรกลสยาม จำากัด คิดเป็นจำานวนร้อยละ 
85.71 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
 - กรรมการบริษัทฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์) เป็นกรรมการใน 
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำากัด

 - รายได้ค่าขายเศษวัสดุ 
 

 - ต้นทุนบริการรับเหมา 
ก่อสร้าง
 - เจ้าหนี้การค้า

8.86 ล้านบาท
 
 

5.67 ล้านบาท
 

4.41 ล้านบาท

 - บริษัทฯ ขายเศษเหล็ก
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน 

 - บริษัทว่าจ้างบริษัท เครื่องจักรกล
สยาม จำากัด หล่อกลึง GALVANEZEO 
GROUTING HOLE 2 WING
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ขายเศษวัสดุให้กับลูกค้ารายอื่น
 - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
บริษัทฯ ว่าจ้าง จากผู้รับจ้างรายอื่น

19. คณะบุคคลนางพิไลจิตร 
เริงพิทยา 

 - เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
(พี่สาวของนายเปรมชัย กรรณสูต และ 
นางนิจพร จรณะจิตต์)

 - ค่าเช่าที่ดิน
 - ค่าเช่าค้างจ่าย

6.36 ล้านบาท
58.89 ล้านบาท

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด เช่าที่ดิน 
คณะบุคคลนางพิไลจิตร เริงพิทยา
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน 
จำากัด  
(สร้างและซ่อมเรือขนาด
กลางและเล็ก)

 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด เช่าและในเงื่อนไขที่
ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
สิ้นสุด ณ 

31 ธ.ค. 62
รายละเอียด ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผล

20. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นางปรียา กรรณสูต 

 - เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
(มารดาของนายปิยชัย กรรณสูต)

 - ค่าเช่าที่ดิน
 - ค่าเช่าค้างจ่าย

3.89 ล้านบาท
14.92 ล้านบาท

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด เช่าที่ดิน
ห้างหุ้นส่วนนางปรียา กรรณสูต
 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-60 วัน

 - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ทำารายการกับบริษัทย่อย

 - บริษัท อิตัลไทย มารีน 
จำากัด  
(สร้างและซ่อมเรือขนาด
กลางและเล็ก)

 - เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ 
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด เช่าและในเงื่อนไข 
ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : รายการที่ 1-20 นี้ เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาที่ยุติธรรม และเป็นไปตามราคาตลาด

ดร. ไกรศร จิตธรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

16 มีนาคม 2563
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(1) งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
รายการ หน่วย : ปี 2562 2561* 2560*

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 85,677 79,561 69,186
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว ล้านบาท 5,280 5,280 5,280
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 13,679 14,099 14,139
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ ล้านบาท 44,880 42,310 37,913
กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 3,824 3,220 2,744
กำาไรสุทธิหลังหักภาษี ล้านบาท 51 153 101
EBITDA ล้านบาท 4,423 3,854 2,879
กำาไรต่อหุ้น บาท 0.01 0.03 0.02
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท 2.59 2.67 2.68
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บาท 1 1 1
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00 0.01 0.00
อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ ร้อยละ 0.00 49.83 0.00

(2) งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท 2562 2561* 2560*

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 103,790 98,015 87,829
หนี้สินรวม ล้านบาท 88,108 81,544 73,057
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 15,682 16,470 14,773
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ ล้านบาท 62,221 60,644 55,096
รายได้รวม ล้านบาท 63,007 61,730 56,079
กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 6,518 6,561 6,573
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ** ล้านบาท (37) 306 413
EBITDA ล้านบาท 6,668 6,792 5,886

(3) อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี

หน่วย 
2562 2561* 2560*

 งบการเงินรวม  งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท  งบการเงินรวม 

 งบการเงิน
เฉพาะของบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.92 0.88 1.07 1.11 1.06 1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.36 0.38 0.33 0.35 0.33 0.36
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 3.94 3.07 4.76 3.64 4.89 3.74
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 91.30 117.40 75.66 98.84 73.58 96.26
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 11.13 12.97 12.58 14.59 15.00 18.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 32.35 27.76 28.63 24.68 23.99 19.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 3.26 2.83 3.96 3.72 3.53 3.91
ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 110.54 127.24 90.82 96.73 101.84 92.16
Cash Cycle วัน 13.11 17.92 13.47 26.79 (4.27) 23.55

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 
อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ 10.48 8.52 10.82 7.61 11.90 7.24
อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ (0.06) 0.11 0.50 0.35 0.73 0.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (0.23) 0.37 1.96 1.08 2.84 0.71

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (0.04) 0.06 0.33 0.21 0.50 0.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 12.67 12.91 15.57 16.34 14.71 14.66
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.62 0.58 0.66 0.58 0.68 0.60

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 5.62 5.26 4.95 4.64 4.95 3.89
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 3.08 5.32 2.06 2.21 1.72 1.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 0.00 0.00 24.88 49.83 0.00 0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*** เท่า 2.53 2.54 2.58 2.54 2.47 2.07

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของประเภทธุรกิจ 
อัตราการเติบโต 
สินทรัพย์รวม ร้อยละ 5.89 7.69 11.60 3.07 12.43 3.07
หนี้สินรวม ร้อยละ 8.05 9.98 11.62 4.40 14.53 4.40
รายได้จากการขายหรือบริการ ร้อยละ 2.60 6.08 9.79 (15.74) 16.73 (15.74)
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ร้อยละ 2.99 5.03 11.13 (14.51) 13.70 (14.51)
กำาไรสุทธิ ร้อยละ (112.22) (66.74) (25.94) (48.21) 477.64 (48.21)

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 2.97 2.59 3.12 2.67 2.80 2.68
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น บาท (0.01) 0.01 0.06 0.03 0.02 0.02
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

หมายเหตุ:  * ปรับปรุงใหม่
 ** กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
 *** ปี 2562 คำานวณอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามนิยามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้แก้ไข



98 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน สำาหรับปี 2562

1. ภาพรวม

1)  สรุปภาพรวมการดำาเนินงานและปัจจัยที่ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 30.15 
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ณ 31 ธนัวาคม 2562 มลูค่าของงานในมอืสำาหรบัโครงการ
ก่อสร้างและสัมปทาน 260,161 ล้านบาท โดยเป็นงาน
ก่อสร้าง 112,225 ล้านบาท แบ่งเป็นงานจากภาครัฐ  
ร้อยละ 70.25 และเป็นงานในประเทศ ร้อยละ 71.11

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของรายได้รวม
ของบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในป ี2562 
มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 30.15 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด
เท่ากับร้อยละ 31.04 การดำาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม เป็นจำานวน 63,007 
ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง โดยมีขาดทุนส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 37 ล้านบาท

บริษัทฯ มีมูลค่าของงานในมือ สำาหรับโครงการก่อสร้างและโครงการสัมปทาน ณ 
31 ธันวาคม 2562 จำานวน 260,161 ล้านบาท เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 
297,489 ล้านบาท นอกจากงานในมือ ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ยังมีงานที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำานวน 6,137 
ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาอีกเป็นจำานวน 5,394 ล้านบาท รวม
เป็นงานในมือ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 271,692 ล้านบาท

ณ 31 ธนัวาคม 2562 มโีครงการก่อสรา้ง (โดยบริษทั อติาเลยีนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ 
จำากัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า Consortium และงานที่ทำาในนามบริษัทย่อย) จำานวน 
112,225 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการจากภาครัฐบาล รอ้ยละ 70.25 และเปน็งานในประเทศ 
ร้อยละ 71.11 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตหลายโครงการ อาทิ

 โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 3  
มูลค่า 2,328 ล้านบาท 

 โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำารวจ โรงพยาบาลตำารวจ มูลค่า 1,921 ล้านบาท
 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มูลค่า 

1,395 ล้านบาท 
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการเทอมินอล 21 พระราม 3 มูลค่า 1,215 ล้านบาท 
 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มูลค่า

เฉพาะส่วนของบริษัทฯ 1,051 ล้านบาท 

2) ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำาเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศคิดเป็นร้อยละ 2.4 และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยบริษัทฯ มีรายได้มากกว่า 60,000 ล้านบาท และคาดว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ภาครัฐ
จะเปิดประมูล อาทิ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล สถาบ้นการศึกษา และโครงการท่าเรือ
แหลมฉบังเฟส 3 เป็นต้น จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมากในอนาคตหากการชนะการประมูลโครงการเหล่านี้ 

3)  นโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

กลยุทธ์

 สร้างความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของบริษัท ด้วยการทำางานให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่
กำาหนดตามสัญญา

 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัยอย่างสม่ำาเสมอ
 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง
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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 2562 และ 2561 ดังนี้ :- 

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย บังคลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายได้จากการให้บริการ

ก่อสร้าง 37,960 36,410 12,800 13,883 5,537 4,653 427 1,098 56,724 56,044 (1,265) (1,280) 55,459 54,764
รายได้จากการขายและ

ให้บริการ 5,907 4,748 - - - - 2,448 2,379 8,355 7,127 (1,592) (1,247) 6,763 5,880
รวมรายได้ 43,867 41,158 12,800 13,883 5,537 4,653 2,875 3,477 65,079 63,171 (2,857) (2,527) 62,222 60,644

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากบุคคลภายนอกจากการให้บริการก่อสร้าง และรายได้จากการขายและให้บริการจำานวน 62,222 ล้านบาท 
โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 55,459 ล้านบาท และเป็นรายได้จาการขายและให้บริการ 6,763 ล้านบาท โดย
รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ โครงการท่าเทียบเรือและสถานี
รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการ วัน แบงค็อก มิกซ์ยูส โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
C1 และโครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 

5)  ความเห็นผู้สอบบัญชี

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
จำานวน 238 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 46 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามเรียกรับชำาระหนี้ตามแผนการชำาระหนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ของบรษิทัฯ เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ และเช่ือว่าค่าเผ่ือการด้อยคา่ทีไ่ดบั้นทึกไว้ในงบการเงิน โดยประมาณจากการคดิลดกระแสเงินสดทีค่าดวา่
จะได้รับในอนาคตจากแผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวนั้นเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ งบการเงินรวมยังได้รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ท่ียังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 122 ล้านบาท 
และ 63 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับบริการที่ได้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งปัจจุบันประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้
ร่วมเจรจาหารือกับลูกหนี้ดังกล่าวเพื่อขอรับชำาระหนี้ และเชื่อว่าจะได้รับชำาระเงินเต็มจำานวน บริษัทย่อยจึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้รายนี้ใน 
งบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมี
ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ให้
กับบริษัทฯ และผู้ร่วมลงทุนรายใหม่จำานวนรวม 1,287 ล้านบาท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ ส่งผลให้
บริษัทฯ สูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ ผู้บริหารจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม และรับรู้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุมตามส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้  
ผูบ้รหิารของบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการพจิารณามลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อย เพือ่ประเมนิผลกระทบจากรายการทีอ่าจมจีากการเปลีย่น
สถานะเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งต้องรับรู้ส่วนต่างจากมูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปี นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องพิจารณาว่าการ
เพิ่มทุนให้ผู้ร่วมทุนรายใหม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” 
หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ จากรายการดังกล่าวซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้
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ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.3 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าตามวิธี
ส่วนได้เสียจำานวน 179 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรวมส่วนแบ่งกำาไรของกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย จำานวน 65 ล้านบาท ใน
งบกำาไรขาดทุนรวม งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้า และยังไม่ได้มีการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี เนื่องจากกิจการร่วมค้าและผู้ว่าจ้างมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง และอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คนืของสนิทรพัย์ และภาระผกูพนัในหนีส้นิปัจจบัุน และภาระหนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึน ท้ังนี ้ผูบ้ริหารของกิจการรว่มคา้ยังไมส่ามารถประเมนิผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบัน

6)  รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำา

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต จำานวน 311 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานซ่ึงกำาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน รวมถึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจำานวน 94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 48 ล้านบาท โดยในงวดนี้ส่วน
หนึ่งเป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกค้าที่มีข้อพิพาททางสัญญาและจากลูกหนี้ที่ค้างชำาระเป็นเวลานาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ มีรายละเอียดในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจและหัวข้อ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

2. ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

ในปี 2562 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและ
ให้บริการ 62,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 y-o-y
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รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
จำานวน 62,221 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจำานวน 1,578 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีความคืบหน้ามากขึ้น อาทิ โครงการท่าเทียบเรือและสถานี
รบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลวหนองแฟบ โครงการโรงไฟฟา้บางปะกง โครงการ วัน แบงค็อก  
มิกซ์ยูส โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ C1 และโครงการจ้างเหมาขุด- 
ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9

ในปี 2562 ต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การ
ขายและให้บริการ 55,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 
y-o-y
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ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ

ในปี 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทนุในการให้บริหารรบัเหมาก่อสรา้ง การขายและให้บรกิาร 
จำานวน 55,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 1,620 ล้านบาท สอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ในปี 2562 กำาไรขั้นต้น 6,518 ล้านบาท และอัตรากำาไร
ขั้นต้นร้อยละ 10.48
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้น จำานวน 6,518 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน  
ที่มีกำาไรขั้นต้น จำานวน 6,561 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 
10.48 ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 10.82
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ในปี 2562 เงินปันผลรับ 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.12 y-o-y
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เงินปันผลรับ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับ จำานวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น
จำานวน 5 ล้านบาท เนื่องจากได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ดอกเบ้ียรับ 119 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
36.36 y-o-y
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ จำานวน 119 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็น
จำานวน 68 ลา้นบาท สว่นหนึง่เนือ่งจากในงวดนีไ้มม่รีายได้ดอกเบ้ียรบัจากการปรบัเจา้ของ
งานที่ชำาระเงินล่าช้าในบางโครงการ

ในปี 2562 รายได้อื่น 631 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.23 
y-o-y
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รายได้อื่น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำานวน 631 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็น
จำานวน 49 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้อื่นของบริษัทย่อย

ในป ี2562 คา่ใช้จา่ยในการขาย 80 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนรอ้ยละ  
34.35 y-o-y
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2562 บรษิทัฯ มคีา่ใช้จา่ยในการขาย จำานวน 80 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อน
เป็นจำานวน 20 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษิทัย่อยมคีา่ใชจ้า่ยในการสง่เสริมการขายเพิม่มากข้ึน

ในปี 2562 คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 3,427 ลา้นบาท ลดลง 
ร้อยละ 4.98 y-o-y
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 3,427 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนเป็นจำานวน 180 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
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ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 311 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 y-o-y
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Employee Benefits 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการใน
อดีต จำานวน 311 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซ่ึงกำาหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้
รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

ในปี 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 94 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 33.96 y-o-y
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142

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 94 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนเป็นจำานวน 48 ล้านบาท โดยในงวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
ลูกค้าที่มีข้อพิพาททางสัญญาและจากลูกหนี้ที่ค้างชำาระเป็นเวลานาน

ในปี 2562 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 16 ล้านบาท ตั้ง
ค่าเผื่อฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 108.18 y-o-y
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ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จำานวน 16 ล้านบาท ซึ่งตั้ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 215 ล้านบาท โดยในงวดนี้บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในกิจการบางแห่งที่มีการขาดทุนในส่วนทุน

ในปี 2562 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 268 ล้านบาท 
ขาดทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41 y-o-y
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ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำานวน 268 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 16 ล้านบาท โดยการขาดทุนในงวดนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการกู้ยืม
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย
เมื่อเทียบกับเงินบาท ซ่ึงอัตราการอ่อนค่าดังกล่าวน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
ทำาให้ขาดทุนลดลง
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ในปี 2562 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กจิการร่วมค้า 206 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.31 y-o-y
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ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
จำานวน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 42 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้
รับส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ต้นทุนทางการเงิน 2,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.29 y-o-y
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ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำานวน 2,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนเป็นจำานวน 294 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมสำาหรับการให้
บริการก่อสร้างในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ภาษีเงินได้ 540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
20.57 y-o-y
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ จำานวน 540 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็น
จำานวน 140 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลง

ในปี 2562 การแบ่งปันขาดทุนสำาหรับปี ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 37 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
112.22 y-o-y
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การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการแบ่งปันขาดทุนสำาหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ จำานวน 37 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวน 343 ล้านบาท
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3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวม 103,790 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.89 y-o-y
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สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 จำานวน 103,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
สิน้ปี 2561 เป็นจำานวน 5,775 ลา้นบาท หรือเพิม่ข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 5.89 เนือ่งจาก ณ สิน้ป ี 
2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน 53,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 
เป็นจำานวน 1,491 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.87 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ประกันผลงาน นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ 
มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน 50,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เป็นจำานวน 
4,284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.29 ส่วนใหญ่เนื่องจากการซื้อเครื่องจักรเพื่อ
ใช้ในการดำาเนินการของบริษัทฯ 

1)  คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ การตั้งสำารองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 16,632 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 954 
ล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวนสุทธิ 15,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นปี 2561 เป็นจำานวน 5,165 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.14 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าโครงการใหญ่ซึ่งเป็นงานของภาครัฐ อาทิ โครงการก่อสร้าสนามบิน
สุวรรณภูมิอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานและส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย สัญญา 1: งานโยธาเส้นทางใต้ดิน ช่วงหัวลำาโพง-สนามไชย โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สัญญา 2: งาน
โยธาช่วงบางซื่อ-รังสิต และโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ เป็นต้น สำาหรับลูกหนี้การค้าที่มีอายุลูกหนี้มากกว่า 
12 เดือนขึ้นไป ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 2,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,525 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 129.24 ส่วนใหญ่เนื่องจาก 
บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำาระเงินค่าก่อสร้างบางส่วนจำานวนรวม 825 ล้านบาท ที่ถูกผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งหักไว้ จาก
การที่บริษัทฯ ส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนงานและข้อกำาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ (Milestones Plan)

อายุลูกหนี้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ
(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561
น้อยกว่า 3 เดือน 11,343,143 8,387,542 10,176,781 6,536,377
3 – 6 เดือน 1,859,715 438,802 1,712,817 243,969
6 – 12 เดือน 723,529 1,459,357 619,615 1,168,619
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,705,646 1,180,290 1,727,334 260,046
รวม 16,632,033 11,465,991 14,236,547 8,209,011
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (954,365) (953,801) (432,270) (326,274)
สุทธิ 15,677,668 10,512,190 13,804,277 7,882,737

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจำานวนของยอดคงค้างของลูกหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างชำาระเกิน 12 เดือน และร้อยละ 50 
ของยอดลูกหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่ค้างชำาระเกิน 6 เดือน ยกเว้นที่กล่าวข้างล่างนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม ได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 238 ล้านบาท (สุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 46 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามการเรียกรับชำาระหนี้ตามแผนการชำาระหนี้ใหม่ ผู้บริหารของ
บริษัทย่อยได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมจำานวน 11 ล้านบาท โดยประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการปรับแผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวในระหว่างปี 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อ
การด้อยค่าที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสม

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทัฯ ได้รวมลกูหนีก้ารค้ารฐัวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่ง
หนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับผู้ว่าจ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จจากที่กำาหนดไว้ในสัญญาเริ่มแรกที่ทำาไว้กับผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
บริษทัฯ ยังไมไ่ด้รบัชำาระเงินค่างานก่อสรา้งบางสว่นจำานวนรวม 825 ลา้นบาท ซ่ึงถูกผูว่้าจา้งหักไว้เนือ่งจากบรษิทัฯ สง่มอบงานบางสว่นไม่
เป็นไปตามแผนงานและข้อกำาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จของผู้ว่าจ้าง (Milestones Plan) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานก่อสร้างในส่วน
ดงักลา่วและงานสว่นท่ีเหลอืเสรจ็สิน้แลว้ ซ่ึงได้รบัการตรวจรบังานจากผูค้วบคมุงานและผูว้า่จา้งเป็นทีเ่รยีบรอ้ยเมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2562 
ตามหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Substantial Completion) และได้รับหนังสือรับรองงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Acceptance) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 แล้ว บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่างานก่อสร้างสำาหรับงานส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกจำานวนรวม 2,585 ล้านบาท 
ในระหว่างปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง 
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบใน 2 เรื่องหลักตามที่บริษัทฯ ได้ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง และพิจารณาขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างออกไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้นำาเรื่องเข้าที่ประชุม
กรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านพัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างให้พิจารณาต่อไป 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุของผูว่้าจา้ง จะนำาเรือ่งทีเ่หลอืท้ังหมดทีบ่รษิทัฯ ไดท้ำาหนงัสอืเสนอขอขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเพื่อนำาไปพิจารณาในคราวเดียวกัน แม้ว่าการพิจารณาการอนุมัติการขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในหลายขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะได้รับการ
อนุมัติการขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา และจะได้รับชำาระเงินค่างานที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเต็มจำานวน

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลกูหนีก้ารค้าและรายได้ท่ียังไมเ่รยีกชำาระของบรษิทัย่อย ในต่างประเทศแห่งหนึง่ จำานวน 
122 ล้านบาท และ 63 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับบริการที่ได้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้มีการระงับโครงการก่อสร้างชั่วคราว 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทของลูกหนี้ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ร่วมเจรจาหารือกับผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทลูกหนี้เพื่อขอรับชำาระหนี้ดังกล่าว และหารือเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มบริษัทของลูกหนี้เพื่อให้สามารถดำาเนิน
โครงการต่อได้จนเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะได้รับชำาระเงินค่าบริการเต็มจำานวน บริษัทย่อยจึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าของลูกหนี้ในงบการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทฯ ได้รวมลูกหนี้การค้าในประเทศรายหนึ่งจำานวน 224 ล้านบาท (มูลค่า
สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 112 ล้านบาท) ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับชำาระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง 
และอยู่ระหว่างกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินค่างาน 
ดังกล่าว และเชื่อว่าจะได้รับชำาระเต็มจำานวน

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 3,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 715 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.45 จาก 
ปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกหนี้ประกันผลงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2)  สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพ

สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 4,940 ล้านบาท ลดลง 130 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.57 
จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดการสำารองวัสดุก่อสร้างของโครงการรถไฟทางคู่ต่างๆ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2562  
มีจำานวน 451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.52 จากปีก่อน เพื่อใช้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จำานวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.74 จากปีก่อน  
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอะไหล่บางส่วนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

3)  เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 1,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 104.63 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ได้เพิ่มทุนจำานวน 3,531 ล้านตากาบังคลาเทศ (จำานวนเงินเทียบเท่า 
1,287 ล้านบาท) ให้กับบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนรายใหม่ และเมื่อมีการจ่ายชำาระค่าหุ้นครบถ้วนตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น จะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยต่างประเทศดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51.00 และเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอำานาจการควบคุม
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่งโดยการแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 2,313 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึก 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจำานวน 1,971 ล้านบาท รวมถึงได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศ 5 แห่ง จำานวน 5,629 
ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงินดังกล่าวไปจ่ายชำาระหนี้ให้แก่บริษัทฯ และได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทฯ ดังกล่าว
จำานวนรวม 478 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.3 และข้อ15

