บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

แบบแสดงรายการประจาปี 2562

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท อิตาเลีย นไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ได้จ ดทะเบียนก่ อตัง้ เป็ นบริษัท จากัด เมื่อ วัน ที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ในนามบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 2 ล้าน
บาท โดยมีผเู้ ริม่ ก่อตัง้ บริษทั 2 ท่าน คือ นายแพทย์ชยั ยุทธ กรรณสูต (ชาวไทย) และนาย จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (ชาวอิตาเลียน)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทัวไป
่
ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทได้รบั พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมรา
ชานุ ญาต ให้เป็ นบริษทั ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องหมาย
ครุฑพ่าห์ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็ นศักดิและศรี
จวบจนถึง
์
ปั จจุบนั และอีกก้าวสาคัญของบริษทั คือ การจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยใช้
ชื่อว่าบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) เป็ นต้นมา รวมถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท
มากกว่ า ครึ่ง ศตวรรษที่ บ ริษั ท ได้ บ ริห ารโครงการก่ อ สร้ า งทั ง้ ในและต่ า งประเทศ บริษั ท ได้ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึง่ ได้รบั การยอมรับทัง้ ในเรื่องของขีดความสามารถในการก่อสร้าง การใช้
นวัตกรรมในการดาเนินงาน และการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001 มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพทีก่ ากับ
ดูแลทัง้ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตัง้ และการบริการ, ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม และ
ISO 45001 มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ คติ พจน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิ จ
ด้วยความมุ่ งมัน่ ที่จะพัฒ นาอย่า งไม่ห ยุดยัง้ พร้อมกับ การทาให้ผู้ถือหุ้น ได้รบั ผลประโยชน์ สูงสุด ดังนัน้ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จึงได้มีมติท บทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
คติพจน์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงได้กาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมายหลักของบริษทั เป็ นดังนี้
1.1 วิ สยั ทัศน์ มุ่งสูก่ ารเป็ นบริษทั ก่อสร้างชัน้ นาในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
พันธกิ จ
 เป็ นบริษทั รับเหมาก่อสร้างครบวงจรทีม่ ปี ระสบการณ์และความชานาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
 มีความพร้อมทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็ นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชัน้ สูง
โดยการประมูลงานในราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้
 มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ก่อสร้างเสร็จทันเวลาตามกาหนดสัญญา
ภายในงบประมาณที่ก าหนด และมีก ารก าหนดมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้ก ับ พนัก งาน
อย่างเคร่งครัด
 รักษาภาพลักษณ์ของความเป็ นผูน้ าของบริษทั ก่อสร้าง
 สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
 ใช้ศกั ยภาพของบริษทั ในการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิม่ มากขึน้
โดยเฉพาะในแถบภูมภิ าคเอเซีย
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คติ พจน์
ยึดมันในสั
่ ญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ
กลยุทธ์
 สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษทั ด้วยการทางานให้มคี ุณภาพ
 การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาทีก่ าหนดพร้อมคุณภาพงานทีไ่ ด้มาตรฐาน
 พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชัน้ สูงให้ทนั สมัย
 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทนั สมัย
และต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักในการประกอบธุรกิ จ
 มุ่งมันที
่ จ่ ะก้าวไปเป็ นผูร้ บั เหมาระดับแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสร้างพืน้ ฐานทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
 มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินโครงการต่างๆ ให้มผี ลกาไร
 มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินการด้านคุณภาพ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อยกระดับบริษทั
และพนักงานทุกระดับ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001)
 สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
เป้ าหมายการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ทัง้ 6 ด้าน ดังนี้
ระยะสัน้ - ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี )
1. การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อหารายได้
 เข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐทีส่ าคัญ อาทิ เช่น
- โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
- โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
- โครงการทางวิง่ เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงปากน้าโพ – เด่นชัย,
เด่นชัย – เชียงใหม่, ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี,
ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์
ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
- โครงการทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย – เชียงราย –
เชียงของ และบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม
- โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต –
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
- โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน ศาลายา และช่วงตลิง่ ชัน – ศิรริ าช
- โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ -

