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ที่ CSD 054/2562                                                วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
เรื่อง   ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
เรียน เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
ส าเนาเรียน กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตาม
งบการเงิน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขาดทุนเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและให้บริการ จ านวน 46,603 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 2,836 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีความคืบหน้ามาก
ขึ้ น  อ า ทิ  โค รงก า ร โร ง ไฟ ฟ้ า บ า งป ะ ก ง  โค ร งก า ร รถ ไฟ ท า งคู่ ม า บ ก ะ เบ า -ชุ ม ท า งถ น น จิ ร ะ  C1 โค ร งก า ร  
วัน แบงค็อก มิกซ์ยูส โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ และโครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหินท่ีเหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9   
 
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริหารรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ จ านวน 
42,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 2,967 ล้านบาท 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้น จ านวน 4,515 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มี
ก าไรขั้นต้น จ านวน 4,647 ล้านบาท โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.69 น้อยกว่างวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ท่ีมีอัตราก าไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 10.62 
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เงินปันผลรับ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับ จ านวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็น
จ านวน 5 ล้านบาท เนื่องจากได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น 
 
ดอกเบี้ยรับ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับ จ านวน 86 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็น
จ านวน 94 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากในงวดนี้ไม่มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปรับเจ้าของงานท่ีช าระเงินล่าช้าในบางโครงการ 
 
รายได้อื่น 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ านวน 447 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็น
จ านวน 6 ล้านบาท โดยรายได้อื่นในงวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากค่าเช่าและก าไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานแล้ว   
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 2,488 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ที่แล้วเป็นจ านวน 72 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต จ านวน 311 
ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 
20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน  
 
ค่าเผ่ือหน้ีจะสูญ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 223 ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีที่
แล้วเป็นจ านวน 43 ล้านบาทโดยในงวดนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากลูกค้าที่มีข้อพิพาททางสัญญาและจาก
ลูกหนี้ท่ีค้างช าระเป็นเวลานาน 
 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน จ านวน 15 ล้านบาท ซึ่งตั้งเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 215 ล้านบาท โดยในงวดนี้บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการบางแห่งที่มีการ
ขาดทุนในส่วนทุน 
 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน จ านวน 161 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีที่แล้วเป็นจ านวน 90 ล้านบาท โดยการขาดทุนในงวดนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับรูเปียห์
อินโดนีเซีย ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ยูโรและตากาบังกลาเทศ  
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ านวน 213 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 91 ล้านบาทส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมค้าใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 1,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่
แล้วเป็นจ านวน 218 ล้านบาทส่วนหนึ่งเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมส าหรับการให้บริการก่อสร้างในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ จ านวน 429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็น
จ านวน 86 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ของกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีการแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 433 
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจ านวน 635 ล้านบาท 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป 
 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

              (  นางนิจพร   จรณะจิตต์  ) 
         กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
 
 

 
 
 
 
ฝ่ายบริการองค์กร                                                                                                                                                                                                                    
โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4                                                                                                                                                                                                                           
E-Mail : cccs@itd.co.th 