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.65 จากปีก่อน 
เนือ่งจากการลงทนุในบรษิทัแห่งหนึง่โดยมรีายละเอยีดเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 คา่ความนยิม ณ 31 ธันวาคม 2562 มจีำานวน 
855 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.98 จากปีก่อน โดยเป็นการปรับปรุงการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดยใช้อัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี บริษัทฯ ยังคงไม่ต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมใน 
งบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดค่าความนิยมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24
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4)  ส่วนประกอบสำาคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 1,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 614 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
136.75 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากระยะสั้นของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.36 
จากปีก่อน เนื่องจากสำานักงานโครงการแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ได้นำาเงินฝากธนาคารจำานวน 238 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่ง
หนึ่ง สำาหรับการออกหนังสือค้ำาประกันเพื่อนำาไปเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ว่าจ้าง โดยระยะเวลาการค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะ
ขยายไปจนกว่าจะมีคำาสั่งศาลตัดสิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 420 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.99 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท First Dhaka 
Elevated Expressway Co., Ltd. จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม มีผลให้รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเดิมได้ถูกตัดออกจากงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุม 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 592 ล้านบาท ลดลง 183 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 
ร้อยละ 23.57 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบของโครงการในสาขาต่างประเทศลดลง รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
สำาหรับโครงการต่างๆ ในประเทศลดลง

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มจีำานวน 528 ลา้นบาท ลดลง 97 ลา้นบาท หรอืลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.53 จากปีก่อน สว่นหนึง่ 
เป็นการเปลี่ยนประเภทบัญชีจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้การค้า 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 183 ล้านบาท ลดลง 440 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 70.58 จาก 
ปีก่อน เนื่องจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักรสำาหรับโครงการก่อสร้างในต่างประเทศลดลง 

ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 2,109 ล้านบาท ลดลง 2,485 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.10 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd.จาก
บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม มีผลให้รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเดิมได้ถูกตัดออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่สูญเสียอำานาจการ
ควบคุม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 184 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.49 จาก
ปีก่อน เนื่องจากการตัดบัญชีทางภาษีซึ่งเกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 762 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.55 จากปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ล่วงหน้า 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1)  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และความเพียงพอของสภาพคล่อง

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท) กิจกรรม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 5,047,210 1,865,451 1,259,520

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,714,206) (5,968,786) (2,787,135)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,705,425) 4,024,727 2,438,128

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (14,665) 22,348 (64,890)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,990,707 3,377,793 3,434,053

ดังแสดงในตารางข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 5,047 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นกำาไรจาก
การดำาเนินงาน การลดลงของสินทรัพย์จากการดำาเนินงาน อาทิ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำาเนินงาน อาทิ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 

ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 3,714 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินทรัพย์ เพื่อโครงการก่อสร้างและ
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา 



รายงานประจำาปี 2562 107

โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนกู้ยืมระยะยาวเพื่อโครงการก่อสร้าง (Project Finance) บริษัทฯ มีอัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 และ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 0.92 เท่า และ 1.07 เท่า ตามลำาดับ และมีอัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 และ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 0.36 เท่า และ 0.33 เท่า ตามลำาดับ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากใน 
ปี 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,298 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 153.23 จากปีก่อน 
ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำาหนดชำาระดังกล่าวต่อไป 

2)  รายจ่ายลงทุน แหล่งเงินทุน ความสามารถในการชำาระหนี้และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

2.1) รายจ่ายลงทุน

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

2.2) แหล่งที่มาของเงินทุน

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1) เงินหมุนเวียนทั่วไป
2) เงินกู้เฉพาะโครงการจากธนาคารในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยปกติบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการต่างๆ และในการดำาเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ รวม
ทั้งให้เงินล่วงหน้าแก่กิจการร่วมค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น การกู้เงินระยะสั้นของบริษัทฯ จะเกิดข้ึนที่สำานักงานใหญ่
และที่สาขาต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มียอดเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เท่ากับ 7,336 ล้านบาท และ 7,754 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
มียอดเงินดังกล่าวเท่ากับ 4,127 ล้านบาท และ 4,467 ล้านบาท ตามลำาดับ เงินกู้ดังกล่าวปกติจะมีการชำาระคืนตามความคืบหน้า
ของโครงการ และจะชำาระเสร็จสิ้นเมื่อได้ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตาม 
งบการเงินรวม เป็นจำานวน 1,761 ล้านบาท และ 1,530 ล้านบาท ตามลำาดับ เพื่อการนำาเข้าเครื่องจักรสำาหรับโครงการก่อสร้าง

 เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพือ่ลงทุนในสนิทรัพย์ตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุเฉพาะโครงการ และเพือ่เปน็เงินหมนุเวียน
ทั่วไป

2)  เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินบาทเพื่อลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อการซื้อเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเฉพาะโครงการ และ
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป

เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ บริษัทฯ นำามาใช้เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีต้องการใช้ระยะเวลาดำาเนินการใน 
ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ เท่ากับ 37,414 
ล้านบาท และ 35,865 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ทุนเรือนหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำานวน 6,338 ล้านบาท โดยเป็นทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่า
แล้ว จำานวน 5,280 ล้านบาท 



108 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

3)  การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำาคัญ

บริษัทฯ จะต้องดำารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเง่ือนไขของหุ้นกู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 เท่า 
ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม สำาหรับหุ้นกู้ เท่ากับ 2.53 เท่า และ 2.58 เท่า  
ตามลำาดับ และสำาหรับธนาคารบางแห่ง เท่ากับ 2.83 เท่า และ 2.58 เท่า ตามลำาดับ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

-  พิจารณาผ่อนผันการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่กำาหนดในข้อกำาหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 จนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด แล้ว

-  พิจารณาแก้ไขคำานิยามของคำาว่า “หนี้สิน” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามข้อกำาหนดสิทธิ ซึ่งใช้ในการคำานวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ 1 ชุด แล้ว และผู้ถือหุ้นกู้อีก 4 ชุด ไม่ครบองค์ประชุม จึงจะจัดให้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เหลือ ให้ใช้คำานิยามใหม่เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำาระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม มีรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3 และ 4

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำานวนประมาณ 68,453 ล้านบาท 65,588 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำาประกันที่บริษัทฯ ออกให้กับสถาบันการเงินและผู้ร่วมค้าจำานวน
ประมาณ 3,503 ล้านบาท และ 6,490 ล้านบาท ตามลำาดับ และ เพื่อค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมที่สถาบันการเงินและผู้ร่วมค้ามีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท 
อิตัลไทยมารีน จำากัด บริษัท อาควาไทย จำากัด บริษัท สรีธร จำากัด บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ITD Bangladesh Co., Ltd. และ ITD 
Cementation India Limited ซึ่งบริษัทฯ ออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน) การค้ำาประกันดังกล่าว มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินงานก่อสร้างโดยปกติ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มการปรับอัตรา
ดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมาตราฐานบัญชี และค่าแรงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน อาจมีผลกดดันต่อผลการดำาเนินงานของอตุสาหกรรม
รบัเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ดี บรษิทัฯ เช่ือว่ารฐับาลมนีโยบายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมท่ีจะก่อให้เกิดงานก่อสรา้งเพือ่เป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ

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



110 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำาปี 2562

(นายเปรมชัย กรรณสูต)
ประธานบริหาร

(นางนิจพร จรณะจิตต์)
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการให้มีสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำาอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแล
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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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 2562 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทที่แนบมานี้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ผลการดำาเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้ามีดังนี้

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
แห่งหนึ่ง จำานวน 238.46 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำานวน 46.04 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามเรียกรับชำาระหนี้ตามแผนการ
ชำาระหนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ และเชื่อว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน โดยประมาณจากการ
คิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากแผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวนั้นเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินรวมของบริษัทได้

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 121.55 ล้านบาท และ 63.48 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับบริการที่ได้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่ง
ปัจจบุนัประสบสภาวะขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ผูบ้ริหารของบรษิทัย่อยได้รว่มเจรจาหารอืกับลกูหนีดั้งกลา่วเพือ่ขอรับชำาระหนี ้และเช่ือว่าจะไดร้บั 
ชำาระเงินเตม็จำานวน บรษิทัย่อยจงึยังไมต้ั่งค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของลกูหนีร้ายนีใ้นงบการเงิน ท้ังนี ้ข้าพเจา้ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถ้าม)ี  
ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และไม่สามารถพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินรวมของบริษัทได้

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในระหว่างปี บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ให้กับบริษัทและผู้ร่วมลงทุนรายใหม่จำานวนรวม 1,286.68 ล้านบาท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ  
ส่งผลให้บริษัทสูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ ผู้บริหารจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนที่เหลือ
อยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรับรู้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุมตามส่วนได้เสีย
ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย เพื่อประเมินผลกระทบจากรายการ
ที่อาจมีจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงต้องรับรู้ส่วนต่างจากมูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุนรวมสำาหรับปี นอกจากนี้ ผู้บริหารของ
บริษัทย่อยต้องพิจารณาว่าการเพิ่มทุนให้ผู้ร่วมทุนรายใหม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง  
“การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่องบการเงินรวมของบริษัทจากรายการ
ดังกล่าวซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้

• ตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.3 งบการเงินรวมสำาหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้ตาม
วิธีส่วนได้เสียจำานวน 179.33 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรวมส่วนแบ่งกำาไรของกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย จำานวน 64.97 
ลา้นบาท ในงบกำาไรขาดทุนรวม งบการเงินดังกลา่วจดัทำาข้ึนโดยอาศยัข้อมลูทางการเงินซ่ึงจดัทำาโดยฝา่ยบรหิารของกิจการรว่มค้า และยังไมไ่ด้มกีาร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนือ่งจากกิจการรว่มค้าและผูว่้าจา้งมข้ีอพพิาทเก่ียวกับการบอกเลกิสญัญาว่าจา้ง และอยู่ระหวา่งการเจรจาเก่ียวกับมลูคา่
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และภาระผูกพันในหนี้สินปัจจุบัน และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารของกิจการร่วมค้ายังไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงานนี้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ทัง้นี ้ข้าพเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บริษทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็น
ไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า



112 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลตามที่ได้เปิดเผยไว้โดยละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47 ว่าในเดือน มกราคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ขอให้ชำาระค่าปรับสำาหรับงานก่อสร้างที่ได้ดำาเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันที่
กำาหนดตามแผนงานและวันสิ้นสุดตามสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำาหนังสือโต้แย้งการขอให้ชำาระค่าปรับและได้ชี้แจงมูลเหตุของการทำางานล่าช้า
กว่ากำาหนด ที่จำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จจากที่กำาหนดไว้ในสัญญาเริ่มแรกที่ทำาไว้กับผู้ว่าจ้าง เนื่องจากมีหลายกรณีและหลายเหตุการณ์ที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างในการขยายกำาหนดระยะเวลาตามแผนงานและระยะ
เวลาแล้วเสร็จของสัญญาจากผลกระทบของบางเหตุการณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายกรณีและหลายเหตุการณ์ ซึ่งยังไม่สามารถได้ข้อสรุปในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องที่กล่าวมานี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริษัทสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเร่ืองท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้กำาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 

เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง

กลุม่บริษทัและบริษทัมรีายไดจ้ากการให้บริการรบัเหมาก่อสร้าง สำาหรบั 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 55,458.59 ล้านบาท และ 
41,696.65 ล้านบาท ตามลำาดับ การรับรู้รายได้ค่าบริการรับเหมา
ก่อสร้าง ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำาคัญ และข้อสมมติฐาน ในการประเมิน
ความเหมาะสมของการประมาณการของรายการท่ีเก่ียวข้องกับการรับ
รู้รายได้ในแต่ละสัญญา

รายได้คา่บรกิารรับเหมาก่อสร้างของกลุม่บรษิทัรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึง่ 
โดยวัดระดบัความก้าวหนา้ของโครงการก่อสรา้งในแต่ละสญัญา ดว้ยวิธี
อัตราส่วนของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุน
ทั้งสิ้นจนจบโครงการ การประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง รวม
ถึงสำารองเผื่อขาดทุนสำาหรับงานโครงการ ต้องอาศัยดุลยพินิจท่ีมีนัย
สำาคัญของผูบ้รหิาร ซ่ึงมต้ีองมกีารทบทวนตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง และ
ปรับปรงุประมาณการเมือ่จำาเป็น นอกจากนี ้รายได้จากการเปลีย่นแปลง
ของสัญญาที่ยังไม่มีการกำาหนดราคาท่ีจะเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการเปลี่ยนแปลงของราคา และ
จำานวนของสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิจะได้รับ 

รายไดจ้ากการให้บรกิารก่อสร้างดังกลา่วมจีำานวนเงินท่ีเป็นสาระสำาคัญ 
และมผีลกระทบต่อรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาก่อสร้าง ได้แก่ 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา และ
ต้นทุนการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับการรับ
รู้รายได้ และรายละเอียดของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
และยอดคงเหลือของรายการทางบัญชีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 12 และ 38

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - การทำาความเข้าใจกระบวนการ และระบบการควบคมุภายในสำาหรับการ
จดัทำารายงาน และประมาณการทีน่ำามาใชใ้นการกำาหนดข้ันความสำาเร็จ
ของงานสำาหรับโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัท

 - สุม่ตรวจสอบประมาณการต้นทนุโครงการก่อสรา้ง โดยสอบถามผูบ้ริหาร
ที่รับผิดชอบ และประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ 

 - ตรวจสอบและประเมนิความสมเหตสุมผลของการเปลีย่นแปลงประมาณ
การต้นทุนในระหว่างปี

 - สุ่มตรวจสอบต้นทุนโครงการที่เกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ 
และประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิด
ขึ้นสำาหรับงานส่วนที่เหลือจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 - เปรียบเทียบอัตรากำาไรข้ันต้นตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบันเพื่อ
วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนโครงการ

 - ประเมินประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดข้ึนของแต่ละโครงการ
ก่อสร้าง โดยสุ่มตรวจสอบต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงและพิจารณาความสม
เหตสุมผลของการประมาณการต้นทนุท่ีจะทำางานท่ีเหลอืให้เสรจ็สมบรูณ ์

 - 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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การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

กลุม่บรษิทัและบรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ - สทุธจิากคา่เผือ่หนี้
สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 16,924.00 ล้าน
บาท และ 16,525.03 ล้านบาท ตามลำาดับ กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระหว่างปี จำานวน 89.18 ล้านบาท และ กลับ
รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 5.49 ล้านบาท ตามลำาดับ ใน
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้า อันเกิดจากการที่ไม่สามารถเรียกชำาระหนี้
จากลูกหนี้ได้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสม
ของประมาณการ และข้อสมมติฐาน ซ่ึงรวมการประเมินถึงโอกาสท่ี
จะได้รับชำาระหนี้โดยดูจากข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ยกเว้นเรื่องที่กล่าวไว้
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และ 9

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจระบบการควบคมุภายในของบริษทัเก่ียวกับวิธกีารประเมนิ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าและ 
ลกูหนีอ้ืน่ เพือ่ประเมนิความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ีผูบ้รหิารใช้
พิจารณามูลค่าที่จะได้รับคืน

 - สอบทานอายุของลูกหนี้ที่ค้างชำาระเป็นระยะเวลานาน และประเมินค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากข้อมูลแวดล้อมต่างๆ เปรียบเทียบกับจำานวนค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กลุ่มบริษัทและบริษัทได้บันทึกไว้ พิจารณาสาเหตุ
ของผลแตกต่างและความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 - ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ รวมถึงทดสอบการรับชำาระ
เงินหลังวันสิ้นงวด โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินกระแสเงินสดใน
อนาคตของลูกหนี้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำาระหนี้ในอนาคต 

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ กลุ่มบริษัทและของ
บริษัทเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจาก 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน) จำานวน 11,895.42 ล้านบาท บริษัท
ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี
จำานวน 2,448.65 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าความนิยมจำานวน 
855.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
เหมืองแร่โปแตช ธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย และธุรกิจก่อสร้าง
ในประเทศอินเดีย 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมจำานวน 
1,400.60 ล้านบาท และมูลค่าตามราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทจำานวน1,702.01 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ในการประเมินความ 
เหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญเก่ียวกับความ
สามารถของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในการประกอบกิจการให้มผีลกำาไร
ในอนาคต รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดรบัและจา่ยในอนาคต
ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนจากการดำาเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งของกิจการ และการ
ใชอ้ตัราคดิลดทีเ่หมาะสมเพือ่คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงนำามาใช้
ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับนโยบายการบัญชี และราย
ละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และค่าความนิยม 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 15 และ 24

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 

 - พจิารณาปจัจยัทีเ่ก่ียวข้องในการวิเคราะห์ความออ่นไหว และความเป็น
ไปได้ของการคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าความนิยม

 - พจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคืนของโครงการทีบ่รษิทัลงทนุผา่นบรษิทั
รว่ม โดยประเมนิจากรายงานการศึกษาความเปน็ไปได้ของโครงการ และ
พิจารณาอัตราคิดลด โดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินลงทุนและ 
ข้อมลูอืน่ๆ กับบริษทัอืน่ทีเ่ปรียบเทยีบกันได ้ตลอดจนทดสอบการคำานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับตอบแทนเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามแบบจำาลอง
ทางการเงิน 

 - ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ กลุ่มบริษัทและของ
บริษัทเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และค่าความนิยม



114 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

เงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา

กลุม่บรษิทัและบรษิทัมเีงินลงทุนในโครงการทีส่ำาคญักับหนว่ยงานรัฐบาล
ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนาโครงการ 
มูลค่าของเงินลงทุนในโครงการท่ีสำาคัญ ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

• ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน – โครงการทวาย 
จำานวน 7,804.17 ล้านบาท และ 5,205.96 ล้านบาท ตามลำาดับ 

• สิทธิในเหมืองแร่โปแตช จำานวน 2,293.49 ล้านบาท และรายจ่าย
ในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก จำานวน 951.45 ล้านบาท

• คา่ใช้จา่ยสมัปทานและต้นทุนโครงการระหว่างพฒันาในสาธารณรฐั
โมซัมบิก จำานวน 2,108.93 ล้านบาท และ 1,921.19 ล้านบาท 
ตามลำาดับ 

ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ 
ดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาความเป็น
ไปได้ของโครงการที่จะสามารถดำาเนินงานได้ในอนาคต รวมถึงการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดำาเนินงานในโครงการดังกล่าว 

รายละเอียดของเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 18 19 และ 25

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้

 - ทำาความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการต่างๆ 
ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ลงทุน

 - พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและประเมินความความคืบหน้า
ของโครงการในด้านต่างๆ ซ่ึงผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายระดบัสงูของกลุม่บรษิทั
และบริษทัรว่มหารือกับเจา้ของโครงการและหนว่ยงานของรฐัเปน็ระยะๆ 
พร้อมทั้งสอบทานหลักฐานประกอบรายการ

 - พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการท่ีผู้บริหารใช้
ในการคำานวณประมาณการ กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซ่ึงแสดงถึงการ
ประมาณการทีด่ทีีส่ดุของฝา่ยบริหาร โดยเฉพาะเรือ่งการคาดการณก์าร
เตบิโตของรายได้ กำาไรข้ันตน้ และกำาไรจากการดำาเนนิงานของโครงการ
ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทร่วมลงทุน 

 - พิจารณาอัตราคิดลด โดยวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินลงทุนและ 
ข้อมลูอืน่ๆ กับบริษทัอืน่ทีเ่ปรียบเทยีบกันได ้ตลอดจนทดสอบการคำานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแบบจำาลอง
ทางการเงิน 

 - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทและบริษัท
เกี่ยวกับเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและ
รายงานของผูส้อบบัญชีท่ีรวมอยู่ในรายงานนัน้ ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจดัเตรียมให้ข้าพเจา้สอบทานไดภ้ายหลงัวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผดิชอบของข้าพเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั คอืการอา่นข้อมลูอืน่ตามทีร่ะบุข้างต้นเมือ่จดัทำาแลว้ และ
พจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขัดแย้งท่ีมสีาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทัหรือกับสิง่ทีข้่าพเจา้ได้รับรูจ้ากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรอื
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ 
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดแย้งต่อข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เก่ียวกับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 
การค้า และรายได้ท่ียังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และเร่ืองซ่ึงยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบันสำาหรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ของบรษิัทยอ่ยในตา่งประเทศ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการบอกเลิกสัญญาวา่จา้งของกจิการรว่มคา้ตอ่ผูว้า่จ้าง ขา้พเจ้าไดแ้สดงความเหน็ไวอ้ยา่ง
มีเงื่อนไข ดังนั้น หากผู้บริหารจัดทำาข้อมูลอื่นจากงบการเงินที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อมูลอื่นจะแสดงข้อมูลขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญด้วยเหตุเดียวกันเกี่ยวกับมูลค่าและรายการอื่นในรายงานประจำาปี ซึ่งเป็นผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในการจัดทำางบการเงินของบริษัท

ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่บัผิดชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจำาเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทำางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจา้มวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู
ทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคัญหรอืไม ่ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีเพือ่แสดงความเห็นของข้าพเจา้ 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสงูแต่ไมไ่ดเ้ปน็การรับประกันว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระ
สำาคัญเมือ่คาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิแตล่ะรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตัดสนิใจเชงิเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจา้ได้ใชดุ้ลยพนิจิ และการต้ังข้อสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัิตงิาน 
ของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี 
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ความเสีย่งท่ีไมพ่บข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเปน็ผลมา
จากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงจดั
ทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

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

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของบรษิทัภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุม่บรษิทัเพือ่
แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบในการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลในเร่ืองต่างๆที่สำาคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ี
มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มี 
หนา้ท่ีในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงข้าพเจา้เช่ือว่ามเีหตผุลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษัทในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ 

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำากัด
กรุงเทพมหานคร
2 มีนาคม 2563