ระยะยาว (5 ปี ขึน้ ไป)
 รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
คงความเป็ นผูน้ าอันดับหนึ่ง
 ขยายตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึน้
 พัฒนารายได้จากโครงการที่
บริษทั ลงทุนพัฒนาเพื่อนากลับมา
เป็ นรายได้ของบริษทั ในระยะยาว
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พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก
- โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ –
หัวลาโพง (Missing Link)
- โครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บรู ณะ
- โครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ ช่วงบางขุนนนท์ –
ศูนย์วฒ
ั นธรรม
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
- โครงการอุโมงค์ระบายน้าของกรุงเทพมหานคร
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2
ส่วนต่อขยาย จ.ระยอง – จันทบุรี – ตราด
 ในแต่ละ Business Unit (BU) ต้องมุ่งมันพั
่ ฒนาวิธกี ารทางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบในการที่
จะทางานให้ได้คุณภาพดีขน้ึ และเสร็จเร็วขึน้ ด้วยต้นทุนทีต่ ่าลง
เพื่อสร้างโอกาสให้ประสบผลสาเร็จในการเสนอราคา
 รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด คงความเป็ นผูน้ าอันดับหนึ่ง
 เป็ นผูร้ ่วมลงทุนกับภาครัฐตามนโยบายการลงทุน PPP สาหรับ
โครงการต่างๆ อาทิ
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
- โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน –
ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม –
ชะอา
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ –
ชายแดนไทย/มาเลเซีย
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย
ทางยกระดับอุตราภิมขุ (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต –
บางปะอิน
- โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – หัวหิน
- โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ – ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
 เพิม่ มูลค่างานในมือจากปั จจุบนั
2. การเพิม่ ความสามารถในการทากาไร
 การนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารต้นทุน
และทรัพยากร
 สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนา และวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรม
สาหรับงานก่อสร้างใหม่อนั จะเป็ นประโยชน์สาหรับงานก่อสร้าง
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 เป็ นผูน้ าในการคิดค้น นวัตกรรม
สาหรับงานก่อสร้าง
 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทนั สมัย
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 ตัง้ ศู น ย์ พ ัฒ นาและวิจ ัย ของบริษั ท ในหน่ ว ยงานที่ เป็ นสายงาน
สนับสนุนงานก่อสร้าง
3. การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
 บริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐาน คุณภาพ
และส่งมอบผลงานให้เสร็จตามสัญญา ภายในงบประมาณ
และเวลาทีก่ าหนดไว้
4. บริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
 มุ่งเน้นการสร้างทีมงานทีม่ จี ติ สานึกต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ าน
 การตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของทุกหน่วยงานจาก
ทีมงานส่วนกลาง
 จานวนครัง้ ของการเกิดอุบตั เิ หตุ ให้ลดลงให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
5. การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
และครอบครัว
 จัด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดับ เพื่ อ ให้ มีค วามรู้แ ละ
จิต สานึกต่ อการบริหาร ตัง้ แต่ ระดับ บริห าร (SVP, VP, PM, PE)
ระดับหัวหน้างาน (AVP และสมุหบ์ ญ
ั ชี) ระดับพนักงานปฏิบตั กิ าร
ทัง้ สายงานก่อสร้างและสายงานสนับสนุ น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน
 ตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกร, ช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 จัดการแข่งขันภายใน ระดับวิศวกร เพื่อพัฒนาบุคลากร
และมอบรางวัล
6. การทาประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 เข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนในพืน้ ทีข่ องโครงการก่อสร้าง
 สนับสนุนในกิจกรรมของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการโรงเรียน พอดี พอดี
 สนับสนุนการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการของสานักงาน
ก.ล.ต. อาทิ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั
ทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น รวมถึงสนับสนุนการมีสว่ นร่วม และการ
สือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้

 Zero Accident Target

 ลดอัตราการ Turn Over ของ
พนักงานในระดับต่างๆ
 สนับสนุนวิศวกรทีช่ นะการ
แข่งขันภายในบริษทั ให้มี
ตาแหน่งในระดับหัวหน้างาน

