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เรือ่ ง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
สาเนาเรียน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชีแ้ จงถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตาม
งบการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาดทุนเพิ่มขึน้ เกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขาย และให้บริการ จานวน 53,968 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
เป็ นจานวน 8,253 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ อาทิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วง
มาบกะเบา-คลองขนานจิตร โครงการรถไฟทางคู่ ช่ วงหัวหิน-ประจวบคีรีขนั ธ์ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2)
และโครงการอาคารศูน ย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระพันวัสสาอัย ยิก าเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 รวมถึ งได้รบั
ผลกระทบจากโรค COVID-19 ซึง่ ส่งผลต่อการก่อสร้างของสาขา บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขาย และให้บริการ จานวน 49,824 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อนเป็ นจานวน 5,879 ล้านบาท ตามการลดลงของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น จานวน 4,144 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ที่มีกาไรขัน้ ต้น จานวน 6,518 ล้านบาท และ
มีอตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 7.68 ลดลงจากปี ก่อน ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้น เท่ากับร้อยละ 10.48 ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การลดลงของกาไรขัน้ ต้นจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรถไฟที่ใกล้จะแล้วเสร็จและต้นทุนการก่อสร้างของสาขาและบริษัท
ย่อยบางแห่งสูงขึน้
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เงินปั นผลรับ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินปั นผลรับ จานวน 12 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 13 ล้านบาท เนื่องจากได้รบั เงินปั น
ผลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
ดอกเบีย้ รับ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบีย้ รับ จานวน 138 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 18 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ ของดอกเบีย้ รับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ
กาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 475 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ น
จานวน 465 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นกาไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย
กลับรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 39 ล้าน
บาท เนื่องจากสาขาในต่างประเทศได้รบั ชาระหนี ้
กาไรจากการป้องกันความเสีย่ ง
ในปี 2563 บริษัทฯ กาไรจากการป้องกันความเสี่ยง จานวน 57 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 98 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นการกาไรจากตีมลู ค่าตลาดของการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
รายได้อื่น
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จานวน 719 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 88 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
รายได้อื่นของโครงการในต่างประเทศเพิ่มขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จานวน 59 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ที่ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 3,026 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 401 ล้านบาท ส่วน
หนึง่ เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีคา่ ใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการในอดีต โดยเป็ นการลดลงเมื่อจากปี ก่อน
จานวน 311 ล้านบาท
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า จานวน 412 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 318 ล้าน
บาท เนื่องจากส่วนใหญ่เนื่องจากการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนของการด้อยค่าของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 289 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 63 ล้าน
บาท เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจากหนีส้ นิ ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ
รายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ และกาไรจากการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษัทย่อย
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ โดยเป็ นการขาดทุนลดลงจากปี ก่อนจานวน 1,543 ล้านบาท
และไม่มี กาไรจากการสูญ เสียอ านาจควบคุม ในบริษั ท ย่อ ย โดยเป็ น การลดลงจากปี ก่อ นจ านวน 2,838 ล้านบาท เนื่อ งจาก
ผลกระทบของรายการเพิ่มทุนและการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ ในระหว่างไตรมาส 3
และ 4 ปี 2562 ซึ่งมีการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้ผรู้ ว่ มลงทุนรายใหม่ในราคาตามมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ ซึ่งต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
หุน้ จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่ เสร็จสิน้ ภายในปี 2563 รายการดังกล่าวถือเป็ นการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์” บริษัทย่อยจึงปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของหุน้ ณ วันให้สิทธิ และรับรูส้ ว่ นต่างของราคาหุ้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึน้ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท
ย่อยจานวน 1,543.14 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายหลังจากการเพิ่ม
ทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทย่อยได้มีการปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุ้ นในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 โดยผูร้ ว่ มลงทุนรายใหม่มีอานาจ
ควบคุมบริษัทดังกล่าวร่วมกันกับบริษัท ทาให้บริษัทสูญเสียอานาจการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ปรับปรุงรายการเพื่อรับรู ้
มูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิม (บริษัทที่ควบคุมร่วมกันในปั จจุบั น) ด้วยมูลค่ายุติธรรมจานวน 1,295.00 ล้านบาท
และรับรูส้ ว่ นต่างของมูลค่ายุตธิ รรมกับรายการตัดบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิและส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่เคยบันทึก
ไว้เดิม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นกาไรจากการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษัทย่อยจานวน 2,838.14 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวมสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จานวน 18 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรลดลง
จากปี ก่อนเป็ นจานวน 188 ล้านบาทส่วนหนึง่ เนื่องจากได้รบั ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมในต่างประเทศ
ภาษี เงินได้
ปี 2563 บริษัทฯ มีภาษี เงินได้ จานวน 392 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนเป็ นจานวน 148 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากภาษี
เงินได้ของสาขาลดลง
การแบ่งปั นขาดทุนสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จากที่กล่าวข้างต้น ในปี 2563 บริษัทฯ มีการแบ่งปั นขาดทุนสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จานวน 1,104
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนเป็ นจานวน 2,362 ล้านบาท
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้นกั ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นางนิจพร จรณะจิตต์ )
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

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