116 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,990,707  3,377,793  1,136,838  2,165,224 
เงินฝากประจำาระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี  1,062,645  448,851  -  - 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน 6  244,687  162,738  242,528  4,186 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 7  50,000  50,000  50,000  50,000 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8  15,677,668  10,512,190  13,804,277  7,882,737 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 9  1,246,331  944,721  2,720,755  2,804,206 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
   ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย 10  -  -  5,993  6,202 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่
   เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 11  419,811  270,869  1,295,459  1,421,567 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 12  19,782,963  23,402,870  15,439,524  19,909,976 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 12  3,900,000  3,184,872  2,825,775  2,485,486 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา - สุทธิ 13  4,939,785  5,069,828  3,068,045  3,264,482 
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 14  450,711  419,169  -  - 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,202,589  1,205,179  791,039  838,070 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  1,302,543  1,450,256  22,306  149,260 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  592,327  775,012  415,696  584,770 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  528,054  625,136  188,665  241,856 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  53,390,821  51,899,484  42,006,900  41,808,022 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ 10  -  -  30,913  32,746 
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7  385,939  435,939  385,939  435,939 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ 15  1,676,945  819,495  13,597,437  7,924,917 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 16  952,050  909,765  799,605  749,030 
ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน 
   - โครงการทวาย 17  7,804,169  7,738,424  5,205,964  5,205,964 
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช 18  2,293,489  2,293,489  -  - 
รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 19  951,454  949,976  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่
   เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 20  935,647  -  727,325  5,734,105 
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 21  296,219  295,769  -  - 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  2,041,160  2,030,872  1,068,821  1,068,821 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร  183,365  623,208  171,965  615,211 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 23  28,968,713  23,390,010  19,218,397  13,450,377 
ค่าความนิยม 24  855,069  863,572  -  - 
ต้นทุนสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการ
   ระหว่างพัฒนา 25  2,108,925  4,594,297  1,921,186  1,863,679 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 34  184,386  257,850  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  761,548  912,585  542,584  672,169 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  50,399,078  46,115,251  43,670,136  37,752,958 
รวมสินทรัพย์ 103,789,899  98,014,735  85,677,036  79,560,980 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 26  7,335,669  7,754,242  4,126,577  4,466,748 
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท  1,760,858  1,529,608  1,747,776  1,501,483 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  18,398,174  12,253,748  14,497,291  8,947,044 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27  1,668,774  1,887,305  2,774,292  2,802,770 
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 12  1,942,889  460,917  377,028  460,917 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่จะรับรู้
   เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 12  6,410,487  7,147,688  6,053,811  6,111,757 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
   หนึ่งปี 28  649,150  712,878  585,403  636,371 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 29  10,851,040  10,608,923  10,219,305  8,300,934 
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30  3,798,000  1,499,818  3,798,000  1,499,818 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 31  701,276  523,580  620,633  453,581 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  341,877  184,804  232,355  42,732 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  497,308  268,175  480,780  237,728 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,296,243  1,678,076  612,887  699,830 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  1,052,357  941,256  971,970  866,102 
สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ 40  17,600  186,000  17,600  186,000 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,010,922  645,875  766,685  433,484 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  57,732,624  48,282,893  47,882,393  37,647,299 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 12  4,894,654  6,782,648  3,591,215  6,047,219 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 28  920,808  1,066,665  842,879  976,903 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 29  11,280,186  10,475,412  7,294,125  6,767,860 
หุ้นกู้ - สุทธิ 30  11,484,368  13,281,231  11,484,368  13,281,231 
สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ - สุทธิ 40  -  46,780  -  46,780 
หนีส้นิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - สทุธิ 31  1,065,945  761,026  770,284  535,903 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 34  710,166  743,337  132,407  158,889 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  18,986  104,415  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,375,113  33,261,514  24,115,278  27,814,785 

รวมหนี้สิน  88,107,737  81,544,407  71,997,671  65,462,084 
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

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 (31 ธันวาคม 2561 : 
   5,279,840,848 หุ้น) 35  5,279,869  5,279,841  5,279,869  5,279,841 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  8,547,757  8,547,392  8,547,757  8,547,392 
กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 42  529,293  526,753  502,693  500,153 
ยังไม่ได้จัดสรร  (494,028)  (266,601)  (17,704)  91,690 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (727,816)  (283,394)  (633,250)  (320,180)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  13,135,075  13,803,991  13,679,365  14,098,896 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  2,547,087  2,666,337  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  15,682,162  16,470,328  13,679,365  14,098,896 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 103,789,899 98,014,735 85,677,036 79,560,980 
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  55,458,594  54,763,846  41,696,646  40,239,972 
รายได้จากการขายและให้บริการ  6,762,833  5,880,049  3,183,357  2,069,630 

รวมรายได้ 12, 38, 39, 48  62,221,427  60,643,895  44,880,003  42,309,602 

ต้นทุน
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  51,170,881  49,437,875  39,156,427  37,361,012 
ต้นทุนในการขายและให้บริการ  4,532,181  4,645,427  1,899,635  1,728,095 

รวมต้นทุน 39, 44  55,703,062  54,083,302  41,056,062  39,089,107 

กำาไรขั้นต้น  6,518,365  6,560,593  3,823,941  3,220,495 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า  25,201  19,825  180,353  197,038 
ดอกเบี้ยรับ 48  119,417  187,659  85,469  147,247 
กำาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 22  10,288  -  -  - 
รายได้อื่น 43, 48  630,607  679,730  314,710  355,879 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  7,303,878  7,447,807  4,404,473  3,920,659 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (79,810)  (59,406)  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44  (3,427,164)  (3,606,957)  (1,605,357)  (1,682,644)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน 
   - ต้นทุนบริการในอดีต 31  (310,638)  -  (277,949)  - 
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ 48  (93,711)  (141,890)  2,413,292  302,490 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  -  (1,970)  -  - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 48  (268,458)  (252,278)  (105,469)  (37,379)
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน 48  (16,229)  198,518  (2,464,879)  (370,354)

รวมค่าใช้จ่าย  (4,196,010)  (3,863,983)  (2,040,362)  (1,787,887)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  3,107,868  3,583,824  2,364,111  2,132,772 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 48  206,098  164,465  -  - 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  3,313,966  3,748,289  2,364,111  2,132,772 
ต้นทุนทางการเงิน 48  (2,687,496)  (2,393,369)  (1,914,300)  (1,676,848)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  626,470  1,354,920  449,811  455,924 
ภาษีเงินได้ 34, 48  (539,871)  (679,654)  (399,068)  (303,354)

กำาไรสำาหรับปี  86,599  675,266  50,743  152,570 
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไร
   หรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
   - สุทธิจากภาษี 31  (116,766)  (86,213)  (81,581)  (69,849)

รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของ
   มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี  (119,802)  (121,097)  (113,170)  (114,210)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
   เงินตราต่างประเทศ  (554,402)  (244,959)  (199,900)  (8,542)

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (790,970)  (452,269)  (394,651)  (192,601)

รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  (704,371)  222,997  (343,908)  (40,031)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (37,343)  305,621  50,743  152,570 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  123,942  369,645  -  - 

 86,599  675,266  50,743  152,570 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  (593,293)  2,413  (343,908)  (40,031)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  (111,078)  220,584  -  - 

 (704,371)  222,997  (343,908)  (40,031)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) 37  (0.0071)  0.0579  0.0096  0.0289 

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หน่วย : พันหุ้น)  5,279,869  5,279,841  5,279,869  5,279,841 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
รับชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่อยู่ใน
อำานาจ
ควบคุม

รวม

กำาไร
(ขาดทุน)

ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเงิน

ลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการ

แปลงค่างบ
การเงินที่เป็น
เงินตราต่าง
ประเทศ

ส่วนเกิน 
(ต่ำา) กว่าทุน 
จากการ

เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงิน
ลงทุนใน
บริษัทย่อย

รวมสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  5,279,841  8,547,392  519,124  (485,844)  209,527  (643,789)  (200,444)  (634,706)  13,225,807 1,546,890  14,772,697 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (59,968)  (59,968)
บริษัทย่อยเพิ่มทุนระหว่างปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,534,807  1,534,807 
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม
  เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -  -  -  2,569  -  61,665  511,537  573,202  575,771  (575,976)  (205)
รายการกับผู้ถือหุ้น  -  -  -  2,569  -  61,665  511,537  573,202  575,771  898,863  1,474,634 
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  305,621  -  -  -  -  305,621  369,645  675,266 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (81,318)  (121,097)  (100,793)  -  (221,890)  (303,208)  (149,061)  (452,269)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  224,303  (121,097)  (100,793)  -  (221,890)  2,413  220,584  222,997 
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 42  -  -  7,629  (7,629)  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  5,279,841  8,547,392  526,753  (266,601)  88,430  (682,917)  311,093  (283,394)  13,803,991  2,666,337  16,470,328 

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 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 35  28  365  -  -  -  -  -  -  393  -  393 
เงินปันผลจ่าย 36  -  -  -  (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)
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -  -  -  (37,343)  -  -  -  -  (37,343)  123,942  86,599 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (111,528)  (119,802)  (324,620)  -  (444,422)  (555,950)  (235,020)  (790,970)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  (148,871)  (119,802)  (324,620)  -  (444,422)  (593,293)  (111,078)  (704,371)
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 42  -  -  2,540  (2,540)  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  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 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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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
จริงจากการ
เปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเงิน

ลงทุน

ส่วนปรับปรุง
จากการแปลง 
ค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่าง

ประเทศ

รวมสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  5,279,841  8,547,392  492,524  16,598  197,572  (395,000)  (197,428)  14,138,927 
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  152,570  -  -  -  152,570 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (69,849)  (114,210)  (8,542)  (122,752)  (192,601)
รวมกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  82,721  (114,210)  (8,542)  (122,752)  (40,031)
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 42  -  -  7,629  (7,629)  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  5,279,841  8,547,392  500,153  91,690  -  -  -  - 

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 
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 35  28  365  -  -  -  -  -  393 
เงินปันผลจ่าย 36  -  -  -  (76,016)  -  -  -  (76,016)
รายการกับผู้ถือหุ้น  28  365  -  (76,016)  -  -  -  (75,623)
กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  50,743  -  -  -  50,743 
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  (81,581)  (113,170)  (199,900)  (313,070)  (394,651)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  (30,838)  (113,170)  (199,900)  (313,070)  (343,908)
จัดสรรเพื่อสำารองตามกฎหมาย 42  -  -  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 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้  626,470  1,354,920  449,811  455,924 
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  3,354,005  3,043,915  2,058,463  1,721,727 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  97,979  35,045  97,662  34,367 
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า  (25,201)  (19,825)  (180,353)  (197,038)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  (206,098)  (164,465)  -  - 
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ  93,711  141,890  (2,413,292)  (302,490)
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน  16,229  (198,518)  2,464,879  370,354 
กำาไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (10,288)  -  -  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  -  1,970  -  - 
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  (62,733)  (17,481)  (29,284)  (39,961)
ประมาณการ (กลับรายการประมาณการ) ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ  (88,981)  8,031  (88,981)  25,776 
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  2,458  3,535  -  - 
ประมาณการหนี้สิน  -  91,670  -  91,670 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  400,420  88,953  358,882  58,429 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  2,687,496  2,393,369  1,914,300  1,676,848 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน  6,885,467  6,763,009  4,632,087  3,895,606 
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ  50,000  -  50,000  - 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  (5,417,847)  (2,273,750)  (6,118,574)  (1,433,454)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (168,410)  438,183  219,698  638,950 
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (234,624)  485,459  5,183,114  147,023 
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  3,619,907  (2,493,067)  4,470,452  (2,379,879)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  (716,963)  (275,623)  (342,124)  (556,332)
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา  127,135  (1,541,873)  196,437  (1,169,113)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  (31,542)  12,705  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  147,713  282,278  126,954  (23,791)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา  182,685  (163,501)  169,074  (101,878)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  61,240  476,085  53,191  75,577 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (6,432)  (552,222)  (27,444)  (533,157)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  2,280,123  665,081  1,711,147  1,570,626 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (218,531)  314,649  (31,086)  923,242 
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา  1,481,972  (1,005,374)  (83,889)  (1,005,374)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  (2,625,195)  1,293,956  (2,513,950)  2,026,656 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  229,133  (102,175)  243,052  (108,584)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (381,578)  352,564  (86,943)  181,851 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  111,397  166,351  105,868  176,167 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  298,030  (104,940)  278,167  (70,507)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (76,139)  (90,894)  (72,331)  (63,806)
ประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ  (126,199)  -  (126,199)  - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (85,456)  (3,291)  -  - 

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน  5,385,886  2,643,610  8,036,701  2,189,823 
รับคืนภาษีเงินได้  769,738  726,494  716,284  644,144 
จ่ายภาษีเงินได้  (1,108,414)  (1,504,653)  (884,226)  (1,100,480)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  5,047,210  1,865,451  7,868,759  1,733,487 



124 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำาและติดภาระค้ำาประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  (853,679)  (148,303)  (238,342)  137,532 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  124,089  31,000  (5,809,242)  (912,519)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น  (200,000)  -  (200,000)  - 
รับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า  25,201  19,825  180,353  197,038 
จ่ายต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย  (65,745)  (86,669)  -  (75,794)
จ่ายรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก  (1,478)  (1,449)  -  - 
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  96,235  -  96,235 
ขายสินทรัพย์  427,047  544,451  165,920  357,559 
ซื้อสินทรัพย์  (4,179,328)  (5,599,552)  (2,567,912)  (4,265,540)
จ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา  (47,543)  (824,324)  (57,507)  (123,445)
ผลกระทบจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม  1,057,230  -  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,714,206)  (5,968,786)  (8,526,730)  (4,588,934)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย  (2,613,283)  (2,325,590)  (1,867,303)  (1,625,079)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (418,573)  (737,339)  (340,171)  (882,055)
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (234,657)  404,438  (216,901)  376,313 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (802,387)  (892,126)  (706,026)  (752,338)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  7,057,294  10,517,379  6,812,670  9,379,821 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (6,102,524)  (4,636,874)  (4,364,746)  (3,522,868)
รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  393  -  393  - 
รับจากการออกหุ้นกู้  1,992,500  1,050,000  1,992,500  1,050,000 
จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  (1,500,000)  (830,000)  (1,500,000)  (830,000)
เงินปันผลจ่าย  (76,016)  -  (76,016)  - 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย  (36,127)  (59,968)  -  - 
รับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  27,955  1,534,807  -  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (2,705,425)  4,024,727  (265,600)  3,193,794 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (14,665)  22,348  (104,815)  9,837 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (1,387,086)  (56,260)  (1,028,386)  348,184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  3,377,793  3,434,053  2,165,224  1,817,040 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี  1,990,707  3,377,793  1,136,838  2,165,224 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (142,300)  (151,371)  (134,010)  (142,763)
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  592,802  1,688,192  521,034  1,646,145 
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์  4,467,255  426,470  4,367,114  - 
แปลงหนี้บริษัทย่อยเป็นทุน  -  -  2,312,742  - 
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อจ่ายชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าของ
บริษัทย่อยทางอ้อม  -  13,837  -  13,837 
รับชำาระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ  -  485,939  -  485,939 
รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ถาวร  -  165,716  -  165,716 
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำาเนินงาน  -  474,846  -  474,846 
รับโอนสินทรัพย์จากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เป็นบริษัทย่อย  -  89,905  -  89,905 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักใน
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และบริการอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง ให้บริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและการนำาเสนองบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์ในการถือปฎิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำาข้ึนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำาเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ต้องให้
สอดคล้องกับงบการเงินภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัทำาข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อติาเลยีนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จำากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงบรษิทัมอีำานาจในการควบคุม 
ดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2562 2561

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
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. บังคลาเทศ - 99.99
ITD Bangladesh Company Limited บังคลาเทศ 99.99 99.99
Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม 80.00 80.00
ITD Mozambique Limitada สาธารณรัฐโมซัมบิค 99.00 99.00
Thai Mozambique Logistica SA สาธารณรัฐโมซัมบิค 60.00 60.00
Momaz Logistics สาธารณรัฐมอริเชียส - 100.00
Italian - Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. เมียนมา - 99.90

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำากัด ไทย 99.80 99.80
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด ไทย 92.59 92.59
บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด ไทย 90.94 90.94
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ไทย 69.90 69.90
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ไทย 50.96 50.96
บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ไทย 78.16 74.93
บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ไทย 99.99 99.94
บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำากัด ไทย 99.99 99.99
บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำากัด ไทย 99.93 99.93
บริษัท เมียนมาร์-อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 จำากัด ไทย 99.95 99.95
บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ไทย 99.97 99.97
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ชื่อกิจการ
ประเทศที่
จดทะเบียน

อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือโดยบริษัท

2562 2561

บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด ไทย 64.52 60.00
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ ไทย 100.00 100.00
บริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด ไทย 99.97 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เออาร์ซี ไทย 10.00 -

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
Italian – Thai Development (BVI) Co., Ltd. หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน - 99.99
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 (BVI) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน - 75.00
Dawei Development Company Limited (Myanmar) เมียนมา 75.00 75.00
Future Prosperity Investment Company Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 99.99 99.99
APPC Hong Kong Company Limited ฮ่องกง 100.00 100.00
THAI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT 
   PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
THAI POWER DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
THAI TELECOM DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI TELECOM HOLDING PRIVATE COMPANY LIMITED สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI POWER HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE HOLDING PTE LTD. สิงคโปร์ 50.00 50.00
DAWEI TELECOM COMPANY LIMITED เมียนมา 100.00 100.00
DAWEI RESIDENCE COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00
DAWEI POWER COMPANY LIMITED เมียนมา 100.00 100.00
DAWEI LNG TERMINAL COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00
MYANDAWEI INDUSTRIAL ESTATE COMPANY LIMITED เมียนมา 50.00 50.00

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 40.00
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เออาร์ซี ไทย 90.00 -

2.3 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
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 - 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 ล้านตากาบังคลาเทศ (จำานวน
เงินเทียบเท่า 1,286.68 ล้านบาท) ให้กับบริษัทและผู้ร่วมทุนรายใหม่ และเมื่อมีการจ่ายชำาระค่าหุ้นครบถ้วนตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น จะทำาให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยต่างประเทศดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51.00 และเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอำานาจการควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทจึงเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ตามท่ีได้เปิดเผยราย
ละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

 - 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

2.4 ในระหว่างปี 2561 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังต่อไปนี้

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

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

 - บรษิทัได้ชำาระคา่หุ้นเพิม่ทุนของบริษทั อติาเลยีนไทย พาวเวอร ์จำากัด จำานวน 550.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัยังคงถือหุ้นในอตัราสว่น รอ้ยละ 99.99

 - บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นของบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. เพิ่มเติม จำานวน 821.06 ล้านตากาบังคลาเทศ

 - กิจการร่วมค้าในประเทศแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

 - บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

2.5 งบการเงินของสำานักงานโครงการ สาขา และบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสำาหรบัรายการทีเ่ป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิ และอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายเดอืนสำาหรบัรายการทีเ่ปน็รายได้และคา่ใช้จา่ย ผลต่างซ่ึงเกิด
จากการแปลงคา่ดังกลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “สว่นปรบัปรงุจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ซ่ึง
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 สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม แล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดทำางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับกลุ่มบริษัทสำาหรับ
รายการบัญชีที่เหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

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

2.10 งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของบริษัทได้รวมงบการเงินของสำานักงานโครงการต่างประเทศ 2 แห่ง สำานักงาน
สาขาต่างประเทศ 5 แห่ง บริษัทย่อยต่างประเทศ 9 แห่ง และกิจการ ร่วมค้าต่างประเทศ 3 แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมี
ยอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวมที่อยู่ในงบการเงินรวมเทียบเท่าเงินบาท มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2561

สินทรัพย์รวม รายได้รวม สินทรัพย์รวม รายได้รวม

KOLDAM Project Office 1,181 - 1,009 1
West Bengal Project Office 7 - 8 -
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – Philippines Branch 56 - 51 -
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – Taiwan Branch 3 4 2 1
Italian -Thai Development Public Co., Ltd. – India Branch 640 - 660 249
Italian - Thai Development Public Co., Ltd. - Combodia Branch 1 - 9 283
Italian - Thai Development Public Co., Ltd. - Bangladesh Branch 6,493 4,527 5,712 4,376
ITD Cementation India Limited 12,887 12,164 12,384 13,120
PT.Thailindo Bara Pratama 502 315 544 260
ITD – Madagascar S.A. 22 99 30 3
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. - - 2,952 1
ITD Bangladesh Company Limited 936 - 2 -
Italian – Thai Development Vietnam Co.,Ltd 1 - 3 -
Italian - Thai Development (Myanmar) Co., Ltd. - 11 2 -
ITD Mozambique Limitada 153 5 144 8
Thai Mozambique Logistica SA 195 2 209 -
ITD - Cemindia JV 78 37 67 24
ITD - ITD CEM JV 1,774 507 1,724 806
ITD - ITD CEM JV (Consortium) 39 - 44 -
รวม 24,968 17,671 25,556 19,132

2.11 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำาหรับปี 2562 และ 2561 ได้รับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของการร่วมการงานที่จัด
ประเภทเป็นกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงภายใต้การร่วมการงานแล้ว พบว่าบริษัท
มีสิทธิในสินทรัพย์ และมีภาระผูกพันในหนี้สิน รวมถึงส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการร่วมการงานนั้น บริษัทจึงจัดทำาและนำาเสนอ 
งบการเงินโดยรวมตามสัดส่วนของบริษัทในการดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว 

กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ
สัดส่วนในการดำาเนินงานร่วมกัน  

(ร้อยละ) ลักษณะธุรกิจ
2562 2561

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหิน ให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค - 60.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ท่ีจังหวัด

ตราด ให้กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 50.00 50.00 บริการขุด – ขนดินและถ่านหิน ให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - 40.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา 

บรเิวณถนนนนทบุรี 1 โครงการทำาถนนให้กับกรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม ประเทศไทย

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

กิจการร่วมค้าไอทีดี – อาร์ที 70.00 70.00 รับจ้างดำาเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง 
ถนนจิระสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

SMCC – ITD Joint Venture 49.00 49.00 รับจ้างดำาเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับ
สายที่ 6 (สัญญา CP-06) ที่นครธากา ประเทศบังคลาเทศ ให้กับ Dhaka 
Mass Transit Company Limited
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และสำาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน  
รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2561

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

สินทรัพย์
หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 616 484 260 18 922 678 554 233
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค - - - - 9 - - -
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี 21 - 20 - 53 - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - - - - 22 - 1 -
กิจการร่วมค้าซัมซุง – ไอทีดี 18 - 1 - 27 1 1 -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 795 30 432 268 709 34 271 431
SMCC – ITD Joint Venture 994 273 331 1,046 957 97 32 1,144