 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
 คะแนน CG ไม่ต่ากว่า 90%
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในปี ที่ผา่ นมา
ในรอบปี 2562 มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การแต่งตัง้ คณะกรรมการ ISO (ISO COMMITTEE)
ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการดาเนินงาน และระบบการบริหารงานของบริษัท ให้มคี ุณภาพมากยิง่ ขึน้
บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ ISO หรือ ISO COMMITTEE เพื่อดาเนินการจัดระบบการบริหารคุณภาพ
(ISO 9001) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ISO 45001) เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวมีความต่อเนื่อง มีสทิ ธิภาพและประสิทธิผล
2. การเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
บริษทั ได้ดาเนินการแจ้งจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 ครัง้ จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญ แสดงสิทธิเพื่อ ซื้อหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ของผู้ ทุ น หุ้ น (ITD-W1) โดยปั จจุ บ ั น ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ของบริษั ท คื อ
5,279,868,944 บาท
3. การจัดตัง้ ศูนย์บริการงานอาคาร หรือ Buildings Service Center (BSC)
บริ ษั ท ได้ จ ั ด ตั ้ง ศู น ย์ บ ริ ก ารงานอาคาร หรื อ Buildings Service Center (BSC) ณ ศู น ย์ อุ ต สาหกรรม
อิตาเลียนไทย อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุ นงานก่อสร้างของบริษทั โดยเฉพาะกลุ่มงานอาคาร
ในด้านการผลิต ให้เช่า Formwork และเครื่องจักรในงานก่อสร้างอาคาร รวมถึงโกดังเก็บสินค้าทีเ่ หลือใช้
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
กลุ่มธุรกิจ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษทั ฯ มีนโยบาย แบ่งการดาเนินงาน เป็ น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณู ปโภค ซึ่งสนับสนุ นกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่ม
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกีย่ วเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษทั ฯ ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สงิ่ ก่อสร้างและวัตถุดบิ ขัน้ ต้น
และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ น การร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผูล้ งทุนอื่นทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆในการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

(1)
100.00%

กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีทเี อฟ

99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล

99.99%

บจก.ภูมิใจไทย ซีเมนต์

99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย แลนด์

99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย เพาเวอร์

บจก.โรงโม่หน้าพระลาน

99.99%

ITD Bangladesh Company Limited

99.98%

ITD Madagascar S.A.

99.95%
99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย หงสา
บจก.เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1

99.00%

ITD Mozambique Limitada

บจก.สระบุรี คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลยี

99.97 %

บจก.เอเชี่ยน เรล
กิจการร่ วมค้า ไอทีดี-เออาร์ซี

(2)

51.00%

First Dhaka Elevated
Expressway Co., Ltd.

92.59%

บจก.อิตลั ไทย มารี น

90.94%

บจก.อิตลั ไทย เทรวี่

99.99%

บจก.ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์

80.00%

Italian - Thai Development
Vietnam Co., Ltd.

99.93%

บจก. เอเชีย โลจิสติกส์
ดีเวล๊อปเมนต์

78.16%

บจก.ผลิตพลังงาน
99.93%

69.90%

บจก.เอเซี่ยน สตีล โปรดักส์

50.96%

บจก. ไทยมารุ เคน

48.99%

บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอาท์ส

46.69%

บจก. สยามแปซิ ฟิค โฮลดิ้ง

46.64%

ITD Cementation India Limited

บจก.พลังไทยก้าวหน้า

99.93%

100.00%

บจก.สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต และอิฐ

ITD Construction SDN.BHD

99.99%

99.97%

99.80%

บจก.พีที ไทยลินโด บารา พราทามา

99.99%

99.99%

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

34.00%

บจก. ซิโนลาว อลูมิเนียม คอร์ ปอเรชัน่

24.00%

บจก. เอ็ม.ซี.อาร์ .พี คอนสตรัคชัน่

24.00%

บจก. เอ็ม.ซี.อาร์ .พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่

64.52%
60.00%

บจก. เอเชีย อินดัสเตรี ยล
แอนด์ พอร์ท
คอร์ ปอเรชัน่
บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง
Thai Mozambique
Logistica SA
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บริษทั ฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
(3)
กิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั ฯ ลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 50 และมากกว่า
70.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – อาร์ที

60.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี - ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม)

55.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – อีจีซี

กิจการร่ วมค้าที่บริ ษทั ฯ ลงทุน
น้อยกว่าร้อยละ 50
OO
49.00%

กิจการร่ วมค้า เอสเอ็มซีซี -ไอทีดี

40.00%

กิจการร่ วมค้า ไอโอที

30.00%

กิจการร่ วมค้าซีเอ็มซี - ไอทีดี - ซองดา

51.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ซิโนไฮโดร

51.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี- ไอทีดี เซ็ม

50.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี - เอสคิว

24.00%

กิจการร่ วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี

50.00%

กิจการร่ วมค้า เอสคิว-ไอทีดี

20.00%

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี เซ็มอินเดีย

18.66%

กิจการร่ วมค้า ซีอีซี –ไอทีดีเซ็ม- ทีพี
แอล
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
การประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วม
ณ ปั จจุบนั บริษทั มีการประกอบธุรกิจ ซึง่ สามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้านดังนี้
1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ามัน แก๊สและน้า ท่อร้อยสายไฟใต้ดนิ และถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน งานสะพาน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสูง งานทางวิง่ งานสถานี งานวางราง
ระบบทางด่วน และงานระบบขนส่งมวลชนยกระดับและใต้ดนิ
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล
6. งานก่อสร้างเขือ่ นชลประทาน เขือ่ นอเนกประสงค์ อุโมงค์สง่ น้า อุโมงค์รถไฟ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า
7. งานด้านโครงสร้างเหล็ก
8. งานด้านระบบการสือ่ สารและโทรคมนาคม
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน
บริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วม
กลุ่มธุรกิจ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบ่งได้ดงั นี้
1. กลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่ สนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างและกลุ่ม
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกีย่ วเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษทั ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็ นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สงิ่ ก่อสร้างและวัตถุดบิ
ขัน้ ต้น และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นการร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผูล้ งทุนอื่นทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดาเนินงานของบริษัท โดยส่วนใหญ่จะเป็ นงานก่อสร้างสาธารณู ปโภคขนาด
ใหญ่
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โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

โครงสร้างรายได้
(ล้านบาท)
1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุดและ
โรงแรม
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ามัน, แก๊สและน้า
ท่อร้อยสายไฟใต้ดนิ และถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ
ระบบขนส่งมวลชน ระบบทางด่วน
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล

%

(ล้านบาท)

%

(ล้านบาท)

%

9,560.03 14.47

9,936.94 15.45

11,817.61 20.20

1,031.56 1.56

1,743.48 2.71

1,240.00 2.12

5,227.89 7.91

5,613.95 8.73

3,923.64 6.71

22,680.16 34.32

21,105.68 32.82

14,929.25 25.51

7,851.35 11.88

8,808.64 13.70

13,043.20 22.29

3,783.04 5.72

1,478.59 2.30

1,148.59 1.96

9.99 0.02

183.98 0.29

78.95 0.13

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. รายได้จากโครงการทีไ่ ม่สามารถจัดกลุม่ ได้

9,097.60 13.77

9,758.94 15.17

8,007.89 13.69

11. รายได้อ่นื ๆ

1,005.13 1.52

1,143.25 1.77

1,367.18 2.33

6. งานสร้างเขือ่ น อุโมงค์และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก
8. งานด้านการวางระบบสือ่ สารและโทรคมนาคม

รวมมูลค่าการจาหน่าย

66,083.44 100.00 64,313.56 100.00 58,515.82 100.00

อัตราการเพิม่ ลด

2.75%

9.91%

15.67%

รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการ
ทีไ่ ม่สามารถจัดกลุ่มได้
รายได้อ่นื ๆ

671.73

663.89

513.57

2,185.15

1,862.52

1,538.76

219.62

256.04

384.48

63,006.94
2.40%

61,531.11
9.72%

56,079.01
15.89%

รวมมูลค่าการจาหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน
อัตราการเพิม่ (ลด)
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
1. กลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่ สนับสนุ นกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกีย่ วเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษทั ในประเทศต่างๆ
(หน่ วย : พันบาท)
ชื่อบริษทั
สัดส่วน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
การ
ลงทุน(%) รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
บริษทั ย่อย
1. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีทเี อฟ