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2561

รายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสคิว 1,197 1,001 1,372 1,637
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค - - 1 3
กิจการร่วมค้า เอสคิว – ไอทีดี - 5 31 23
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี - 5 - -
กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี 2 - 311 137
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อาร์ที 253 218 39 28
SMCC – ITD Joint Venture 1,078 965 321 307

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติ ทางบัญชี ดังต่อไปนี้

3.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 นำาเสนอหลักการรับรู้รายได้ใหม่ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18  เรื่อง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้อีกหลายฉบับ

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้าเป็นครั้งแรก และได้เปิดเผยรายละเอียดของ
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบของการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรกสำาหรับสัญญาที่ยังไม่ครบกำาหนดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระสำาคัญต่อกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2562 เนื่องจากหลักการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทตาม TFRS 15 ไม่ได้มีข้อแตกต่างจากการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีเดิม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

3.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” (TFRS16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สัญญาเช่า แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง “สัญญาเช่า” รวม
ถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าสำาหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญา
เช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา และให้แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีข้อจำากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ใช้ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำาคัญ

กลุ่มบริษัทจะนำามาตรฐานฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน โดยกลุ่มบริษัท
ต้องรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเช่า สำาหรับสินทรัพย์ที่ถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทต้อง
รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า ซึ่งจะใช้วิธีผ่อนปรนโดย
จะรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ซึ่งวิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมาของกำาไรสะสม ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563 และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” (TFRS 9) และกลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการ
เงิน มีข้อกำาหนดใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการคำานวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบมีดังนี้

• การจัดประเภทรายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใหม่โดยจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำาไรหรอืขาดทนุ และวธิมีลูคา่ยุตธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ตามลกัษณะโมเดลธุรกิจของกลุม่บรษิทัในการบริหารจดัการสนิทรพัย์ทางการ
เงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจะยกเลิกการจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย 
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด และเงินลงทุนทั่วไป ตามที่กำาหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 

หนี้สินทางการเงิน

กลุม่บรษิทัต้องจดัประเภทหนีส้นิทางการเงินทัง้หมดเปน็หนีส้นิทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยวิธรีาคาทุนตดัจำาหนา่ย ยกเว้น หนีส้นิอนพุนัธ ์และหนีส้นิ 
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม ต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน

• การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย

สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหนา่ย จะต้องรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจา่ยท่ีคำานวณโดยใช้วิธอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้
จริง แทนการใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุของเครือ่งมอืทางการเงิน โดยไมจ่ำาเป็นต้องรอให้มข้ีอบง่ช้ีหรือเกิดเหตุการณด์า้นเครดิตข้ึนก่อน และกำาหนดให้ใช้ดุลยพินจิในการประเมนิ
ว่าการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกิจนัน้มผีลกระทบตอ่ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และใช้ความนา่จะเปน็ถ่วงน้ำาหนกัเป็น
เกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหม่นี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย และมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้น (ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน)

• การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

มาตรฐานฉบับนี้ได้เพิ่มข้อกำาหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทมากข้ึน และให้เป็น
มาตรฐานที่เป็นหลักการมากขึ้น โดยแนะนำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง การเข้าเงื่อนไข
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการบัญชีสำาหรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไข ทั้งนี้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงแบ่งออก
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับที่ไม่รวมจำานวนเงิน
ที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลา
ในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลักษณะของรายได้ดังต่อไปนี้ 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

รายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้วิธีอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทจะตั้งสำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้จากการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง

รายได้จากการให้บรกิารอืน่ท่ีเก่ียวเนือ่งกับงานก่อสรา้งรบัรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ เมือ่ได้ให้บริการกับลกูคา้และไดม้กีารตรวจรบังานจากท่ีปรกึษาการตรวจ
รับงานของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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รายได้จากการให้บริการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหิน

รายได้จากบริการการขุด-ขนดิน ขุดและคัดแยก และขนถ่านหินรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นความสำาเร็จของ
งานประเมินโดยใช้วิธีการสำารวจปริมาณงานที่ขุดขนที่ส่งมอบแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำานาจควบคุมในสินค้าซ่ึงโดยทั่วไปเกิดข้ึนเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า  
ในกรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัทจะรับรู้ในจำานวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูง ว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมี
นัยสำาคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงรายได้ที่รับรู้ด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้เมื่อลูกค้ามีสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ให้
กับลูกค้าแล้ว 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ คล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีได้รับจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่เง่ือนไข หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนท่ีจะมีสิทธิได้รับจำานวนเงิน
ของสิ่งตอบแทน จำานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อนท่ีจะได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า โดยแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียก
ชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน และรบัรู้หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญาเมือ่ไดร้บั สิง่ตอบแทนจากลกูค้าลว่งหนา้แต่ยังไมส่ามารถปฏบัิติตามภาระท่ีต้องปฏบัิติ
ตามสัญญาได้เสร็จสิ้น โดยแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา แสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุลูกหนี้คงค้าง และความสามารถ
ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี 

4.4 สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา

วัสดุก่อสร้าง สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 
วัสดุก่อสร้างและสินค้าคงเหลือจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเมื่อมีการเบิกใช้ ท้ังนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาบันทึกค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สำาหรับสินค้าเสื่อมสภาพ 

วัสดุโรงงานและวัสดุสำานักงาน แสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

4.5 สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 

สินทรพัยต์น้ทุนของสัญญาเปน็ต้นทุนการทำาใหเ้สรจ็สิ้นตามสญัญาตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิใหส้ำาเร็จในอนาคต ซึง่มีความเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัสัญญา โดย
กลุม่บรษิทัคาดวา่จะสามารถได้รบัคนืตน้ทนุดังกลา่ว อย่างไรก็ตาม ตน้ทนุการทำาให้เสรจ็สิน้ตามสญัญาจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จา่ยเมือ่เกิดข้ึนหากคาดว่าระยะ
เวลาในการตัดจำาหน่ายเท่ากับหรือน้อยกว่าหนึ่งปี

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือ
ขาดทุน คำานวณตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญานั้น

4.6 ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

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

ดอกเบ้ียจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของแต่ละโครงการ โดยจะหยุด
บันทึกเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำาเนินการพัฒนาต่อไป

4.8 เงินลงทุน

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

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงมูลค่าตาม ราคาทุน ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และเงินลงทุนทั่วไปไว้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อ
ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรอืกิจการทีม่อีำานาจควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคมุโดยบริษทั ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื
อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง
และทางอ้อม ต่อมติของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัท หรือผู้บริหารคนสำาคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำานาจใน
การวางแผนและกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอำานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการกำาหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทจะหยุดรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทำางบการเงินรวม และวัดมูลค่าใหม่ของส่วนได้เสียในกิจการ
ที่เหลืออยู่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่า
ของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
สำาหรับทุกจำานวนท่ีเคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่าบริษัทมีการจำาหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ี
เกี่ยวข้องนั้นออกไป

บริษัทร่วม

บรษิทัร่วม เป็นกิจการท่ีบรษิทัมีอทิธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญ โดยมอีำานาจเข้าไปมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดำาเนนิงาน  
แต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของบริษัท ได้รวมส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทร่วมมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงาน บริษัทจะรับรู้ 
ผลขาดทุนในเงินลงทุนไม่เกินจำานวนที่ลงทุนไว้ และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่
จะชำาระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

การร่วมการงาน

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมการดำาเนินงานร่วมกันในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมการดำาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำาหนดของคำานิยามว่าการควบคุม 
ร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดำาเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดย
พจิารณาจากโครงสรา้งและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงท่ีผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมท้ังข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดลอ้มอืน่ท่ีมคีวามเก่ียวข้อง หากในข้อกำาหนดผูร้ว่มทนุมสีทิธิในสนิทรัพย์สทุธ ิของการร่วมงานการร่วมงานดังกลา่วถือเปน็การร่วมค้า สว่นการดำาเนนิงาน 
ร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมงานนั้น 

 - การร่วมค้า

การร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้
ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำาหรับส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของ



รายงานประจำาปี 2562 133

บริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตาม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น 

 - การดำาเนินงานร่วมกัน

บรษิทัจะรับรู้สทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใช้จา่ยของการดำาเนนิงานรว่มกัน และสว่นแบ่งในสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได ้และค่าใช้จา่ย 
ที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

4.10 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินรอการพัฒนา แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

4.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบกำาไรขาดทุน 

ในวันทีจ่ำาหนา่ยอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน กลุม่บรษิทัรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินทีไ่ด้รับสทุธจิากการจำาหนา่ยกับมลูคา่ตามบัญชีของสนิทรัพย์ใน
งบกำาไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

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

กลุม่บรษิทัคิดค่าเสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ ์โดยวิธเีสน้ตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพจิารณาแต่ละสว่นแยกตา่งหากจากกัน เมือ่แตล่ะสว่นประกอบ
นั้นมีสาระสำาคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

อาคารและโรงงาน 20 – 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 – 25 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 – 7 ปี
ยานพาหนะ 5 – 12 ปี
สำานักงานและบ้านพักคนงานชั่วคราว 5 – 12 ปี

รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

4.13 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของหุ้น ที่ซื้อโดยบริษัท ค่าความนิยมแสดง
ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ทั้งนี้ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการในอนาคต

4.14 สิทธิในเหมืองแร่โปแตช

สิทธิในเหมืองแร่โปแตชเกิดจากส่วนของต้นทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าต้นทุน
การได้มาซ่ึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินี้เป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองแร่โปแตช เมื่อ
บริษัทเริ่มดำาเนินการผลิตจะมีการตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีจำานวนปริมาณแร่โปแตชที่ผลิตได้เทียบกับประมาณการสินแร่โปแตชในดิน

4.15 รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก

รายจา่ยต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนในการคน้หาแหลง่แรแ่ละรายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงใบอนญุาตในการทำาเหมอืงแร ่บนัทกึบัญชีเป็นรายจา่ยในการสำารวจและพฒันา
แหล่งแร่ตั้งพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่านี้จะมีการตัดจำาหน่ายตามจำานวนหน่วย
ของผลผลติท่ีผลติได้เทียบกับปริมาณแร่ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะผลติได้ ในกรณทีีม่ข้ีอพสิจูนไ์ดว้า่โครงการนีไ้มม่คีวามเป็นไปได้ในเชิงพาณชิย์และต้องเลกิลม้
ไปหรือไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายจ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

4.16 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

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

หุ้นกู้บันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุ้นกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำาหนดไถ่ถอน จะบันทกึในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ กำาไร/
ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกำาหนดรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อมีการไถ่ถอน

4.18 สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้ว ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัท
จะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า โดยจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำานวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละ
งวดมจีำานวนคงที ่ค่าเช่าซ่ึงตอ้งจา่ยตามภาระผกูพนัหักกับคา่ใช้จา่ยทางการเงินจะบนัทึกเปน็หนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน สว่นค่าใช้จา่ยทางการเงิน 
จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น 

การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงาน การชำาระเงินภายใต้สญัญา
เช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงาน
ก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

4.19 สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้หัวข้อ “อาคารและอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์คำานวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สญัญาเช่าทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่า ถือเปน็สญัญาเช่าการเงิน กลุม่บริษทัจะบนัทกึลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าการเงินด้วยจำานวนเงินลงทุนสุทธิ รายได้จากสัญญาเช่าการเงินจะรับรู้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า 

4.20  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงสุทธิจากดอกเบี้ยเช่าซื้อ เจ้าหนี้เช่าซื้อมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 24 – 60 เดือน สินทรัพย์ซึ่งบริษัทได้มาภายใต้สัญญา
เช่าซื้อ จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทในราคาเงินสดและจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เมื่อชำาระเงินครบตามจำานวน ดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

4.21 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุม่บรษิทัประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากปรากฎว่ามข้ีอบ่งช้ีของการดอ้ยคา่ กลุม่บริษทัจะประมาณมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สนิทรัพย์ หากราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์สงูกว่า มลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคนื กลุม่บริษทัจะปรับปรุงลดมลูคา่ของสนิทรัพย์ตามบญัชีลดลงให้เท่ากับมลูค่า
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
ขาดทุนที่ปรากฏใน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานในต่างประเทศแห่งหนึ่ง คำานวณจาก
เงินสดรับ รายได้ที่เกิดขึ้น หรือจากกำาไรสุทธิตามอัตราภาษีที่กำาหนด แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับจำานวนเก่ียวข้องท่ีใช้
สำาหรบัการคำานวณภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีำานวณโดยใชอ้ัตราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สนิทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตัดบญัชแีละหนีส้นิภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเ้มือ่บริษทัมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรัพย์ภาษเีงินได้ของ
งวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอด
สุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจำานวนเพียงพอกับการใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.23 เงินตราต่างประเทศ

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันท่ีในรายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงานกำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะบันทึกรวมไว้ในงบกำาไรขาดทุน

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 เป็นการคาดการณ์ของกลุ่มบริษัทจากผลตอบแทนระยะยาวโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากเงิน
ลงทุนตลอดระยะเวลาทั้งหมดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์โครงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในรายงาน

4.25 ส่วนงานดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่
เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการ ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4.26 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

4.27 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ชำาระแล้วและที่มีอยู่ในระหว่างปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

4.28 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้
แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

ในการคำานวณจำานวนหุ้นสามญัทีเ่พิม่ข้ึนหากมกีารใช้สทิธิ บริษทัคำานวณว่าหากนำาเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สทิธจิากใบสำาคัญแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่มาซ้ือหุ้น
สามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อกำาหนดจำานวนหุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม แล้วนำาจำานวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญ
ที่มีอยู่ 

4.29 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บันทึกในงบกำาไรขาดทุน ส่วนผลต่างที่ได้รับหรือจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบันทึกปรับปรุงกับ
ดอกเบี้ยจ่ายของภาระหนี้สินทางการเงินที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.30 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มี
ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต และจำานวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4.31 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำาหนดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่า
ที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินนั้น

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์นั้น หรือหนี้สินนั้น

5. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

ในการจัดทำางบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ 
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหาร

ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดังนี้

5.1 การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

การพิจารณาภาระที่ต้องปฎิบัติตามสัญญาท่ีทำากับลูกค้า อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินและระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของแต่ละ
สญัญา รวมถึงรายไดจ้ากการเปลีย่นแปลงของสญัญาท่ียังไมม่กีารกำาหนดราคาท่ีจะเปลีย่นแปลง อาศัยดลุยพนิจิของผู้บริหารในการประมาณการจำานวน
เงินของสิ่งตอบแทนผันแปรท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิจะได้รับ โดยพิจารณาข้อมูลท่ีมีอยู่ท้ังหมดอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ระดับความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละสัญญารับเหมาก่อสร้าง ประเมินโดยผู้บริหารซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด  
ณ วันที่ในรายงาน โดยให้ความสำาคัญเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ งานที่ทำาแล้ว และประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 
ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญต้องใช้การประมาณการสำาหรับต้นทุนท้ังหมดและส่วนท่ีจะได้รับชดเชยจากคำาสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะ
มีผลกระทบกับการคำานวณอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ ต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะสูงหรือต่ำากว่าที่ประมาณการไว้ ณ วันที่ในรายงาน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อรายได้และกำาไรที่รับรู้ในปีถัดไปโดยการปรับปรุงจำานวนเงินที่ได้บันทึกสะสมไว้ 

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 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บ
เงินจากลูกค้าได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคู่กับการสอบทานอายุ
ของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ในรายงาน 
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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

5.10 การร่วมการงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพิจนิจในการกำาหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทที่เกิดจากการร่วมการงานนั้น 
ตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้า 

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานและมลูคา่ซากของอาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนของกลุม่บรษิทัโดยจะทบทวนคา่เสือ่มราคา
และค่าตัดจำาหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพ
หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานสินทรัพย์นั้นอีกต่อไป

5.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วน
ของกำาไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

5.13 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสำาคัญ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และปรับลดมูลค่าทางบัญชีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ซึ่งการประมาณ
การดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.14 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ในการเลิกจ้างงานของพนักงาน ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงข้อสมมติฐานในการประมาณการ 
ดังกล่าวประกอบด้วย 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
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6. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน

ในระหว่างป ี2562 สำานักงานโครงการแหง่หนึ่งในประเทศอินเดยี ไดน้ำาเงนิฝากธนาคารจำานวน 238.49 ล้านบาท ไปวางเปน็หลักประกนักับธนาคารแหง่หนึ่ง 
สำาหรับการออกหนังสือค้ำาประกันเพื่อนำาไปเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาให้กับผู้ว่าจ้าง โดยระยะเวลาการค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะขยายไป
จนกว่าจะมีคำาสั่งศาลตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างสำานักงานโครงการและผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

7. ตั๋วเงินรับ – สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ตั๋วเงินรับ 435,939 485,939
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (50,000) (50,000)

สุทธิ 385,939 435,939

ในปี 2561 บริษัทได้ทำาข้อตกลงกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่งเกี่ยวกับการรับชำาระหนี้ค่าก่อสร้าง ลูกหนี้ดังกล่าว ตกลงชำาระหนี้ให้กับบริษัทโดยออกตั๋วสัญญาใช้
เงิน ซึ่งมีกำาหนดชำาระภายในระยะเวลา 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.18 ต่อปี 

ทั้งนี้ บริษัทมีเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึ่ง ซึง่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 435.94 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2561 : 485.94 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อบริษัทได้รับชำาระเงินตามกำาหนด
ชำาระของตั๋วสัญญาใช้เงินจากลูกหนี้ดังกล่าว

8. ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระมีดังนี้

อายุลูกหนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

น้อยกว่า 3 เดือน 11,343,143 8,387,542 10,176,781 6,536,377
3 – 6 เดือน 1,859,715 438,802 1,712,817 243,969
6 – 12 เดือน 723,529 1,459,357 619,615 1,168,619
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 2,705,646 1,180,290 1,727,334 260,046
รวม 16,632,033 11,465,991 14,236,547 8,209,011
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (954,365) (953,801) (432,270) (326,274)

สุทธิ 15,677,668 10,512,190 13,804,277 7,882,737

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีเต็มจำานวนของยอดคงค้างของลูกหนี้รายใหญ่ภาคเอกชนที่ค้างชำาระเกิน 12 เดือน และร้อยละ 50 ของยอดลูกหนี้
ภาคเอกชนในส่วนที่ค้างชำาระเกิน 6 เดือน ยกเว้นลูกหนี้การค้าดังต่อไปนี้ 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวม ได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 238.46 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่าจำานวน 46.04 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2561 : จำานวน 269.76 ล้านบาท) ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามการเรียกรับชำาระหนี้ตาม
แผนการชำาระหนี้ใหม่ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมจำานวน 10.50 ล้านบาท โดยประมาณจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการปรับแผนการชำาระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวในระหว่างปี 2562 ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อ
ว่าค่าเผื่อการด้อยค่าที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสม

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจสำาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่
ระหวา่งข้ันตอนการเจรจากับผูว่้าจา้งเพือ่ขอขยายระยะเวลาแลว้เสรจ็จากทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญาเริม่แรกทีท่ำาไว้กับผูว่้าจา้ง ท้ังนี ้บริษทัยังไมไ่ด้รบัชำาระเงิน
ค่างานก่อสร้างบางส่วนจำานวนรวม 825.33 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 825.33 ล้านบาท) ซึ่งถูกผู้ว่าจ้างหักไว้เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานบางส่วน 
ไม่เป็นไปตามแผนงานและข้อกำาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จของผู้ว่าจ้าง (Milestones Plan) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำาเนินงานก่อสร้างในส่วนดังกล่าว
และงานส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้รับการตรวจรับงานจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือรับรอง 
ผลงานแล้วเสร็จ (Substantial Completion) และได้รับหนังสือรับรองงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Acceptance) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
แล้ว บริษัทจึงได้เรียกเก็บค่างานก่อสร้างสำาหรับงานส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกจำานวนรวม 2,585.40 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเจรจาขอรับชำาระค่าผลงานก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง 

• เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้วา่จ้างเหน็ชอบใน 2 เรื่องหลักตามทีบ่ริษัทได้ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง  
และพิจารณาขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างออกไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยได้นำาเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านพัสดุของผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ของผู้ว่าจ้างให้พิจารณาต่อไป 
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• ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง จะนำาเรื่องที่เหลือทั้งหมดที่บริษัทได้ทำาหนังสือเสนอขอขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้ว
เสร็จของสัญญาเพื่อนำาไปพิจารณาในคราวเดียวกัน แม้ว่าการพิจารณาการอนุมัติการขยายกำาหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จจะต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาในหลายขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะได้รับการอนุมัติการขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตาม
สัญญา และจะได้รับชำาระเงินค่างานที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างเต็มจำานวน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระของบริษัทย่อย ในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จำานวน 121.55 
ล้านบาท และ 63.48 ล้านบาท ตามลำาดับ สำาหรับบริการที่ได้ให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้มีการระงับโครงการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ของลูกหนี้ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ร่วมเจรจาหารือกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทลูกหนี้เพื่อขอรับชำาระหนี้
ดงักลา่ว และหารอืเก่ียวกับการสนบัสนนุทางการเงินจากกลุม่บริษทัของลกูหนีเ้พือ่ให้สามารถดำาเนนิโครงการตอ่ไดจ้นเสร็จสิน้ อย่างไรก็ตาม ผู้บรหิารของ
บริษัทย่อยเชื่อว่าจะได้รับชำาระเงินค่าบริการเต็มจำานวน บริษัทย่อยจึงยังไม่ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ในงบการเงิน

• ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิทั ไดร้วมลกูหนีก้ารคา้ในประเทศรายหนึง่จำานวน 224.18 ลา้นบาท (มลูค่าสทุธิจากค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญจำานวน 112.09 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับชำาระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง และอยู่ระหว่างกระบวนการ
ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินค่างานดังกล่าว และเชื่อว่าจะได้รับชำาระเต็มจำานวน

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย -  - 1,645,576 2,083,301
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 1,230,736 1,020,417 1,146,499 940,977
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 436,295 624,458 346,126 512,039
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 4,244 5,368 4,244 5,368
รวม 1,671,275 1,650,243 3,142,445 3,541,685
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (566,553) (734,464) (563,299) (766,421)
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 1,104,722 915,779 2,579,146 2,775,264

ลูกหนี้อื่น
กิจการที่ดำาเนินงานร่วมกัน 141,609 28,942 141,609 28,942

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 1,246,331 944,721 2,720,755 2,804,206