100.00

12,533 0.05

51,933 0.20

-

-

2. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี เออาร์ซี

100.00

1,858 0.01

-

-

-

-

3. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชันแนล
่

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. ภูมใิ จไทยซีเมนต์

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. เอเชีย่ น เรล

99.97

146,946 0.58

-

-

-

-

14. บจก. สหภาพเมียนมา–อิตาเลียนไทย
เพาเวอร์ 1
15. บจก. พลังไทยก้าวหน้า

99.95

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

16. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชัน่ 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. อิตลั ไทย มารีน

92.59

378,369 1.49

357,717 1.41

196,760

0.93

20. บจก. อิตลั ไทย 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.
22. บจก. ผลิตพลังงาน

80.00

-

-

-

-

-

-

78.16

-

-

-

-

-

-

23. บจก. เอเซีย่ นสตีล โปรดักส์

69.90

177,482 0.70

147,424 0.58

86,369

0.41
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24. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชัน่ 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

บริษทั ร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิรน์ เอาท์ส

48.99

109,158 0.43

93,851 0.37

146,885

0.69

2. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิง้

46.69

-

-

-

-

-

-

3. บจก. ซิโนลาว อลูมเิ นียม คอร์ปอเรชัน่

34.00

-

-

-

-

-

-

4. บจก. เอ็ม.ซี.อาร์.พี คอนสตรัคชัน่

24.00

-

-

-

-

-

-

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิง้ คอร์ปอเรชัน่

24.00

-

-

-

-

-

-

2. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สงิ่ ก่อสร้างและวัตถุดบิ ขัน้ ต้น
และกิจการรับสัมปทาน
(หน่ วย : พันบาท)
ชื่อบริษทั
สัดส่วน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
การ
ลงทุน(%) รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
บริษทั ย่อย
1. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์

99.99

399,539

1.57

563,264

2.22

543,357

2.56

2. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
3. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล พอร์ท
คอร์ปอเรชัน่
4. บจก. เอพีพซี ี โฮลดิง้

99.93

-

-

-

-

-

-

99.93

-

-

-

-

-

-

64.52

-

-

-

-

-

-

5. Thai Mozambique Logistica SA

60.00

-

-

-

-

-

-

บริษทั ร่วม
1. First Dhaka Elevated Expressway
Co., Ltd.

51.00

-

-

-

-

-
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3. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นการร่วมค้า
(หน่ วย : พันบาท)
ชือ่ บริษทั

สัดส่วน
การ
ลงทุน(%)

ปี 2562

ปี 2561

รายได้

%

รายได้

ปี 2560
%

รายได้

%

การร่วมค้า
1. กิจการร่วมค้าไอทีดี อาร์ที

70.00

467,636

1.84

138,662 0.55

4,520 0.02

2. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีทเี อฟ
3. กิจการร่วมค้าไอทีดี ไอทีดี เซ็ม
(คอนโซเตียม)
4. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีทเี อฟ-เอ็มวีเอ็ม

65.00

-

-

89,984 0.35

137,408 0.65

60.00

-

-

-

55.25

-

-

13,514 0.05

-

5. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจซี ี

55.00

1

-

3,013 0.01

2,161 0.01

6. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี ไอทีดี เซ็ม

51.00

461,915

1.82

737,819 2.90

758,481 3.57

7. กิจการร่วมค้าไอทีด-ี 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 เอสเอ็มซีซ-ี ไอทีดี

49.00

1,102,320

4.34

11. กิจการร่วมค้า ไอโอที

40.00

-

-

12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ไอทีด-ี 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. กิจการร่วมค้าซีอซี -ี ไอทีดเี ซ็ม-ทีพแี อล

18.66

395,657

1.56

429,387 1.69

133,743 0.60

25,374,100

-

-

8,306 0.04
-

-

-

-

318,284 1.25

-

-

-

-

-

-

-

100 25,407,316 100 21,250,894 100
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2.1 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์หรือบริการหลัก
1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม
การก่ อ สร้า งอาคารสูง โรงแรมขนาดใหญ่ ศู น ย์ก ารค้า โรงพยาบาล อาคารที่พ ัก ผู้โดยสารของท่ า อากาศยาน
ศูนย์ประชุมนานาชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ล้วนแต่เป็ นผลงานอันน่าภาคภูมใิ จทีบ่ ริษทั ได้สามารถก่อสร้างจนแล้วเสร็จหลาย
โครงการ ซึง่ แต่ละโครงการต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการก่อสร้างทีท่ นั สมัย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทท่ี า้ ทาย
ความสามารถตามที่สถาปนิกและวิศวกรนักออกแบบชัน้ นา ได้สร้างจินตนาการอันล้าเลิศต่อโครงสร้างเหล่านัน้ โดยอาศัย
ทีม งานที่มีคุ ณ ภาพภายใต้ก ารบริห ารโครงการของทีม วิศ วกรที่สูงด้ว ยประสบการณ์ เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติงานของบริษัท มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางบริษัท จึงได้จดั ส่วนสนับสนุ นขึ้นภายในองค์กร โดยจัดให้มีฝ่ายออกแบบทัวไป
่ ฝ่ ายออกแบบด้าน
สถาปั ตยกรรม โรงงานหล่อคอนกรีตสาเร็จรูป โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็กที่อาศัยคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน
และจัดทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญพร้อมอุปกรณ์พเิ ศษในการติดตัง้ ซึง่ ส่วนสนับสนุ นนี้จะช่วยให้งานก่อสร้างโครงการต่า งๆ แล้วเสร็จ
อย่างมีประสิทธิผล
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
2,096
1,764
1,347

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการเซ็นทรัลแอมบาสซี่
โครงการวิซดอม 101 สุขมุ วิท 101
โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
โครงการเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา

1,094

โครงการงานสถาปั ตยกรรมและงานระบบวิศวกรรมของงานก่อสร้างอาคาร EGAT Headquarters

752

โครงการ วินด์เชลล์ นราธิวาส

479

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสติ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน

414

โครงการโรงแรมอมารี ออร์คดิ พัทยา

310

โครงการก่อสร้างศูนย์อนุรกั ษ์และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ

303

โครงการอาคารประกันสังคม (Inter 3) โรงพยาบาลยันฮี

301

โครงการก่อสร้างโรงแรมโอโซ่ พัทยา

301

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและสานักงานส่วนปฎิบตั กิ ารระบบท่อเขต 12

207

โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา – วงแหวน

156

โครงการงานตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคารพิพธิ ภัณฑ์มลู นิธสิ ขุ โุ ม

153

โครงการปรับปรุงภายในและต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

114

โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์ (หลังใหม่)

101
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โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการ วัน แบงค็อก มิกซ์ยสู (โครงสร้างส่วนใต้ดนิ )
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิม่ เติม
การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า
150 ปี ระยะที่ 2
โครงการเอ็มสเฟี ยร์/เอ็มไลฟ์

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
8,250
7,004
5,388
3,123

โครงการก่อสร้าง อาคารทีพ่ กั อาศัย แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์

2,492

โครงการ บางกอกมอลล์ และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1

2,270

โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้ นฟูขา้ ราชการตารวจ โรงพยาบาลตารวจ

1,920

โครงการ ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์

1,440

โครงการอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โครงการงานก่อสร้างอาคาร สาหรับโครงการโรงกลันน
่ ้ามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์
Package 1&2
โครงการก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปั ตยกรรมโครงการ เทอมินอล 21 พระราม 3

1,397
1,356
1,214

โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพน้ื ทีพ่ ระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

560

โครงการงานก่อสร้างอาคารสานักงานโครงการส่วนพระองค์ พืน้ ทีพ่ ระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

504

โครงการงานปรับปรุงวิศวกรรมระบบ อาคารคุม้ เกล้าฯ โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

416

โครงการก่อสร้างพระเจดียธ์ รรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน

385

โครงการPruksa Precast และโครงการแนวราบ

375

โครงการอาคารโรงเก็บเครื่องบินพระทีน่ งั ่ และอาคารศูนย์ขอ้ มูลกองทัพ

349

โครงการก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์เคอรีบ่ างนา ระยะที่ 3

348

โครงการบ้านสุโขทัย 20

242

โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที1่

224

โครงการปรับปรุงอาคารริเวอร์วงิ ,ลอร์ดจิม,เวอร์เรนดา โรงแรมแมนดา

223

โครงการอาคารสานักงานใหญ่ เมืองไทย แคปปิ ตอล

210

โครงการซันนี่ (โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล)