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระมีดังนี้

ระยะเวลาค้างชำาระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

น้อยกว่า 3 เดือน 540,812 537,194 861,102 1,056,812
3 – 6 เดือน 29,482 13,244 152,625 163,297
6 – 12 เดือน 55,692 62,112 426,330 426,939
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,186,898 1,066,635 1,843,997 1,923,579
รวม 1,812,884 1,679,185 3,284,054 3,570,627
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (566,553) (734,464) (563,299) (766,421)

สุทธิ 1,246,331 944,721 2,720,755 2,804,206

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งโดยการแปลงหนี้เป็นทุน จำานวน 22.09 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้แล้วเต็มจำานวน บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ดังกล่าว

ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับชำาระเงินจากลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการรับชำาระหนี้จาก
ลกูหนีดั้งกลา่วข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ของโครงการและการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินเพือ่ดำาเนนิโครงการ ซ่ึงมแีนวโนม้ว่าจะเป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจึงตัดสินใจบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับรายการดังกล่าวท้ังจำานวนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทจำานวนรวม 162.94 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามลำาดับ 
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10. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – บริษัทย่อย – สุทธิ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี 14,080 10,240
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,200 19,200
ที่เกินกว่า 5 ปี 24,000 27,840
รวม 57,280 57,280
หัก : รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (14,294) (16,412)
รวม 42,986 40,868
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,080) (1,920)
รวม 36,906 38,948
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (5,993) (6,202)

สุทธิ 30,913 32,746

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 15 ปี

11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย - - 1,255,472 3,377,042
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 429,367 280,113 375,666 222,620
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,386 15,481 - -
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,376 2,278 2,376 2,278
รวม 446,129 297,872 1,633,514 3,601,940
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,318) (27,003) (338,055) (2,180,373)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 419,811 270,869 1,295,459 1,421,567

รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองแก่บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมสีาระสำาคัญสำาหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2562 มดัีงนี ้

งบการเงินรวม

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 2562

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 280,113 149,254 - 429,367
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15,481 - 1,095 14,386
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,278 98 - 2,376

รวม 297,872 149,352 1,095 446,129

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 2562

บริษัทย่อย 3,377,042 - 2,121,570 1,255,472
บริษัทร่วมและการร่วมค้า 222,620 153,046 - 375,666
ผู้ร่วมค้าอื่น 2,278 98 - 2,376

รวม 3,601,940 153,144 2,121,570 1,633,514

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยการแปลงหนี้เป็นทุนรวมจำานวน 2,178.14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองไว้จำานวน 1,842.32 ล้านบาท บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและเงิน
ทดรองดังกล่าวในระหว่างปี และพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
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12. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 19,782,963 23,402,870 15,439,524 19,909,976
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,900,000 3,184,872 2,825,775 2,485,486
สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 183,997 324,161 183,997 324,161

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 23,866,960 26,911,903 18,449,296 22,719,623

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำา 1,942,889 460,917 377,028 460,917
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 6,410,487 7,147,688 6,053,811 6,111,757
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง -  สุทธิ 4,894,654 6,782,648 3,591,215 6,047,219

รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 13,248,030 14,391,253 10,022,054 12,619,893

12.1 สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 340,860 340,860 340,860 340,860
หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (156,863) (16,699) (156,863) (16,699)

สุทธิ 183,997 324,161 183,997 324,161

12.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำานวน 428.86 ล้านบาท (งบเฉพาะของบริษัท : 428.86 ล้านบาท)

12.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำาหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำาหรับสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการที่ทำากับลูกค้า ซึ่งยังไม่ส่งมอบงาน
ที่มีสาระสำาคัญและมีอายุสัญญามากกว่าหนึ่งปีจำานวนรวม 168,376.90 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัทจำานวนรวม 93,870.18 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่ม
บริษัทมีการทำาสัญญาจ้างเหมาช่วงบางส่วน ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46

13. สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำา – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

งานระหว่างทำา 163,895 269,026 - 143,182
วัสดุและสินค้าคงเหลือ 4,849,613 4,860,865 3,130,275 3,166,987
รวม 5,013,508 5,129,891 3,130,275 3,310,169
หัก : ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (73,723) (60,063) (62,230) (45,687)

สุทธิ 4,939,785 5,069,828 3,068,045 3,264,482

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 60,063 87,795 45,687 68,684
บวก : ตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้น 17,283 13,700 16,820 13,700
หัก : กลับรายการค่าเผื่อ (3,346) (40,995) - (36,260)
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (277) (437) (277) (437)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 73,723 60,063 62,230 45,687
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14. ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ – สุทธิ

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ที่ดิน 244,540 332,909
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 417,688 446,925
งานสาธารณูปโภค 57,753 69,084
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุน 9,862 5,127
รวม 729,843 854,045
หัก : จำานวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย (279,132) (434,876)

สุทธิ 450,711 419,169

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นติดจำานองเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุ 26

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นจำานวน 10.74 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลำาดับ เข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 26

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 419,169 431,874
บวก : ต้นทุนพัฒนาโครงการ 310,674 422,171
หัก : ต้นทุนขาย (279,132) (434,876)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 450,711 419,169

15. เงินลงทุน

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 7,226,954 6,878,187
บวก : เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างปี 5,828,658 919,121
บวก : แปลงหนี้เป็นทุนในระหว่างปี 2,312,742 -
หัก : ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย (995,626) -
หัก : ลดลงจากการปิดกิจการ (814) -
หัก : รับคืนเงินลงทุนในระหว่างปี (27,841) -
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,448,650) (570,354)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,895,423 7,226,954

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561  2562 2561

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 4,580,000 99.99 99.99 4,580,000 400,000

(2561 : 400,000)
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (552,584) (400,000)

สุทธิ 4,027,416  -
บริษัท ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5,075 99.99 99.99 5,075 5,075
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายปูนซีเมนต์ 1,300,000 99.99 99.99 1,585,000 1,585,000
บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำากัด ผลิตและจำาหน่ายหินก่อสร้าง 31,000 99.99 99.99 30,999 30,999
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (30,999) (30,999)

สุทธิ  -  -
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ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561  2562 2561

บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
และอิฐ

126,000 99.80 99.80 124,296 124,296

บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด สร้างเรือและจำาหน่ายอุปกรณ์
การเดินเรือ

810,000 92.59 92.59 430,000 430,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (430,000) (430,000)
สุทธิ  -  -

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริการงานเสาเข็มและฐานราก 80,000 90.94 90.94 84,189 84,189
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่ 20,000 69.90 69.90 7,004 7,004
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด ให้เช่าและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ในการก่อสร้างฐานราก
20,000 50.96 50.96 10,196 10,196

บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 422,000
(2561 : 10,000)

99.99 99.99 412,050 50

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (35,489) (50)
สุทธิ 376,561  -

บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 459,000
(2561 : 1,000)

99.99 99.94 458,650 650

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (290,498) (650)
สุทธิ 168,152  -

บริษัท ผลิตพลังงาน จำากัด ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 123,000
(2561 : 1,000)

78.16 74.93 95,440 50

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (50) (50)
สุทธิ 95,390  -

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

บริษัท เมียนมาร์ – อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 
  จำากัด

ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 250 99.95 99.95 250 250

บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำากัด ให้บริการขุดคัดแยกถ่านหิน 250 99.97 99.97 250 250
บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 4,279,987

(2561 : 3,795,987)
64.52 60.00 2,761,592 2,277,592

กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีทีเอฟ รับเหมาก่อสร้าง - 100.00 100.00  -  27,841
บริษัท เอเชี่ยน เรล จำากัด รับเหมาก่อสร้าง 250 99.97 - 250  -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี เออาร์ซี รับเหมาก่อสร้าง - 10.00 -  -  -

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
PT.Thailindo Bara Pratama ผู้รับเหมาทำาเหมืองถ่านหิน 1,038,674 ล้านรูเปีย

(2561 : 25,250) 
99.99 99.99 2,286,218 108,071

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,842,318)  -
สุทธิ  443,900  108,071

ITD Cementation India Limited บริการก่อสร้างในอินเดีย 172 
ล้านรูปีอินเดีย

46.64 46.64 2,143,951 2,143,951

ITD-Madagascar S.A. ประกอบกิจการเหมืองแร่ 3,567
ล้านอเรียรี่มาดากัสการ์

(2561 : 20)

99.98 99.98 227,988 99,527

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (227,988) (99,527)
สุทธิ  -  -

ITD Construction SDN. BHD. รับเหมาก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย 0.75
ล้านริงกิตมาเลเซีย

99.99 99.99 7,312 7,312

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,312) (7,312)
สุทธิ  -  -
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ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561  2562 2561

First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. สัมปทานทางด่วนยกระดับใน
  ประเทศบังคลาเทศ

- 
(2561 : 1,941)

ล้านตากาบังคลาเทศ 

- 99.99  - 798,627

ITD Bangladesh Company Limited รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  บังคลาเทศ

4
ล้านตากาบังคลาเทศ 

99.99 99.99 1,546 1,546

Italian–Thai Development Vietnam Co., Ltd. ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 6,000 80.00 80.00 9,160 9,160
ล้านเวียดนามดองก์

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,160) (9,160)
สุทธิ  -  -

ITD Mozambique Limitada รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบิค

1,373,615
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
(2561 : 1,187,915)

99.00 99.00 46,121 39,986

Thai Mozambique Logistica SA สัมปทานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
  และทางรถไฟในประเทศ
  สาธารณรัฐโมซัมบบิค

364,999 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

(2561 : 302,000)

60.00 60.00 12,036 10,018

Momaz Logistics ยังไม่ได้ประกอบกิจการ - - 100.00  -  -

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

รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐ
  แห่งสหภาพพม่า

-
(2561 : 25,000 

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

- 99.90  - 814

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 11,895,423 7,226,954

 - ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้มีการเรียกชำาระเพิ่มทุนจำานวน 3,531.47 ล้านตากาบังคลาเทศ (จำานวนเงินเทียบเท่า 
1,286.68 ล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้กับบริษัทและผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ บริษัทได้ทยอยชำาระค่าหุ้นจำานวนรวม 
543.74 ล้านตากาบังคลาเทศ (จำานวนเงินเทียบเท่า 205.42 ล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีการจ่ายชำาระค่าหุ้นครบถ้วนตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
จะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 51.00 

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรในเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทสูญเสียอำานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 
ดงักลา่ว แตยั่งคงมอีทิธิพลอย่างมนียัสำาคัญโดยมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดำาเนนิงานรว่มกันกับผูร้ว่มทุนรายใหม ่ 
ผู้บริหารของบริษัทจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และตัดรายการสินทรัพย์และ 
หนี้สินของบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมออกจากงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ณ 
วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุม

ผู้บริหารของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย เพื่อประเมินผลกระทบจากรายการที่อาจมีจาก
การเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งต้องรับรู้ส่วนต่างจากมูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี และพิจารณาว่าการเพิ่มทุนให้ผู้ร่วมทุนราย
ใหม่เป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” หรือไม่ ซึ่งยังไม่มี 
ข้อสรุปในขณะนี้ 

 - ในระหว่างป ี2562 บรษิทัไดล้งทนุเพิม่ในบรษิทัย่อยในตา่งประเทศสามแห่งโดยการแปลงหนีเ้ป็นทุนจำานวน 2,312.74 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้บันทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว จำานวน 1,970.78 ล้านบาท

 - ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศห้าแห่งจำานวน 5,629.39 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเงิน 
ดังกล่าวไปจ่ายชำาระหนี้ให้แก่บริษัท และได้พิจารณาได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำานวนรวม 477.87 ล้านบาท 

 - ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดจ้า่ยชำาระคา่หุ้นเพิม่ทนุของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหนึง่จำานวน 550 ลา้นบาท โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่นำาเงินดังกลา่ว
ไปจ่ายชำาระหนี้ให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำานวน 
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ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุมที่เป็นสาระสำาคัญ มีดังนี้

บริษัท
สัดส่วนการถือของส่วนได้เสีย

ที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม  
(ร้อยละ)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรร
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน 

อำานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน
อำานาจควบคุมสะสม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด 9.06 9.06 6 13 62 63
บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด 30.10 30.10 11 6 52 45
บริษัท ไทยมารุเคน จำากัด 49.04 49.04 34 13 236 211
ITD Cementation India Limited 53.36 53.36 (163) 200 2,302 2,480
บริษัท อิตัลไทย มารีน จำากัด 7.41 7.41 (2) 1 (33) (31)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม จำานวน 36.13 ล้านบาท (2561 : 59.97 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) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 813 1,125 158 127 500 251 10,372 9,640 142 222
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 493 491 57 55 1,254 602 2,515 2,744 30 57
หนี้สินหมุนเวียน 402 713 26 21 1,234 386 7,124 6,779 601 685
หนี้สินไม่หมุนเวียน 214 210 16 10 39 36 1,449 957 17 10
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 627 630 121 106 245 220 2,012 2,168 (413) (385)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 63 63 52 45 236 211 2,302 2,480 (33) (31)
รายได้ 1,334 1,482 177 154 740 506 12,301 13,120 378 360
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
  ของบริษัท 72 138 27 14 36 13 69 304 (23) 14
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
  ที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม 7 14 12 6 34 13 79 347 (2) 1
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 79 152 39 20 70 26 148 651 (25) 15
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (10) (2) (1) - - - (211) (128) (4) 3
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น
  ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (1) - - - - - (242) (147) 4 -
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น
  ของส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำานาจควบคุม (11) (2) (1) - - - (453) (275) - 3

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 68 150 38 20 70 26 (305) 376 (25) 18

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัท อิตัลไทย  
เทรวี่ จำากัด

บริษัท เอเซี่ยนสติล 
โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ไทยมารุเคน 
จำากัด

ITD Cementation 
India Limited

บริษัท อิตัลไทย  
มารีน จำากัด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมดำาเนินงาน 60 17 37 1,264 40
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมการลงทุน (128) (9) (40) (393) (2)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
  กิจกรรมจัดหาเงิน (110) (15) - (863) (39)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (178) (7) (3) 8 (1)
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15.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ

การตัดสินใจที่สำาคัญและข้อสมมติ

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงาน ซ่ึงโดยทั่วไปคือการท่ีบริษัท 
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นบริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
46.69 และบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.30 (รวมเป็นร้อยละ 50.99) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงจัดประเภท 
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน และปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุน ตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสียอยู่ใน
บริษัทร่วม 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่าง ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 602,020 633,637 697,963 697,963
บวก (หัก) : ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 604 (20,662) - -
หัก : เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (1,877) (2,971) - -
บวก : ส่วนได้เสียคงเหลือจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย 837,208 - 995,626 -
บวก : เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8,425 - 8,425 -
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (45,777) (7,984) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,400,603 602,020 1,702,014 697,963

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท  
เอทีโอ – 
เอเซีย  

เทิร์นเอ้าท์ส  
จำากัด

บริษัท  
สยามแปซฟิคิ  

โฮลดิ้ง  
จำากัด

บริษัท 
บางกอก  
สตีลไวร์ 
จำากัด

บริษัท  
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์  
กรุงเทพ 
จำากัด

บริษัท  
เอ็มซีอาร์พี  
คอสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 

Limited

MCRP
Holding

First Dhaka
 Elevated

Expressway
Co., Ltd.

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 91,660 56,653 514,948 (233,321) - 683,469 - 1,839,610 2,953,019
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บรษิทั (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 - (114,178) (18,576)

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 44,902 28,977 103,755 - - 398,946 - 824,023 1,400,603

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 1,877 - - - - - 1,877

31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท  
เอทีโอ – 
เอเซีย  

เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

บริษัท  
สยามแปซิฟิค 

โฮลดิ้ง  
จำากัด

บริษัท 
บางกอก  
สตีลไวร์  
จำากัด

บริษัท  
โอเรียนเต็ล 
เรสซิเดนซ์ 
กรุงเทพ  
จำากัด

บริษัท  
เอ็มซีอาร์พี 
คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, 
ฟิลลิปปินส์

Sino Lao 
Aluminum 
Corporation 
Limited

MCRP
Holding

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 64,709 56,828 497,591 (210,240) - 807,080 - 1,215,968
สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บริษทั (ร้อยละ) 48.99 46.69 19.98 15.00 24.00 50.00* 24.00 -
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัท 31,700 26,534 99,419 (31,536) - 403,540 - 529,657
รายการปรับปรุงอื่น - 2,525 868 31,536 - 37,434 - 72,363

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทในบริษัทร่วม 31,700 29,059 100,287 - - 440,974 - 602,020

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - 2,971 - - - - 2,971

* บรษิทัจา่ยชำาระค่าหุ้นตามสดัสว่นรอ้ยละ 34 ท่ีบรษิทัต้องจา่ยชำาระตามสญัญา แต่มผีูถื้อหุ้นรายหนึง่ยังไมต่อ้งชำาระค่าหุ้นตามเง่ือนไขในสญัญาระหว่าง
ผู้ถือหุ้น ทำาให้บริษัทมีสัดส่วนในจำานวนเงินลงทุนร้อยละ 50
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ 3,462 1,851
ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 34,998 31,536

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ
ทุนชำาระ
แล้ว

อัตราส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศ
บริษัท เอทีโอ – เอเซีย เทิร์นเอ้าท์ส 
จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายประแจสับรางรถไฟ 5,000 48.99 48.99 44,902 31,700 2,450 2,450

บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 58,625 46.69 46.69 26,452 26,534 27,373 27,373
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง 313,000 19.98 19.98 103,755 100,287 71,603 71,603
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 
กรุงเทพ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 500,000 15.00 15.00 - - 75,000 75,000

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ 
บริษัท เอ็มซีอาร์พี คอนสตรัคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์

รับเหมาก่อสร้างในประเทศฟิลิปปินส์ 25
ล้านเปโซฟิลิปปินส์

24.00 24.00 12,000 12,000 12,000 12,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,000) (12,000) (12,000) (12,000)
สุทธิ  -  -  -  -

บริษัท เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น, ฟิลิปปินส์

ลงทุนในบริษัทอื่นในประเทศ 
  ฟิลิปปินส์ 

5
ล้านเปโซฟิลิปปินส์

24.00 24.00 3,000 3,000 3,000 3,000

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)
สุทธิ  -  -  -  -

Sino Lao Aluminum Corporation 
Limited

ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อกไซด์
  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  ประชาชนลาว 

32
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

34.00 34.00 398,946 440,974 521,537 521,537

First Dhaka Elevated Expressway 
Co., Ltd.

สัมปทานทางด่วนยกระดับ 
  ในประเทศบังคลาเทศ

5,472 
ล้านตากาบังคลาเทศ

51.00 - 824,023  - 1,004,051  -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 1,398,078 599,495 1,702,014 697,693

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุนในบริษัทอื่น  58,625 4.30 4.30 2,525 2,525  -  -
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 2,525 2,525  -  -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 1,400,603 602,020 1,702,014 697,963

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทร่วม สรุปได้ดังนี้ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด 93 145 42 48 43 128 - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด 724 835 271 290 454 607 27 20
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด 2,188 2,124 1,137 1,235 2,623 2,590 935 979
Sino Lao Aluminum Corporation Limited - 2 1,255 1,370 324 316 248 249
บริษัท สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง จำากัด - - 62 63 - - 6 6
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 340 - 3,027 - 1,527 - - -

รวม 3,345 3,106 5,794 3,006 4,971 3,641 1,216 1,254
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน) กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท เอทีโอ – เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส จำากัด 222 192 21 (7) - -
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำากัด 1,284 1,308 26 17 - -
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพ จำากัด 336 357 330 (22) - -
Sino Lao Aluminum Corporation Limited - - (40) (56) (22) 5
First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. 3 - (4) - (17) -

รวม 1,845 1,857 333 (68) (39) 5

โครงการระหว่างพัฒนาที่สำาคัญที่บริษัทลงทุนผ่านบริษัทร่วม มีดังนี้ 

โครงการ Dhaka Elevated Expressway

บริษัทลงทุนในโครงการผ่านบริษัท First Dhaka Elevated Expressway ซึ่งได้มีการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในระหว่าง
ปี 2562 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

ในปี 2554 บริษัทร่วมได้ลงนามสัญญา (Concession Agreement) กับ Bangladesh Bridge Authority ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ  
เพื่อดำาเนินการก่อสร้างโครงการทางด่วนยกระดับ Dhaka Elevated Expressway โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 41,192 ล้านบาท บริษัทร่วมจด
ทะเบียนจัดต้ัง Project Company เพื่อเป็นบริษัทตัวแทนผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) ในการดำาเนินการโครงการตามกฎหมายของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ โดยบริษัทร่วมจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง EPC Contractor เพื่อทำาการก่อสร้างโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 Bangladesh Bridge Authority  ได้ออกหนังสืออนุญาต ให้บริษัทร่วมเริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการและเริ่มนับอายุ
สัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งรวมระยะเวลางานก่อสร้าง 42 เดือน ปัจจุบัน บริษัทย่อยได้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ในช่วงที่ 1 ระยะทาง  
7.45 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 44.20

โครงการเหมืองแร่บ๊อกไซต์ และโครงการก่อสร้างโรงงานอลูมิน่า

บริษัทลงทุนในโครงการผ่าน Sino Lao Aluminum Corporation ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2552 บริษัทร่วมได้รับ
ประทานบัตรการทำาเหมืองแร่บ๊อกไซต์จากรัฐบาล บริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินการขอใบรับรองรายงานสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA Certificate) ของ
โครงการ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายแร่ และได้นำาส่งเอกสารให้กรมนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรอหนังสือตอบกลับความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท
ร่วมอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุน โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำารายงาน Upgrading Bankable Feasibility Study ในการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

15.3 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 217,475 126,524  -  -
บวก : ส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า 205,494 185,127  -  -
หัก : รับส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการร่วมค้า (130,637) (31,000)  -  -
หัก : โอนเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย - (66,804) - -
บวก (หัก) : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ (15,990) 3,628  -  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 276,342 217,475  -  -
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เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย เงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

วิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ITD – EGC Joint Venture รับเหมาก่อสร้างในสาธารณรัฐจีน 55.00 55.00 287,606 299,430 278,668 289,977
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (278,668) (289,977) (278,668) (289,977)

สุทธิ 8,938 9,453 -  -
กิจการร่วมค้า ไอโอที รับเหมาก่อสร้าง 40.00 40.00 - - - -
CMC/ITD/SONG DA Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 30.00 30.00 179,332 125,388  -  -
ITD SINOHYDRO Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 51.00 51.00 75,000 16,138  -  -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ 263,270 150,979  -  -

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุน
โดยบริษัทย่อย
CEC-ITD Cem-TPL Joint Venture รับเหมาก่อสร้าง 18.66* 18.66* 13,072 66,496 -  -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุน
โดยบริษัทย่อย 13,072 66,496 -  -
รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า – สุทธิ 276,342 217,475 -  -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า – สุทธิ 1,676,945 819,495 13,597,437 7,924,917

* บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ลงทุนโดยบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 40 บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยร้อยละ 46.64 จึงทำาให้เงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนของบริษัทเป็นร้อยละ 18.66

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 CMC/ITD/SONGDA Joint Venture ได้รับจดหมายแจ้งเตือนการยกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างเนื่องจากความล่าช้า
ของงานก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่เข้ามาดำาเนินงานในโครงการ ซึ่งถือเป็นการผิดสัญญา ดังนั้น กิจการร่วมค้าจึงได้แจ้งบอก
เลิกสัญญาต่อผู้ว่าจ้างด้วยเหตุดังกล่าว

ปัจจุบัน กิจการร่วมค้าและผู้ว่าจ้างได้มีการจัดตั้ง Dispute Adjudication Board (DAB) เพื่อพิจารณาข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา และกิจการร่วมค้า
อยู่ระหว่างการรวบรวมมูลค่างานที่กิจการร่วมค้าได้ทำาไปแล้ว มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อนำาเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ DAB ซึ่ง
ยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน

งบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวได้จัดทำาข้ึนโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินซ่ึงจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าและยังไม่ได้มีการตรวจสอบโดย 
ผู้สอบบัญชี เนื่องจากเหตุการณ์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระสำาคัญหากงบการเงินของกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าแล้ว

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ITD – EGC Joint 
Venture

กิจการร่วมค้า
ไอโอที

CMC/ITD/SONGDA
Joint Venture

ITD-SINOHYDRO 
Joint Venture

CEC-ITD CEM-TPL 
Joint Venture

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า 16 17 - - 598 418 147 32 22 111
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 55 55 40 40 30 30 51 51 18.66 18.66

สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วน 9 9 - - 179 125 75 16 4 21

รายการปรับปรุงอื่น - - - - - - - - 9 45

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุน 
(ภาระผูกพัน) 9 9 - - 179 125 75 16 13 66
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของการร่วมค้า สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ITD – EGC  
Joint Venture

กิจการร่วมค้า
ไอโอที

ITD-SINOHYDRO 
Joint Venture

CMC/ITD/ 
SONGDA  

Joint Venture

CEC-ITD  
CEM-TPL  

Joint Venture
รวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 11 11 - - 116 54 97 559 738 444 962 1,068
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5 6 - - 834 555 1,634 1,536 636 687 3,109 2,784

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16 17 - - 950 609 1,731 2,095 1,374 1,131 4,071 3,852

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - - - 78 93 1,107 1,360 461 682 1,646 2,135

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า
และประมาณการหนี้สิน) - - - - 505 115 2,240 3,037 1,812 613 4,557 3,765

รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - - 505 115 2,240 3,037 1,812 613 4,557 3,765

หนี้สินไม่หมุนเวียน - - - - 376 555 - - 1 1,089 377 1,644

สินทรัพย์สุทธิ 16 17 - - 147 32 598 418 22 111 783 578

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ กำาไร (ขาดทุน)
กำาไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำาหน่าย

ภาษี

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ITD – EGC Joint Venture - 3 (3) (1) - - - - - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ - 139 - 22 - - - 13 - -
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ – เอ็มวีเอ็ม - - - (4) - - - - - -
IOT Joint Venture - - - - - - - - - -
CMC/ITD/SONGDA Joint Venture 3,165 4,116 217 266 - - 309 324 44 30
ITD – SINOHYDRO Joint Venture 1,554 948 123 26 - - 22 12 109 23
CEC – ITD CEM – TPL Joint Venture 2,121 2,338 135 113 - - 222 205 85 63

รวม 6,840 7,544 472 422 - - 553 554 238 116

บริษัททำาการประเมินมูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ และพิจารณาต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าเมื่อมี 
ข้อบ่งชี้ที่ว่ามูลค่าสุทธิในกิจการที่บริษัทถือเงินลงทุนมีมูลค่าลดลงค่อนข้างแน่นอน

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 909,765 861,138 749,030 691,793
บวก : เงินลงทุนเพิ่ม 200,000 - 200,000 -
บวก : กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - 200,000 - 200,000
หัก : ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (142,300) (151,373) (134,010) (142,763)
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (15,415) - (15,415) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 952,050 909,765 799,605 749,030
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยเงินลงทุนดังต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
ก) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11.54 11.54 12 12 12 12
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า  (12)  (12)  (12) (12)

สุทธิ  -  -  -  -
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง 1.15 1.15 55,885 55,885 55,885 55,885
บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเส้นใยแก้วนำาแสง 10.00 10.00 24,000 24,000 24,000 24,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (14,900)  - (14,900)  -

สุทธิ 9,100 24,000 9,100 24,000
บริษัท เบ็ล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.29 2.29 47,313 47,313 47,313 47,313
บริษัท บางกอกคลับ จำากัด ดำาเนินธุรกิจสันทนาการ 0.44 0.44 3,000 3,000 3,000 3,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,500) (1,985) (2,500) (1,985)

สุทธิ 500 1,015 500 1,015
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 - 200,000  - 200,000  -

บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำากัด พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 6.32 6.32 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ 520,298 335,713 520,298 335,713

ข) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและ สายเคเบิ้ล 12.90 12.90 308,715 308,715 308,715 308,715
บวก : กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (31,548) 101,902 (31,548) 101,902
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 277,167 410,617 277,167 410,617
บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 0.07 0.07 400 400 400 400
บวก : กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน 1,740 2,300 1,740 2,300
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 2,140 2,700 2,140 2,700
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ – สุทธิ 279,307 413,317 279,307 413,317

รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น – สุทธิ 799,605 749,030 799,605 749,030
เงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
ก) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายลวดและ สายเคเบิ้ล 0.80 0.80 19,178 19,178  -  -
บวก : กำาไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (1,959) 6,331  -  -
มูลค่ารวมตามราคาตลาด – สุทธิ 17,219 25,509  -  -

รวมเงินลงทุนที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 152,445 160,735  -  -

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ 952,050 909,765 799,605 749,030

ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทแห่งหนึ่ง จำานวน 200 ล้านบาท โดยประเมิน
จากฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทดังกล่าว และพบว่าไม่มี ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอีกต่อไป

17. ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำาหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สิทธิในสัมปทาน 175,619 81,477 -  -
ต้นทุนระหว่างพัฒนา 7,628,550 7,656,947 5,205,964 5,205,964

รวม 7,804,169 7,738,424 5,205,964 5,205,964

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นเงิน 7,804.17 ล้านบาท และ 7,738.42 ล้านบาท ตามลำาดับ 
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โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle 
: SPV) เพื่อร่วมกันกำาหนดนโยบายการพัฒนาโครงการ โดยตกลงให้บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนอื่น จากผู้ลงทุน
รายใหม่ของแต่ละโครงการ หรือได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินในโครงการเพิ่มเติม ตามข้อสรุปการตรวจสอบวิเคราะห์ (Due Diligence) ของบริษัทที่ปรึกษาของ  
ทั้งสองรัฐบาล ภายใต้สัญญา Tripartite Memorandum และ Supplemental Memorandum of Understanding to the Tripartite Memorandum ที่
ลงนามร่วมกันระหว่างบริษัท SPV และคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ Management Committee : DSEZ MC)

ปัจจบัุน บรษิทัและผูร่้วมทุน ไดรั้บสมัปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายในระยะแรก โดยไดล้งนามสญัญาสมัปทานกับ DSEZ MC เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 
2558 สำาหรับการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 27 ตารางกิโลเมตร และสัมปทานโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่อนิคมอุตสาหกรรม (DSEZ Initial Phase) ซึ่ง
บริษัทและผู้ร่วมทุนแต่ละโครงการจะร่วมรับผิดชอบเงินลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก่อนหน้าโดยผ่านกระบวนการ Due Diligence และ
บริษัทยังมีสิทธิในการได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะแรกตามสัญญาท่ีลงนามร่วมกับ SPV 
และ DSEZ MC โดยรฐับาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาไดม้กีารประชมุรว่มกันอย่างเป็นทางการในการสนบัสนนุและผลกัดันโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะแรก และระยะสมบูรณ์ (DSEZ Full Phase) ควบคู่กันไป โดยมีความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ในระหว่างปี ดังนี้

1. สัญญาเช่าท่ีดินจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และค่าสิทธิในสัมปทาน

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้มีการจัดการประชุมหารือเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายในระยะแรกเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงหารือเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน (Land Lease Agreement) ที่ภาครัฐสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาจะให้แก่บริษัทด้วย ในเดือนพฤษภาคม 2562 ภาครัฐทั้งสองประเทศได้มีการจัดประชุมระดับปฏิบัติการร่วมกัน (Joint Task Force) 
สำาหรับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะแรก และถนนสองเลนเช่ือมต่อพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา 
และในเดือนตุลาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9 (Joint Coordinating Committee: JCC) โดยเนื้อหาในการประชุมมุ่งเน้นในเรื่องความร่วมมือของภาครัฐในเชิงปฏิบัติการ
อันเกี่ยวกับโครงการ และมีแผนการที่จะนำาเสนอต่อการประชุมของคณะกรรมการประสานงานร่วมระดับสูงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (Joint High Level Committee: JHC) เพื่อให้ความเห็นชอบร่วมกันในลำาดับถัดต่อไป เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้
ประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาโครงการนี้อย่างยั่งยืน

ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้รับร่างสัญญาเช่าที่ดินสำาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (DSEZ Initial Phase 
Industrial Estate) จาก DSEZ MC แล้วเป็นโครงการแรก และได้มีการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาในสัญญาในเบื้องต้นแล้ว สัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของ DSEZ MC และหน่วยงานกำากับดูแลโครงการระดับสูงของสาธารณรัฐเมียนมา ทั้งนี้ บริษัทจะต้องชำาระค่าสิทธิในสัมปทาน 
(Concession Fee) ให้แก่ DSEZ รวมทั้งสิ้น 8 งวด โดยได้ชำาระงวดแรก ณ วันลงนามสัญญาสัมปทานแล้ว และชำาระจะงวดถัดไปภายในวันครบ
รอบปีสัญญา สิทธิในสัมปทานดังกล่าวจะปรับขึ้นรายปีในอัตราร้อยละ 5.55 ต่อปี ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ชำาระค่าสิทธิในสัมปทานสำาหรับ
งวดที่ 2 – งวดที่ 5 สำาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกเป็นจำานวนเงิน 3.07 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และบริษัท
จะชำาระค่าสิทธิในสัมปทาน สำาหรับโครงการอื่นในแนวทางเดียวกันทุกโครงการเป็นจำานวนเงินรวม 9.47 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

2. การสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย-เมียนมา 

ในเดอืนมนีาคม 2561 รัฐบาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ไดเ้ห็นชอบกับหลกัการและเง่ือนไขเก่ียวกับ เงินกู้แบบผ่อนปรนจากรัฐบาลไทย เพือ่ใช้ใน
การก่อสรา้งถนนสองเลนเช่ือมต่อพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและชายแดนไทย-เมยีนมา ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2561 คณะทำางานเฉพาะกิจของทัง้สอง
รัฐบาล (Joint Task Force) ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการถนนดังกล่าวและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้
จากรัฐบาลไทยเพิม่เติม และไดต้กลงจดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาด้านวิศวกรรมเพือ่สรปุแผนงานในการก่อสรา้ง รวมถึงรายละเอยีดอืน่อนัจำาเป็นตอ่การประมลู
เพือ่จดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งและการจดัทำาสญัญาเงินกู้ระหว่างภาครฐั โดยมกีารลงนามจดัจา้งบริษทัทีป่รกึษาด้านวิศวกรรมเมือ่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562

ทัง้นี ้หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องไดม้กีารลงสำารวจพืน้ทีถ่นนร่วมกับทีป่รึกษาดา้นวศิวกรรมของ สำานกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้าน  
(Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency: NEDA) และ Myanmar Ministry of Construction รวมถึงการ
จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Consultation Meeting) เรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment (EIA) Report) ของโครงการถนนดังกล่าวอีกรอบหนึ่ง ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2562 ตามกรอบ EIA Report ของโครงการ
ถนนดังกล่าวและได้รับการอนุมัติรายงานจากภาครัฐของสารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาแล้ว นอกจากนี้ ที่ได้มีการประชุม JCC เมื่อเดือน ตุลาคม 
2562 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องผลการศึกษาด้านวิศวกรรมที่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา และแผนการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานของบริษัทที่ปรึกษา รวมถึงเตรียมการเรื่องการรับเงินกู้แบบ
ผ่อนปรนจากทางรัฐบาลไทย ทั้งนี้ ภาครัฐจะมีการจัดประชุม Joint Task Force ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม JCC และ JHC 
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NEDA หน่วยงานกระทรวงการก่อสร้างของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ได้มี
การประชุมรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report Presentation) ของโครงการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดน
ไทย-เมียนมาที่กรุงเนปิดอว์ ซึ่งภาครัฐจะมีการจัดประชุม Joint Task Force ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม JCC และ JHC ต่อไป
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18. สิทธิในเหมืองแร่โปแตช

บรษิทัมเีงินลงทุนโดยรวมเท่ากับรอ้ยละ 90 ในโครงการเหมอืงแร่โปแตซ ซ่ึงเป็นการลงทุนผ่านกลุม่บริษทัย่อย โดยมเีงินลงทุนรวมเป็นจำานวน 2,293.49 ลา้นบาท  
และมีกระทรวงการคลังได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัย่อยได้รับสทิธใินการสำารวจแรโ่ปแตซในพืน้ท่ีจงัหวัดอดุรธาน ีซ่ึงอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ ประเทศไทย โดยบรษิทัย่อยได้พบแหลง่แรโ่ปแตซ
ขนาดใหญ่ 2 แหลง่ คอื แหลง่อดุรใต้และแหลง่อดุรเหนอื บรษิทัย่อยดงักลา่วมต้ีนทุนการสำารวจและพฒันาโครงการเหมอืงแรแ่ลว้เป็นจำานวน 951.45 ลา้นบาท  
โครงการดังกลา่วอยู่ระหว่างการดำาเนนิการขอประทานบัตรการทำาเหมอืงแรโ่ปแตซจากรัฐบาล ท้ังนี ้บริษทัย่อยได้ปฎบัิติตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ตามกฎหมาย
แร่ และได้นำาส่งเอกสารประกอบคำาขอประทานบัตรการทำาเหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

โดยมีความคืบหน้าของการดำาเนินการขอประทานบัตรในระหว่างปี ดังนี้ 

ในเดือนมิถุนายน 2561 กพร. ได้ย่ืนหนังสือปรึกษาต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความเห็นในการดำาเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาสัมปทานและตาม 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (กฎหมายแร่ฉบับใหม่) ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2562 กพร. ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ 
กพร. ดำาเนนิการพจิารณาอนมุติัประทานบตัรให้บรษิทัย่อยตามข้ันตอนในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และให้ยึดถือพนัธะแห่งสญัญาท่ีบริษทัย่อยมกัีบรฐับาล
ประกอบการดำาเนินการพิจารณาคำาขอใบอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

เมือ่วันที ่23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการกำาหนดเงินค่าทดแทน ไดจ้ดัประชุมเพือ่กำาหนดเงินค่าทดแทนให้กับ ผูม้สีทิธไิด้รบัเงินค่าทดแทนในพืน้ทีโ่ครงการ 
ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดในกฎหมายแรฉ่บับใหม ่โดยมมีตกิำาหนดเงิน ค่าทดแทน โดยพจิารณาให้ถือจำานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือคา่ลอดใตถุ้นตามท่ีกำาหนด
ไว้ในเงื่อนไขรายงาน การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น
เงินค่าทดแทนในกรอบวงเงินจำานวน 1,200 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2562 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับข้อหารือมายัง กพร. ในประเด็นเกี่ยวกับกรอบอำานาจในการกำาหนดเงื่อนไขแนบท้าย
ประทานบัตรของอธิบดี กพร. ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยืนยันว่า บริษัทได้ดำาเนินการตามขั้นตอนการขอประทาน
บัตรเสร็จสิ้นแล้ว ในเดือนกันยายน 2562 กพร. จึงส่งหนังสือคำาสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับ
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เพื่อให้ดำาเนินการจัดประชุมให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร ตามที่ อธิบดี กพร. เสนอ 

ต่อมาในวันที่ 9 มกราคม 2563 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ทำาหนังสือนำาส่งรายงานที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้ความเห็นชอบเงื่อนไข
แนบทา้ยประทานบตัรตามท่ีอธิบดกีพร. เสนอ ปัจจบุนั กพร. อยู่ระหว่างการดำาเนนิการเพือ่สรปุข้อมลูนำาเสนอเรือ่งการขออนญุาตประทานบัตรของบรษิทัย่อย
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการแร่พิจารณาอนุมัติต่อไป และอธิบดี กพร. จะเป็นผู้ลงนามอนุญาตประทานบัตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

ฝา่ยบรหิารของบริษทัเชือ่ว่าโครงการนีจ้ะเกิดข้ึนได้เพราะจะก่อให้เกิดประโยชนต์อ่พืน้ทีใ่กลเ้คยีงและประเทศชาตเิป็นอย่างมาก และโครงการดังกลา่วจะได้รบั
การอนุมัติจากรัฐบาลและดำาเนินการได้ตามแผน ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัท จึงเชื่อว่าเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่มีการด้อยค่า

19. รายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก

รายจ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการค้นหาแหล่งแร่และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตในการทำาเหมืองแร่ บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนา
แหล่งแร่ต้ังพัก จนกว่าจะมีการผลิตแร่เพื่อการค้าหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มมีการผลิต รายจ่ายเหล่านี้จะมีการตัดจำาหน่ายตามจำานวนหน่วยของ
ผลผลติทีผ่ลติได้เทยีบกับปริมาณแร่ทัง้หมดทีค่าดว่าจะผลติได ้ในกรณทีีม่ข้ีอพสิจูนไ์ดว่้าโครงการนีไ้มม่คีวามเป็นไปไดใ้นเชิงพาณชิย์และต้องเลกิลม้ไปหรือไมม่ ี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายจ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

รายจ่ายในการสำารวจ
ยอดคงเหลือต้นปี 566,570 566,570
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  -  -
ยอดคงเหลือสิ้นปี 566,570 566,570

รายจ่ายในการขอประทานบัตร
ยอดคงเหลือต้นปี 383,406 381,957
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 1,478 1,449
ยอดคงเหลือสิ้นปี 384,884 383,406

รวมรายจ่ายในการสำารวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก 951,454 949,976
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20. เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย  -  - 1,085,474 6,667,554
บริษัทร่วม 935,647  -  -  -
รวม 935,647  - 1,085,474 6,667,554
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  - (358,149) (933,449)

สุทธิ 935,647  - 727,325 5,734,105

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 2562

บริษัทร่วม - 935,647 - 935,647

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม ในระหว่างปี 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท) 2562 เพิ่มขึ้น ลดลง 2562

บริษัทย่อย 6,667,554 195,210 5,777,290 1,085,474

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยในประเทศห้าแห่งจำานวน 5,629.39 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำาระคืนเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทจำานวน 5,616.95 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองไว้จำานวนรวม 
467.49 ล้านบาท บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองดังกล่าวในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่ง โดยการแปลงหนี้เป็นทุนรวมจำานวน 115.80 ล้านบาท ซ่ึงบริษัท
ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองไว้จำานวน 106.32 ล้านบาท บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและ 
เงินทดรองดังกล่าวในระหว่างปี

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งรับโอนภาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำานวน 2,634.88 ล้านตากาบังคลาเทศ (เทียบเท่า  
935.65 ล้านบาท) จากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ตามสัญญา Deed of Novation รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้แล้ว 
บริษัทย่อยจึงบันทึกสิทธิในการเรียกชำาระหนี้จากบริษัทร่วม จากการรับโอนภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว แสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวและ
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทร่วม

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งจ่ายชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทจำานวน 520.62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองดังกล่าวไว้แล้วเต็มจำานวน บริษัทจึงโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและเงินทดรอง 
ดังกล่าวในระหว่างปี

21. ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ที่ดินรอการพัฒนา 295,769 770,615 - 474,846
บวก : ซื้อระหว่างปี 450 - - -
หัก : จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถาวร - (474,846) - (474,846)

ที่ดินรอการพัฒนา – สุทธิ 296,219 295,769 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินรอการพัฒนาของกลุ่มบริษัทจำานวน 284.49 ล้านบาท และ 284.04 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นที่ดินเพื่อใช้ใน
โครงการเหมืองแร่โปแตชในจังหวัดอุดรธานี

ในระหว่างป ี2561 บรษิทัไดจ้ดัประเภทท่ีดินรอการพฒันา ซ่ึงได้ถูกนำามาใช้เพือ่การดำาเนนิงานของบรษิทั เป็นสนิทรัพย์ถาวร โดยมมีลูคา่สทุธติามบัญชีจำานวน 
474.85 ล้านบาท 
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22. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน 1,737,558 765,219
อาคาร 303,602 303,602

รวม 2,041,160 1,068,821

อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุน วัดมลูคา่ภายหลงัด้วยมลูคา่ยุติธรรม ซ่ึงประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้ วิธเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) 

รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,030,872 2,113,270 1,068,821 1,151,219
หัก : จำาหน่ายระหว่างปี - (82,398) - (82,398)
บวก : กำาไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 10,288 - - -

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,041,160 2,030,872 1,068,821 1,068,821

ในระหว่างปี 2561 บริษัทจ่ายชำาระหนี้แทนบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งเป็นห้องชุดจำานวนรวม 13.84 ล้านบาท

23. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
1 มกราคม 2561 1,331,922 6,484,978 33,792,199 1,224,621 1,100,699 43,934,419
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 50,970 57,357 5,584,795 61,996 2,038,089 7,793,207
รับโอนจากการซื้อส่วนได้เสียใน
  กิจการร่วมค้าจากผู้ร่วมค้า - - 287,095 - - 287,095
จำาหน่าย / โอนออก - (11,390) (2,608,318) (28,003) (1,121,976) (3,769,687)
จัดประเภทจากที่ดินรอการพัฒนา 474,846 - - - - 474,846
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (2,514) (13,467) (530,168) (222) (31,549) (577,920)

31 ธันวาคม 2561 1,855,224 6,517,478 36,525,603 1,258,392 1,985,263 48,141,960

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)
ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมใน
  บริษัทย่อย - - (306,832) (11,723) - (318,555)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (2,348) (13,647) (608,235) (7) (10,169) (634,406)