144

โครงกาซัมเมอร์ ลาซาล เฟส 2 อาคารสานักงาน เอ 3, เอ 4 และ เอ 5
โครงการงานก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้ าสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย หมอชิตสะพานใหม่-คูคต

130
116
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2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี ทาให้บริษัทเป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นบริษทั ก่อสร้างของคนไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ในการงาน
โครงสร้าง การติดตัง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า และอุปกรณ์เครื่องจักรกล ภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกๆ ประเภทอันได้แก่
โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ โรงกลันน
่ ้ามัน คลังน้ ามัน โรงงานบาบัดน้ าเสีย โรงงานผลิตเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้ทมี งาน
บริห ารการก่อสร้างที่มีประสิท ธิภาพ การประสานงานที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มของโครงการ อันได้แก่ เจ้าของ
โครงการ บริษัทที่ปรึกษา รวมทัง้ การใช้แรงงานที่มปี ระสบการณ์ สงู ทาให้บริษัทสามารถก่อสร้างโรงงาน และติดตัง้ อุปกรณ์
สาคัญๆ ทีต่ ้องการความถูกต้องและแม่นยาในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดาเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอันก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยมากมายภายใต้ผลงานการก่อสร้างของอิตาเลียนไทย
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการเทพารักษ์ 5
โครงการงานก่อสร้างอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้ าสาหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงสัญญา 3
โครงการงานก่อสร้างอาคารหม้อเคีย่ ว-ปั น่ โรงงานน้าตาลมิตรผล จ.อานาจเจริญ
โครงการงานก่อสร้างอาคาร Silo 80,000 tons โรงงานน้าตาลมิตรผล จ.อานาจเจริญ
โครงการงานก่อสร้างโรงปุ๋ ยซอยล์เมต

605
251
206
70
33

โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมลู ค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการงานโยธาโครงการก่อสร้างโรงกลันน
่ ้ามันพลังงานสะอาดกลุ่มไทออยล์ Package 1-7
โครงการโรงไฟฟ้ าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที1่ -2)
โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาพืน้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์
เพื่อเขตนวัตกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตและงานโยธา Harmony Project จ.ระยอง
โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงโรงงาน Goodyear เฟส 2 จ.ปทุมธานี
โครงการงานก่อสร้างโรงงานผลิตไอศครีม
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าแรงสูง 500/230 KV จ.ภูเก็ต
โครงการบิว้ ท์ดง้ิ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
โครงการงานก่อสร้าง Cooling Water Treatment โรงงานน้าตาลเกษตรผล
โครงการงานก่อสร้างอาคารสานักงานชัวคราวและระบบสาธารณู
่
ปโภค Harmony Project จ.ระยอง
โครงการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าย่อย 115/2.4 KV โรงงาน Goodyear จ.ปทุมธานี

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
3,771
5,198
1,394
672
352
255
253
244
194
126
104
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3. งานวางท่อขนส่งน้ามัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้า ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า ท่อน้ ามัน ท่อส่งแก๊ส จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การขนส่ง และลดปริมาณรถบรรทุกทีใ่ ช้ในการขนส่ง ซึง่ มีผลทาให้ลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาปั ญหาด้านจราจร สาหรับ ความยาก
ง่ายในการก่อสร้างขึน้ อยู่กบั พืน้ ทีใ่ นการก่อสร้างว่าเป็ นอย่างไร เช่น พืน้ ทีเ่ ป็ นดิน ทราย หรือหิน แนวทางทีจ่ ะวางตัดผ่านถนน
ผ่านลาคลอง ผ่านแม่น้ า หรือตัดผ่านทะเล ซึง่ กรรมวิธใี นการก่อสร้างขึน้ อยู่กบั พืน้ ทีๆ่ ตัดผ่าน เช่น ถ้าพืน้ ทีก่ ว้างๆ จะใช้การ
ขุดเปิ ดหน้าดินแล้ววางท่อ ถ้าตัดผ่านถนนจะใช้วธิ กี ารเจาะแล้วดันท่อผ่าน สาหรับการวางท่อผ่านทะเลจะใช้วธิ กี ารวางถ่วงให้
จมทีก่ น้ ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีการวางท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ซึง่ จะผ่านพืน้ ที่ทม่ี กี ารจราจรคับคัง่ จึงต้องใช้เทคโนโลยีพเิ ศษ
โดยวางสายไฟฟ้ าใต้ดนิ โดยไม่จาเป็ นต้องขุดเปิ ดหน้าดิน ซึง่ จะไม่เป็ นการรบกวนสภาพจราจร สาหรับเทคโนโลยีน้ีบริษัท ได้
จากการจัดตัง้ กิจการร่วมค้ากับ Skanska Lundby ซึง่ เป็ นผูน้ าเทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรปมาใช้ในการดาเนินการ
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการโครงการวางท่อประปาจากโรงกรองน้าการ์เด้นรีช ถึงสถานีตาราตาลา วาว์ล และงานวางท่อ
รวบรวมน้าเสียขนานไปกับถนนไดมอนด์ ฮาเบอร์ โดยวิธี Pipe Jacking
โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 Reroute Section (RC-670)
ท่อขนาด 18 นิ้ว
โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 (คขก.1) Recoat Package 2
RC650 ท่อ 24 นิ้ว
โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ สาหรับสถานีไฟฟ้ าย่อยฉิมพลี
สัญญา ฝบค.ค.19/2556
โครงการจัดจ้างปรับปรุงท่อ Cross Pipe Type ท่อบนบกขนาด 36 นิ้ว และ 42 นิ้ว