31 ธันวาคม 2562 1,869,274 6,931,689 38,520,522 1,275,336 7,291,111 55,887,932

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561 - 4,518,194 18,779,529 887,072 - 24,184,795
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 361,204 2,546,644 96,646 - 3,004,494
ค่าเสื่อมราคาจากการรับโอนจากการซ้ือส่วนได้
เสียในกิจการร่วมค้าจากผู้ร่วมค้า - - 185,303 - - 185,303
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (152) (2,270,018) (62,544) - (2,332,714)
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการโอนเข้า (โอนออก) - - 23,000 (23,000) - -
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (2,906) (306,797) (64) - (309,767)

31 ธันวาคม 2561 - 4,876,340 18,957,661 898,110 - 24,732,111

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 253,091 2,815,400 119,750 - 3,188,241
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (607,341) (6,032) - (613,373)
ลดลงจากการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย - - (83,799) (7,782) - (91,581)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - (3,196) (312,815) (7) - (316,018)

31 ธันวาคม 2562 - 5,126,235 20,769,106 1,004,039 - 26,899,380
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งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

(หน่วย : พันบาท)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2561 15,219 1,818 2,802 - - 19,839

31 ธันวาคม 2562 15,219 1,818 2,802 - - 19,839

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561 1,840,005 1,639,320 17,565,140 360,282 1,985,263 23,390,010

31 ธันวาคม 2562 1,854,055 1,803,636 17,748,614 271,297 7,291,111 28,968,713

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2561 3,004,494

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 3,188,241

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ที่ดิน
อาคาร

และโรงงาน

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และยานพาหนะ

สำานักงานและ
บ้านพักคนงาน

ชั่วคราว

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2561 1,112,688 4,720,024 17,239,248 1,064,353 731,487 24,867,800
ซื้อเพิ่ม / โอนเข้า 50,970 30,311 4,059,905 58,970 1,805,063 6,005,219
จำาหน่าย / โอนออก - - (2,038,830) (28,003) (773,211) (2,840,044)
จัดประเภทจากที่ดินรอการพัฒนา 474,846 - - - - 474,846
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (30,839) (7) (9,236) (40,082)

31 ธันวาคม 2561 1,638,504 4,750,335 19,229,484 1,095,313 1,754,103 28,467,739

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)

31 ธันวาคม 2562 1,654,902 5,167,111 20,663,687 1,121,222 7,082,806 35,689,728

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561 - 3,549,978 10,981,186 848,524 - 15,379,688
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 283,565 1,316,932 83,664 - 1,684,161
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (1,962,366) (62,544) - (2,024,910)
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการโอนเข้า (โอนออก) - - 23,000 (23,000) - -
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน - - (21,570) (7) - (21,577)

31 ธันวาคม 2561 - 3,833,543 10,337,182 846,637 - 15,017,362

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)

31 ธันวาคม 2562 - 4,012,002 11,511,071 948,258 - 16,471,331

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561 1,638,504 916,792 8,892,302 248,676 1,754,103 13,450,377

31 ธันวาคม 2562 1,654,902 1,155,109 9,152,616 172,964 7,082,806 19,218,397

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2561 1,684,161

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2562 1,901,434

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จัดประเภทที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งได้ถูกนำามาใช้เพื่อการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสินทรัพย์ถาวร โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 
474.85 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายซึ่งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์จากกิจการที่ดำาเนินงานร่วมกันแห่งหนึ่ง จำานวนรวม 
165.72 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน 13,804.36 ล้านบาท และ 10,929.04 ล้านบาท ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 10,748.97 
ล้านบาท และ 8,095.81 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะของกลุ่มบริษัทซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 3,412.59 ล้านบาท และ 
3,351.19 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน / สัญญาเช่าซื้อ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 3,149.50 ล้านบาท และ 3,090.27 
ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูปและผลิตหินสนับสนุนโครงการระหว่าง
พัฒนามูลค่า 122.44 ล้านบาท ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจะสามารถใช้ในการดำาเนินงานได้ตามปกติเมื่อเริ่มดำาเนินโครงการ และ
ไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทย่อย ติดภาระค้ำาประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร 
(ตามหมายเหตุ 26 และ 29)

24. ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าความนิยมมียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 880,245 958,785
หัก : ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (8,503) (78,540)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 871,742 880,245
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (16,673) (16,673)

สุทธิ 855,069 863,572

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีดังต่อไปนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจก่อสร้างในประเทศอินเดีย

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 1 7
อัตราคิดลด (ร้อยละ) 8 19.75

กลุม่บรษิทัประเมนิมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากโครงการเหมอืงแรโ่ปแตช โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของโครงการและอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยใช้
อตัราคดิลดร้อยละ 8 ซ่ึงผูบ้รหิารพจิารณาว่าเหมาะสม จากการประมาณการดังกลา่วมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนจากโครงการสงูกว่ามลูคา่ตามบญัชีของการลงทุน

อัตราการเติบโต

อตัราการเติบโตถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำาหนกัท่ีใช้อา้งองิจากอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม อตัราการเติบโตถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำาหนกันำามาใช้ในการประมาณกระแสเงินสด
สำาหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลา 5 ปี

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด ได้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์ 

บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าบัญชี และจะไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

จากการทดสอบการด้อยคา่ของค่าความนยิมโดยใช้อตัราคิดลดเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 0.5 ตอ่ปี บริษทัยังคงไมต่อ้งรบัรูค้า่เผือ่การดอ้ยคา่ของค่าความนยิมในงบการเงินรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25. ต้นทุนสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

โครงการระหว่างการพัฒนา
 - สาธารณรัฐโมซัมบิก 2,108,925 2,061,382 1,921,186 1,863,679
 - สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ - 2,532,915 - -

รวม 2,108,925 4,594,297 1,921,186 1,863,679
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โครงการระหว่างการพัฒนา - สาธารณรัฐโมซัมบิก

ในปี 2556 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามสัมปทานกับกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งบริษัทย่อยจะถือหุ้นร้อยละ 60 
ของโครงการ

วันที ่24 พฤศจกิายน 2560 บริษทัย่อยในต่างประเทศได้ดำาเนนิการขอแก้ไขสญัญาสมัปทานตามคำาแนะนำาของทีป่รกึษาทางการเงินเพือ่ให้ธนาคารทีจ่ะสนบัสนุน
การเงินมคีวามมัน่ใจว่าสญัญาดงักลา่วเปน็สญัญาท่ีรดักุม โดยมมีลูคา่สญัญาโครงการรวมประมาณ 4,500 ลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรัฐฯ หรอืเทียบเทา่ประมาณ 
148,500 ล้านบาท และมีรายละเอียดโครงการดังนี้

1.  ก่อสร้างทางรถไฟสำาหรับลำาเลียงของหนักจาก Moatize ถึงท่าเรือ Macuse ระยะทางโดยประมาณ 613 กิโลเมตร

2.  ก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกที่ Macuse เพื่อเป็นจุดเริ่มของท่าเรือในการส่งออกถ่านหิน ซึ่งสามารถรองรับถ่านหินจำานวน 40 ล้านตันต่อปี และรองรับปริมาณ
สูงสุด 100 ล้านตันต่อปี

3.  บริหารจัดการทางรถไฟลำาเลียง และท่าเรือน้ำาลึก Macuse โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง) และระยะเวลาสัมปทาน
สามารถขยายระยะเวลาไปอีก 10 ปี

บริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายเงินจำานวน 5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาสัมปทาน อีก 5 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐฯ จะใช้จ่ายสำาหรับโครงการพัฒนาประชาชนและสร้างแนวทางระดับชาตินับจากเริ่มต้นโครงการ

ปัจจุบัน บริษัทย่อยในต่างประเทศได้คัดเลือก Engineering Procurement and Construction (EPC Contractor) และได้ทำาการประเมินผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจา
เพื่อเซ็นสัญญา Take or Pay (ToP) กับเจ้าของเหมืองถ่านหิน โดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 และเมื่อได้เซ็นสัญญา ToP แล้ว จะเร่งรัดกระบวน
ในการจัดทำา Financial Close ต่อไป

โครงการระหว่างการพัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd. จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม มีผลให้รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเดิมได้ถูกตัดออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุม

26. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,138,596 1,590,879 1,531 122,913
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,197,073 6,163,363 4,125,046 4,343,835

รวม 7,335,669 7,754,242 4,126,577 4,466,748

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมทั้งในและต่างประเทศในสกุลเงินตราดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : ล้าน) 2562 2561 2562 2561

บาท 5,276 4,975 4,125 4,327
รูปีอินเดีย 2,183 2,521 -  -
ดอลลาร์สหรัฐ - 0.5 - 0.5

อตัราดอกเบีย้สำาหรับเงินกู้ยืมท่ีเป็นเงินบาทจะเท่ากับอตัราตลาดในประเทศ และอตัราสำาหรบัเงินกู้ยืมทีเ่ป็นเงินรูปอีนิเดีย จะเทา่กับอตัราตลาดในประเทศอนิเดีย

บริษัทย่อยสองแห่ง มีเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์วงเงิน 133.10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 0.75 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกัน
โดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต และการค้ำาประกันโดยบริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยต้องทยอยลด
วงเงินตามการปลอดจำานอง เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 70 – 80 ของราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยจะต้องชำาระคืน
เงินกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 36 – 60 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมบางส่วนจำานวน 3,465.05 ล้านบาท และ 2,760.92 ล้านบาท ตามลำาดับ ใช้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) งานก่อสร้างบางโครงการโดยเฉพาะเจาะจงที่ธนาคารผู้ให้กู้ ได้กำาหนดเงื่อนไขให้บริษัทนำาเงินค่างานของโครงการนั้นๆ ผ่านเข้าบัญชีของ
บริษัทที่เปิดไว้กับธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้ เบิกใช้เป็นจำานวน 12,605.63 ล้านบาท 
และ 13,067.15 ล้านบาท ตามลำาดับ
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27. เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย -  - 1,188,594 986,426
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 185,418 285,176 173,897 260,647
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,483,356 1,602,129 1,411,801 1,555,697

รวมเจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,668,774 1,887,305 2,774,292 2,802,770

28. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี 699,137 769,156 627,568 681,101
ที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 957,736 1,117,073 874,091 1,020,137
รวม 1,656,873 1,886,229 1,501,659 1,701,238
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (86,915) (106,686) (73,377) (87,964)

1,569,958 1,779,543 1,428,282 1,613,274
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (649,150) (712,878) (585,403) (636,371)

สุทธิ 920,808 1,066,665 842,879 976,903

สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำาระ 2 – 5 ปี

29. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวมียอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ 22,131,226 21,084,335 17,513,430 15,068,794
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (10,851,040) (10,608,923) (10,219,305) (8,300,934)

สุทธิ 11,280,186 10,475,412 7,294,125 6,767,860

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 21,084,335 15,236,546 15,068,794 9,209,727
บวก : กู้เพิ่มเติม 7,057,294 10,517,379 6,812,670 9,379,821
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (6,102,524) (4,636,874) (4,364,746) (3,522,868)
บวก (หัก) : ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 92,121 (32,716) (3,288) 2,114

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 22,131,226 21,084,335 17,513,430 15,068,794
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 

เงินกู ้ วงเงิน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำาระคืน การค้ำาประกัน

ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของ

บริษัท

2562 2561 2562 2561

ส่วนของบริษัท

20,944 MLR – 1.00% ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2563 หรือ
  เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใด
  จะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง 17,513 15,069 17,513 15,069

MLR – 1.25% ต่อปี ชำาระภายในปี 2563 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 1.50% ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2565 หรือ
  เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใด
  จะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

MLR – 2.00% ต่อปี ชำาระภายในปี 2571 หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

โอนสิทธิค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

Libor + 4.00% ชำาระตามสัญญา เครื่องจักร

Market rate ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – ปี 2563 หรือ
  เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่เหตุการณ์ใด
  จะเกิดก่อน

บัญชีเงินฝากธนาคารสำาหรับรับ
  เงินค่างาน

4.00% ต่อปี ชำาระตามสัญญา -

ส่วนของบริษัทย่อย

1  285 MLR-1.00%, MLR-1.70% 
  และ MLR-3.05% ต่อปี

ชำาระภายในปี 2565 - 2567 ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่ 
  เครื่องจักรและอุปกรณ์

207 234  -  -

2  631 MLR ต่อปี ชำาระตามสัญญา ที่ดินและเครื่องจักร 211 296  -  -

3 5,745 MLR – 1.50% ต่อปี ชำาระภายในปี 2562 – 2569 โอนสิทธิค่างานก่อสร้าง 3,264 3,758  -  -

4 5,600 ล้านตากา บังคลาเทศ แบบลอยตัวอ้างอิงธนาคารแห่งชาติ 
  บังคลาเทศบวก 6.00% ต่อปี

ชำาระตามสัญญา ค้ำาประกันโดยบริษัทใหญ่ 936 1,727  -  -

รวม 22,131 21,084 17,513 15,069

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
  หนึ่งปี (10,851) (10,609) (10,219) (8,301)

สุทธิ 11,280 10,475 7,294 6,768
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30. หุ้นกู้ – สุทธิ

หุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
กำาหนดไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561
1 5 ปี 1 วัน 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2563 4.95 3,498,098 3,495,478
2 5 ปี 8 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2564 4.40 3,497,739 3,496,165
3 3 ปี 2 วัน 15 กันยายน 2559 17 กันยายน 2562 4.00 - 199,896
4 2 ปี 1 เดือน 29 วัน 27 กุมภาพันธ์ 2560 25 เมษายน 2562 4.20 - 249,922
5 5 ปี 3 วัน 26 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2565 4.70 5,992,815 5,989,929
6 2 ปี 5 เดือน 27 วัน 30 พฤศจิกายน 2560 27 พฤษภาคม 2563 4.10 299,902 299,659
7 270 วัน 25 พฤษภาคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2562 3.00 - 850,000
8 269 วัน 17 กรกฎาคม 2561 12 เมษายน 2562 3.00 - 200,000
9 5 ปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2567 5.25 1,993,814 -

รวม 15,282,368 14,781,049
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (3,798,000) (1,499,818)

หุ้นกู้ – สุทธิ 11,484,368 13,281,231

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 14,781,049 14,553,330
บวก : ออกจำาหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2,000,000 1,050,000
หัก : ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (1,500,000) (830,000)
หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (7,500) -
บวก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย 8,819 7,719
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 15,282,368 14,781,049
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (3,798,000) (1,499,818)

สุทธิ 11,484,368 13,281,231

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท (มูลค่าตรา
ไว้หน่วยละ 1,000 บาท) อายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2567 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 850 ล้านบาท อายุ 
270 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 200 ล้านบาท อายุ 
269 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 12 
เมษายน 2562 บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำาระหนี้เดิม 

หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อจำากัดต่างๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงการดำารงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จ่ายเงินปันผลและในการก่อ
ภาระหนี้สินของบริษัท

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 ชุดไม่ครบองค์ประชุม จึงจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เหลือ ให้ใช้คำานิยามใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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31. หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,870,676 1,383,694 1,390,917 989,484
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (103,455) (99,088) - -

หนี้สินภาระผูกพันสุทธิ 1,767,221 1,284,606 1,390,917 989,484
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีของหนี้สิน ภาระผูกพัน (701,276) (523,580) (620,633) (453,581)

สุทธิ 1,065,945 761,026 770,284 535,903

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 1,383,694 1,245,173 989,484 903,064
ต้นทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตาม กฎหมายแรงงาน 310,638 - 277,949 -
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 116,278 117,393 80,933 58,429
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 55,825 41,963 33,360 22,012
ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 125,418 90,032 81,581 69,849
ผลประโยชน์จ่าย (99,430) (92,185) (72,331) (63,806)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,747) (18,682) (59) (64)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,870,676 1,383,694 1,390,917 989,484
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (701,276) (523,580) (620,633) (453,581)

สุทธิ 1,169,400 860,114 770,284 535,903

สินทรัพย์โครงการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 99,088 91,125 - -
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสินทรัพย์โครงการ 7,232 6,643 - -
เงินสมทบ 26,496 28,440 - -
ผลประโยชน์จ่าย (23,291) (1,291) - -
กำาไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3,661 (17,347) - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,731) (8,482) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 103,455 99,088 - -

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

สินทรัพย์โครงการนำาไปลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำานวน 103.46 ล้านบาท และ 99.09 ล้านบาท ตามลำาดับ 
ผู้บริหารเชื่อว่าสินทรัพยท์ี่อยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท์ี่ลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีและผลตอบแทนระยะยาวคาดว่าสูงกว่าผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการกำาหนดข้ึนตามการคาดการณข์องตลาด ณ วนัดังกลา่ว ซ่ึงเป็นผลตอบแทนตลอดระยะเวลาท้ังหมดของภาระผกูพนั
ที่เกี่ยวข้อง

จำานวนเงินของภาระผกูพนัตามผลประโยชนข์องพนกังาน สนิทรัพย์โครงการ สว่นขาดของโครงการ และการปรับปรุง ตามประสบการณข์องสนิทรัพย์โครงการ
และหนี้สินโครงการของหน่วยงานต่างประเทศ สำาหรับปีปัจจุบันและสำาหรับ 3 ปีก่อน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงาน 225,866 225,309 195,808 172,205
สินทรัพย์โครงการ 103,455 99,088 91,125 85,115
ส่วนขาดของโครงการ (122,411) (126,221) (104,683) (87,090)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของสินทรัพย์โครงการ (3,661) 17,347 (721) (2,513)
การปรับปรุงตามประสบการณ์ของหนี้สินโครงการ (11,993) (12,254) (17,226) (14,707)

กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญทางคณติศาสตร์ประกันภยัคำานวณดว้ยเทคนคิ การประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกันภยั  
(Actuarial Technique) ซ่ึงประมาณการจากมลูค่าปัจจบัุนของ กระแสเงินสดทีค่าดว่าจะตอ้งจา่ยในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของพนัธบัตรรฐับาลทีค่รบ
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กำาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกำาหนดชำาระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก 
อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจ้างงาน ซึ่งมีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำาคัญดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2562 2561 2562 2561

สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด ร้อยละ 1.24 – 8.21 ต่อปี ร้อยละ 2.18 – 8.21 ต่อปี ร้อยละ 1.35 – 1.41 ต่อปี ร้อยละ 2.47 – 2.50 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
ถัวเฉลี่ยในอนาคต ร้อยละ 0.00 – 8.00 ต่อปี ร้อยละ 1.79 – 8.00 ต่อปี ร้อยละ 1.00 – 5.50 ต่อปี ร้อยละ 1.79 – 5.63 ต่อปี

สมมติฐานทางประชากรศาสตร์
อัตราการเสียชีวิต อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560 อัตรามรณะปี 2560
ช่วงเกษียณอายุ 50 - 60 ปี 50 - 60 ปี 60 ปี 60 ปี
ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักในการจ่าย 
  ชำาระผลประโยชน์พนักงาน (ปี) 4 – 28 ปี 5 – 28 ปี 7 – 8 ปี 8 – 9 ปี

 - ค่าใช้จ่ายสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ต้นทุนบริการในอดีต 310,638 - 277,949 -
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 89,782 88,953 80,933 58,429
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ 48,593 35,320 33,360 22,012

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 449,013 124,273 392,242 80,441

ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

 - ผลประโยชน์ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  สมมติฐานประสบการณ์ (66,195) (91,831) (46,578) (71,344)
ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก
  การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 13,398 (1,189) 13,144 (29)
ผลกำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
  ของข้อสมมติฐานทางการเงิน (68,959) (2,771) (48,147) 1,524
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4,990 9,578 - -

รวมรายการที่รับรู้ในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (116,766) (86,213) (81,581) (69,849)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย่นแปลงในแตล่ะข้อสมมตฐิานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ายงาน 
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2562 2561 2562 2561

(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 47,825 172,417 (55,535) 151,151 (33,977) 35,090 (24,334) 24,792

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน
  ผลประโยชน์พนักงาน 171,135 48,334 149,670 (56,446) 34,077 (33,372) 24,071 (23,904)
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 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโดยไม่ได้คิดลด มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภายใน 1 ปี 692,012 523,580 620,633 453,581
ระหว่าง 2 – 5 ปี 518,070 390,929 405,278 300,317
ระหว่าง 6 – 10 ปี 657,844 532,236 478,248 390,885
ระหว่าง 11 – 15 ปี 502,362 484,062 343,799 311,191

32. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ในปี 2561 สำานักงานโครงการแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียได้รับคำาตัดสินในช้ันอนุญาโตตุลาการให้ชนะคดีโดยได้รับชดเชยต้นทุนค่างานจากความล่าช้าและ
อุปสรรคในการทำางานจากผู้ว่าจ้างเป็นจำานวนเงิน 928.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลคัดค้านคำาตัดสินดังกล่าว สำานักงานโครงการ
จึงยังไม่ได้รับชำาระค่างานที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลได้มีคำาสั่งให้สำานักงานโครงการขยายระยะเวลาหนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างออกไปจนกว่าจะมีคำาสั่ง
ตัดสินครั้งต่อไป และมีคำาสั่งให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินจำานวน 280.42 ล้านบาท ให้แก่สำานักงานโครงการ อย่างไรก็ตาม สำานักงานโครงการยังไม่ถือเป็นการชำาระหนี้  
บริษัทจึงบันทึกการรับเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน 

33. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2562 1,779,543 6,317,104 21,084,335 29,180,982
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :

- การจ่ายคืน (790,838) (19,916,034) (6,102,524) (26,809,396)
- เงินสดรับ - 19,796,003 7,057,294 26,853,297

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 592,802 - - 592,802
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,549) - 92,121 80,572

31 ธันวาคม 2562 1,569,958 6,197,073 22,131,226 29,898,257

1 มกราคม 2561 1,408,880 7,563,270 15,236,546 24,208,696
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :

- การจ่ายคืน (766,934) (20,972,050) (4,636,874) (26,375,858)
- เงินสดรับ - 19,751,793 10,517,379 30,269,172

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 1,137,597 - - 1,137,597
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (25,909) (32,716) (58,625)

31 ธันวาคม 2561 1,779,543 6,317,104 21,084,335 29,180,982

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2562 1,613,274 4,343,835 15,068,794 21,025,903
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (706,026) (14,349,596) (4,364,746) (19,420,368)
- เงินสดรับ - 14,130,807 6,812,670 20,943,477
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 521,034 - - 521,034
- อัตราแลกเปลี่ยน - - (3,288) (3,288)

31 ธันวาคม 2562 1,428,282 4,125,046 17,513,430 23,066,758



รายงานประจำาปี 2562 165

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
เจ้าหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
ระยะสั้น

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

รวม

1 มกราคม 2561 1,145,936 5,348,803 9,209,727 15,704,466
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด :
- การจ่ายคืน (624,566) (18,734,546) (3,522,868) (22,881,980)
- เงินสดรับ - 17,729,364 9,379,821 27,109,185
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด :
- การได้มา 1,091,904 - - 1,091,904
- อัตราแลกเปลี่ยน - 214 2,114 2,328

31 ธันวาคม 2561 1,613,274 4,343,835 15,068,794 21,025,903

34. ภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 298,301 414,928 -  -
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (824,081) (900,415)  (132,407)  (158,889)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (525,780) (485,487) (132,407) (158,889)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2562

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2562(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 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

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2561

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2561(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 88,582 13,592 (8,174) 94,000
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ 556 (93) - 463
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 264,508 (59,356) (22,480) 182,672
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 113,595 22,146 (8,654) 127,087
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 8,836 (3,648) - 5,188
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ - 5,628 (110) 5,518

รวม 476,077 (21,731) (39,418) 414,928
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งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2561

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2561(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 52,382 - (30,276) 22,106
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 97,150 (11,543) - 85,607
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 270,557 (38,045) (17,012) 215,500
จากหุ้นกู้ 5,334 (1,543) - 3,791
จากสิทธิในเหมืองแร่โปแตช 458,699 - - 458,699
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 97,248 2,974 - 100,222
จากผลแตกต่างชั่วคราวอื่นๆ 15,350 523 (1,383) 14,490

รวม 996,720 (47,634) (48,671) 900,415

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

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม 
2561

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
2561(หน่วย : พันบาท) งบกำาไรขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 49,394 - (28,554) 20,840
จากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 85,300 (9,049) - 76,251
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร 42,296 (12,280) (275) 29,741
จากหุ้นกู้ 5,334 (1,543) - 3,791
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 25,292 2,974 - 28,266

รวม 207,616 (19,898) (28,829) 158,889

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ในประเทศ 
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 57,862 48,451 7,917 2,431

ภาษีเงินได้ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 433,266 657,106 396,679 320,821

491,128 705,557 404,596 323,252

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 48,743 (25,903) (5,528) (19,898)

รวม 539,871 679,654 399,068 303,354

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 22,106 30,276 20,840 28,554
ขาดทุนกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (5,447) (8,654) - -
อื่นๆ (8,209) (12,369) 114 275

รวม 8,450 9,253 20,954 28,829
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 626,470 1,354,920 449,811 455,924
อัตราภาษีของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ) 20 20 20 20

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 125,294 270,984 89,962 91,185
ภาษีจากการปรับปรุงความแตกต่างของอัตราภาษีต่างประเทศ 284,247 262,666 283,415 214,788
ภาษีจากการปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน (27,269) 42,167 65,000 10,517
ภาษีของรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (290,309) (469,406) (181,881) (275,038)
ภาษีของรายการที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร 409,719 369,950 212,401 177,671
ภาษีจากการใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (75,738) (81) (71,634) -
ภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 113,927 203,374 1,805 84,231

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 539,871 679,654 399,068 303,354

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและยอดขาดทุนยกไปที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ผลแตกต่างชั่วคราว 850,684 1,416,111 817,100 1,386,860
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 219,928 341,565 117,077 213,442

รวม 1,070,612 1,757,676 934,177 1,600,302

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2562 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้
รบัรูร้ายการดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตัดบัญชีเนือ่งจากยังไมม่คีวามเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่่ากลุม่บริษทัจะมกีำาไรทางภาษเีพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าว 

35. 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

36. เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการของปี 2561 สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน 5,279.84 
ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0144 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.02 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แล้ว

37. กำาไรต่อหุ้น

เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างปีต่ำากว่าราคาใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท จึงไม่ได้คำานวณการปรับลดในกำาไรต่อหุ้นที่
อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

38. 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
บริหารสินค้าที่ขายไปแล้วหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว  

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจำาแนกรายได้และข้อมูลรายได้ตามส่วนงานดำาเนินงานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 48 
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39. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะรายการ นโยบายการกำาหนดราคา

รายได้ค่าก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุนหรือต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่าที่ดิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์ ราคาทุนหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายเงินลงทุน ราคาตลาด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ซื้อบริการก่อสร้างซึ่งรวมการจัดหาวัสดุ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
ซื้อบริการก่อสร้างที่ไม่รวมการจัดหาวัสดุ ราคาทุน
ซื้อเงินลงทุน ใกล้เคียงมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ซื้อสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำาคัญระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น -  - 814 927
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย -  - 1,953 1,563
ซื้ออุปกรณ์ - - 120 -

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 207 251 137 177
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 334 350 295 287
ซื้ออุปกรณ์ 42 - - -

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าก่อสร้าง รายได้จากการขายและรายได้อื่น 526 763 512 701
ซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าบริการจ่าย 3,156  3,259 2,821  3,015 
ซื้ออุปกรณ์ 306  1,646 253  1,604

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 183 155 135  124
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 17 14 3 2

ในระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2562 และ 2561 บรษิทัไดท้ำาสญัญาบริหารงานกับบริษทัย่อยแห่งหนึง่ และได้เรียกเก็บค่าธรรมเนยีมรวมท้ังสิน้ 123.70 ลา้นบาท  
และ 130.00 ล้านบาทตามลำาดับ นอกเหนือจากรายการที่เรียกเก็บตามปกติจำานวน 421.20 ล้านบาทและ 421.20 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีรายการที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและ เงินทดรองจ่าย และเจ้าหนี้การค้า ซึ่งยอด
คงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงแยกเป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าเช่าค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีค่าเช่าค้างจ่ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวน 98.86 ล้านบาท (2561 : 79.94 ล้านบาท)

40. สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ – สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

สำารองค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ 17,600 232,780 17,600 232,780
หัก : ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (17,600) (186,000) (17,600) (186,000)

สุทธิ - 46,780 - 46,780
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รายการเปลี่ยนแปลงของประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 232,780 169,712 232,780 167,179
หัก : กลับรายการสำารองขาดทุนสำาหรับโครงการ - (2,533) - -
หัก : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี (126,199) - (126,199) -
บวก (หัก) : สำารอง (กลับรายการสำารอง) ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ (88,981) 65,601 (88,981) 65,601

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 17,600 232,780 17,600 232,780

ในระหว่างปี 2562 กิจการร่วมค้ากลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ ซึ่งเป็นสำารองค่าไฟฟ้าส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับโควตาจากผู้ว่าจ้าง
ลดลงจำานวน 88.98 ลา้นบาท เนือ่งจากกิจการรว่มค้าได้มกีารปรับปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานของเคร่ืองจกัร นอกจากนี ้กิจการร่วมค้าได้ให้บริการ
แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงปรับปรุงประมาณการตามจำานวนค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่ผู้ว่าจ้างได้เรียกชำาระจริง

41. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงาน
จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.00 – 15.00 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด ทั้งนี้ พนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ จะได้รับคืนเงินที่จ่ายสมทบและส่วนของกลุ่มบริษัทเมื่อพนักงานลาออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 168.08 ล้านบาท และ 129.70 ล้านบาท  
ตามลำาดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 55.10 ล้านบาท และ 56.22 ล้านบาท ตามลำาดับ)

42. สำารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

43. รายได้อื่น

รายการรายได้อื่นที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

รายได้ค่าสิทธิ 40,453 38,760 40,453 38,760
รายได้ค่าเช่า 56,264 54,925 51,707 71,985
เงินชดเชยประกันภัย 9,613 14,409 136 2,697
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 40,291 15,312 2,663 9,384
รายได้ค่าบริการ 176,588 109,798 30,621 5,032
รายได้ค่าที่ปรึกษา 40,154 37,635 40,154 37,635
หนี้สูญได้รับคืน 22,620 49,003 - 46,630
รายได้จากการขายเศษซาก 64,548 77,346 63,912 73,660
อื่นๆ 180,076 282,542 85,064 70,096

รวม 630,607 679,730 314,710 355,879

44. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 12,635,578 12,201,036 9,615,262 9,005,906
ค่าเสื่อมราคา 3,188,241 3,004,494 1,901,434 1,684,161
ค่าตัดจำาหน่าย 165,764 39,421 157,029 37,566
ค่าเช่าจ่าย 2,214,010 2,128,019 1,659,662 1,626,793
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 20,862,034 21,100,371 14,161,628 14,165,803
ค่าจ้างผู้รับเหมา 15,248,729 14,351,377 11,550,708 10,570,821
ค่าสาธารณูปโภค 867,785 1,106,180 425,797 621,279
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท) 2562 2561 2562 2561
ค่าขนส่ง 898,188 763,104 549,797 472,491
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 696,495 719,002 321,106 351,088
ค่าใช้จ่ายในการประมูล 99,558 30,407 96,767 27,698
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 614,696 1,048,258 109,591 444,686
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 1,934,913 1,839,366 1,432,595 1,295,185

45. การค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัทและ บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวนประมาณ 68,453.07 
ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายจากภาระค้ำาประกันดังกล่าว

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนงัสอืค้ำาประกันทีบ่รษิทัออกให้กับสถาบันการเงินจำานวนประมาณ 3,503.44 ลา้นบาท เพือ่ค้ำาประกันวงเงินกู้ยืมทีส่ถาบัน
การเงินมีกับบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยบริษัทได้ออกหนังสือ ค้ำาประกันตามส่วนที่บริษัทถืออยู่ (ยกเว้น บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำากัด บริษัท อิตัลไทย
มารีน จำากัด บริษัท อาควาไทย จำากัด บริษัท สรีธร จำากัด บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำากัด ITD Bangladesh Co., Ltd. และ ITD Cementation 
India Limited ซึ่งบริษัทออกหนังสือค้ำาประกันเต็มวงเงิน)

46. ภาระผูกพัน

46.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงสำาหรับสัญญาที่มีสาระสำาคัญ เพื่อเป็นหลักประกันความสำาเร็จ
ของงานบริการ แยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้ 

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท 5,240.30 5,092.42
รูปีอินเดีย 2,072.43 -
ตากาบังกลาเทศ 236.47 205.20

46.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และบริการที่เกี่ยวข้องและสัญญาบริการสำาหรับสัญญา
ที่มีสาระสำาคัญ เป็นจำานวนเงินตามสัดส่วนของบริษัทแยกตามสกุลเงินต่างๆ ดังนี้

จำานวนเงินเทียบเท่าเงินบาท

(หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

สกุลเงิน
บาท 2,089.85 2,020.53
ดอลล่าร์สหรัฐฯ 679.63 339.71
รูปีอินเดีย 106.99 -
ยูโร 486.01 398.89
เวียดนามดอง 0.09 0.09
ตากาบังคลาเทศ 2,271.45 2,187.84
ปอนด์สหราชอาณาจักร 46.07 46.07
ดอลลาร์สิงคโปร์ 3.32 -

46.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำาระในบริษัทย่อย หกแห่งเป็นจำานวนเงิน 2.25 ล้านบาท 0.31 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 344.17 ล้านจ๊าดพม่า และส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหนึ่งแห่งเป็นจำานวน 12,060.59 ล้านตากาบังคลาเทศ

46.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนกับผู้ร่วมทุนในบริษัทร่วม แห่งหนึ่งเป็นจำานวน 8.35 เหรียญ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

46.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการขอและได้รับประทานบัตรการทำาเหมืองแร่โปแตชจากรัฐบาล ดังนี้

46.5.1 บริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าโบนัสให้กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อได้รับประทานบัตรเป็นจำานวนเงิน 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายเงินช่วย
เหลือเข้ากองทุนการศึกษาให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เป็นจำานวนเงินปีละ 0.20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับบริษัทย่อย 
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46.5.2 บริษัทย่อยแจ้งความยินยอมชำาระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนภายในเขตพื้นที่ท่ีขอประทานบัตรการทำาเหมืองใต้ดิน ตาม
กฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าทดแทนตามที่กำาหนดไว้ในเง่ือนไขรายงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในกรอบวงเงินรวมจำานวน 1,200 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
โครงการ 25 ปี

46.6 บริษัทย่อยทางอ้อมหลายแห่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีภาระผูกพันตามอัตราค่าบริการที่ตกลงในสัญญา

46.7 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าใบอนุญาตการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมทางสังคม (ESIA License) สำาหรับ
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึก และทางรถไฟลำาเลียง ของหนัก จำานวน 1.60 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 3.90 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
ตามลำาดับ

46.8 บรษิทัย่อยทางออ้มในตา่งประเทศมภีาระผูกพนัท่ีต้องจา่ยชำาระค่าสทิธิในสมัปทานของทกุโครงการในโครงการนคิมอตุสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย
ระยะแรก ให้กับ Dawei SEZ Management Committee จำานวนรวม 8.50 ล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐ และมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าสิทธิ
ในสัมปทานรายปีตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน

47. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

47.1 ในเดอืนมกราคม 2563 บริษทัได้รับหนงัสอืแจง้จากรัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่ซ่ึงเป็นผูว่้าจา้งของโครงการก่อสรา้ง ขอให้ชำาระค่าปรบัจำานวนประมาณ 4,103.04 
ล้านบาท สำาหรับงานก่อสร้างที่ได้ดำาเนินงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าวันที่กำาหนดตามแผนงานและวันสิ้นสุดตามสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำาหนังสือ
โต้แย้งการขอให้ชำาระค่าปรับและได้ชี้แจงมูลเหตุของการทำางานล่าช้ากว่ากำาหนด ซึ่งจำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จจากที่กำาหนดไว้ในสัญญา
เริม่แรกทีท่ำาไว้กับผูว่้าจา้ง เนือ่งจากมหีลายกรณแีละหลายเหตกุารณท์ีม่ผีลกระทบตอ่การปฏบัิติงานลา่ช้า ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานของผู้ว่าจ้างในการขยายกำาหนดระยะเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาจากผลกระทบของบางเหตุการณ์แล้ว ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 แต่ยังมีหลายกรณีและหลายเหตุการณ์ที่ยังไม่มีข้อสรุปในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง  
จะนำาเรื่องที่เหลือทั้งหมดที่บริษัทได้ทำาหนังสือเสนอขอขยายกำาหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเพื่อนำาไปพิจารณาในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท
ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินสำาหรับปี 2562 เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า ยังมีความไม่แน่นอนของระยะเวลาและภาระผูกพันที่
จะต้องชำาระ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถสรุปได้ในปัจจุบัน

47.2 กลุ่มบริษัทได้ถูกบริษัทลูกค้าหลายรายฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเก่ียวกับการผิดสัญญาจ้าง โดยเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษัทเป็นจำานวนรวม 
1,265.78 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทจำานวน 264.04 ล้านบาท) ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาของศาลแพ่งจำานวน 1,021.44 ล้านบาท 
และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจำานวน 244.34 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถประเมินระยะเวลาของกระแสเงินสดจ่าย
ชำาระค่าเสยีหาย (ถ้าม)ี จากการเรยีกฟอ้งร้องคา่เสยีหายดังกลา่วได้ เนือ่งจากผลของคดีความข้ึนอยู่กับการตัดสนิของศาลและอนญุาโตตุลาการซ่ึงยังไม่
สามารถสรุปได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมีสาระสำาคัญต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจาก
บางคดีเป็นการฟ้องโดยไม่มีมูล กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการตั้งสำารองค่าเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี

48. ส่วนงานดำาเนินงาน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้รวมข้อมูลของส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน*

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 36,829 35,295 50,783 28,584
ประเทศอินเดีย 12,666 13,718 2,591 2,802
บังคลาเทศ 5,537 4,653 2,157 4,296
อื่น ๆ 427 1,098 7,668 9,312

รวม 55,459 54,764 63,199 44,994

* ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าความนิยม

ลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัท อยู่ในประเทศไทยและประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลัก รายได้จะถูกระบุตามหลักภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูก
ปันส่วนตามที่ตั้งทางกายภาพ
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กลุม่บรษิทัดำาเนนิกิจการในสว่นงานหลกัทางธรุกิจเก่ียวกับธรุกิจการก่อสร้างเป็นสว่นใหญ่ และดำาเนนิธรุกิจในสว่นงานทางภมูศิาสตร์สำาหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 ดังนี้ :

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ไทย อินเดีย บังคลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 36,829 35,295 12,666 13,718 5,537 4,653 427 1,098 55,459 54,764 - - 55,459 54,764
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 1,131 1,115 134 165 - - - - 1,265 1,280 (1,265) (1,280) - -

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 37,960 36,410 12,800 13,883 5,537 4,653 427 1,098 56,724 56,044 (1,265) (1,280) 55,459 54,764

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ 4,315 4,055 - - - - 2,448 1,825 6,763 5,880 - - 6,763 5,880
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 1,592 693 - - - - - 554 1,592 1,247 (1,592) (1,247) - -

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก 5,907 4,748 - - - - 2,448 2,379 8,355 7,127 (1,592) (1,247) 6,763 5,880

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 3,918 3,086 1,425 2,352 840 833 367 370 6,550 6,641 (32) (80) 6,518 6,561

รายได้แยกตามการรับรู้รายได้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 37,960 36,410 12,800 13,883 5,537 4,653 427 1,098 56,724 56,044 (1,265) (1,280) 55,459 54,764
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5,907 4,748 - - - - 2,448 2,379 8,355 7,127 (1,592) (1,247) 6,763 5,880

รวม 43,867 41,158 12,800 13,883 5,537 4,653 2,875 3,477 65,079 63,171 (2,857) (2,527) 62,222 60,644

รายได้อื่น 338 404 189 229 46 40 65 36 638 709 (7) (29) 631 680
ดอกเบี้ยรับ 85 148 88 87 - 1 1 1 174 237 (55) (49) 119 188
ดอกเบี้ยจ่าย (2,036) (1,772) (504) (475) (33) - (173) (193) (2,746) (2,440) 59 47 (2,687) (2,393)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (2,241) (1,959) (352) (407) (329) (250) (439) (439) (3,361) (3,055) 7 11 (3,354) (3,044)
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) 
  หนี้สงสัยจะสูญ

(38) 311 (42) (40) - - (11) (120) (91) 151 (3) (293) (94) (142)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
  แลกเปลี่ยน 

(156) 9 (3) 3 40 (64) (146) (200) (265) (252) (3) - (268) (252)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน
  บริษัทร่วม และการร่วมค้า 206 164
ภาษีเงินได้ (540) (680)
กำาไรสำาหรับปี 87 675

ไทย อินเดีย บังคลาเทศ ประเทศอื่นๆ รวม รายการตัดบัญชี ยอดรวม

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 20,883 14,466 2,301 2,460 1,070 1,403 4,720 5,072 28,974 23,401 (5) (11) 28,969 23,390
สินทรัพย์อื่น 67,116 66,681 14,305 13,437 7,783 8,449 4,510 5,955 93,714 94,522 (18,893) (19,897) 74,821 74,625

สินทรัพย์รวม 87,999 81,147 16,606 15,897 8,853 9,852 9,230 11,027 122,688 117,923 (18,898) (19,908) 103,790 98,015

หนี้สินรวม 60,330 58,632 15,714 14,682 8,850 9,089 9,364 13,514 94,258 95,917 (6,150) (14,373) 88,108 81,544

ลูกค้ารายใหญ่

สำาหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษทัมรีายไดจ้ากลกูค้าหลกัซ่ึงเป็นหนว่ยงานของภาครัฐเป็นจำานวนเงิน 44,506.52 ลา้นบาท (2561 : 40,861.87 
ล้านบาท)

49. เครื่องมือทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยง 

กลุม่บริษทัมเีคร่ืองมอืทางการเงินทีส่ำาคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระค้ำาประกัน 
ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 
บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ เนื่องจากการให้สินเชื่อมี
การทำาสัญญาเป็นการล่วงหน้าและ มีการค้ำาประกัน จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท
ได้ตกลงทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

สินทรัพย์
ทางการเงิน

(ล้าน)

หนี้สิน
ทางการเงิน

(ล้าน)

สินทรัพย์
ทางการเงิน

(ล้าน)

หนี้สิน
ทางการเงิน

(ล้าน)

ดอลล่าร์สหรัฐฯ 42 3 55 3 30.9636
กีบลาว - 214 - - 0.0034
เยน - 48 - - 0.2796
ยูโร - 74 - 73 34.0846

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

สกุลเงิน ยอดคงเหลือ (ล้าน)
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ยูโร (ซื้อ) 16 33.9100 – 38.6800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำาคัญของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีการทำาสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (สุทธิ)

ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ล้าน
ยูโร

ล้าน
กีบ

ล้าน
เยน

ลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน 10 - - -
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 32 - - -
เจ้าหนี้การค้า 2 74 214 48
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1 - - -

งบการเงินเฉพาะของบริษัท (สุทธิ)

ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ล้าน
เยน

ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 55 -
เจ้าหนี้การค้า 2 73
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1 -

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่ง
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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50. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายุตธิรรม หมายถึง ราคาทีไ่ดร้บัจากการขายสนิทรัพย์หรอืจะจา่ยเพือ่โอนหนีส้นิในรายการท่ีเกิดข้ึนในสถานการณป์กตริะหว่างผูร้ว่มตลาด ณ วันท่ีวัดมลูค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำาหนดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามา
ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำาหรับสินทรัพย์หรือ 
 หนี้สินนั้น

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งนำามาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว - 47 - 47
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 302,903 - - 302,903
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 2,041,160 - 2,041,160

รวม 302,903 2,041,207 - 2,344,110

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 50,216 - 50,216

รวม - 50,216 - 50,216

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 279,306 - - 279,306
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,068,821 - 1,068,821

รวม 279,306 1,068,821 - 1,348,127

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 50,216 - 50,216

รวม - 50,216 - 50,216

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนชั่วคราว - 46 - 46
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 438,826 - - 438,826
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 2,030,872 - 2,030,872

รวม 438,826 2,030,918 - 2,469,744

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 8,339 - 8,339

รวม - 8,339 - 8,339
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
ข้อมูล

ระดับที่ 1
ข้อมูล

ระดับที่ 2
ข้อมูล

ระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 413,317 - - 413,317
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 1,068,821 - 1,068,821

รวม 413,317 1,068,821 - 1,482,138

หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - 8,339 - 8,339

รวม  - 8,339 - 8,339

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนประเมนิโดยใช้วิธีเปรยีบเทียบราคาตลาด โดยเทียบเคียงกับราคาตลาดของสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกัน และปรับปรงุด้วยปัจจยั
เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ผังเมือง ทำาเลที่ตั้ง ภาระผูกพันและการใช้งานปัจจุบัน

51. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน และเพื่อ
รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามข้อกำาหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทและบริษัทย่อยอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำาระหนี้เดิม หรือ
การขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้

52. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
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สรุปตำาแหน่งรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำาปี 2562

(จัดทำาขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 40/2540 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
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