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1,769
(สกุลเงินรูปีอนิ เดีย)
1,738
769
216
176

โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมลู ค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการงานก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียเมืองโฮจิมนิ ห์ Package XL-01 Construction of the Interceptor
โดยวิธี Pipe Jacking
โครงการก่อสร้างงานโยธาพร้อมจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าและสายไฟฟ้ าใต้ดนิ สาหรับการเปลีย่ น
ระบบสายไฟฟ้ าอากาศเป็ นสายไฟฟ้ าใต้ดนิ โครงการพระราม3 ช่วงสถานีตน้ ทางถนนตกถึงสะพาน
พระราม 9
โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์รบั น้าทะเลและอุโมงค์ระบายน้าลงสูท่ ะเล ของโครงการสถานีรบั -จ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จากัด
โครงการวางท่อรวบรวมน้าเสียและงานเชื่อมต่อท่อน้าเสียย่อยกับท่อหลักขนานไปกับถนนเจมส์ลอง
ซารานี โดยวิธี Pipe Jacking (ประเทศอินเดีย)
โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ของสถานีตน้ ทางชิดลม ในถนนชิดลม ถนนเพลินจิต ถนนหลัง
สวน และถนนสารสิน กรุงเทพมหานคร

2,247
1,823
1,017
987
(สกุลเงินรูปีอนิ เดีย)
862
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โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีสม้ สัญญาที่ 3
ของ รฟม สัญญาเลขที่ ฝบค.ค.10/2561
โครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ บริเวณ ถ.กาญจนาภิเษกช่วงจุดตัด
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย-คลองบางไผ่-จุดตัดถนนจันทร์ทองเอีย่ ม
โครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้ าอากาศเป็ นสายใต้ดนิ โครงการตามแนวรถไฟฟ้ าสายสีสม้
ถนนรามคาแหง (รฟม.สัญญา 3)
โครงการงานก่อสร้างถังเก็บน้าประปา โครงการให้บริการน้าครบวงจรให้แก่พน้ื ทีท่ ่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
โครงการวางระบบท่อจาหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เอส ไอ แอล
จ.สระบุรี
โครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดนิ ร่วมกับโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสาย
สีทอง (สถานีรถไฟฟ้ ากรุงธนบุร-ี สานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ของสานักการจราจรและขนส่ง
กทม.
โครงการงานก่อสร้างวางท่อใต้ดนิ (สัญญาที่ 1)โครงการโรงกลันน
่ ้ามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์
โครงการงานก่อสร้างวางท่อใต้ดนิ (สัญญาที่ 2) โครงการโรงกลันน
่ ้ามันพลังงานสะอาด กลุ่มไทยออยล์

2562
670
511
308
193
191
189
176

4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิ น ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสูง งานทางวิ่ ง งานสถานี งานวางราง และงาน
ระบบรถไฟฟ้ า สะพาน และระบบทางด่วน
การก่อสร้างทางหลวงในช่วงแรก เป็ นการดาเนินการเองของภาครัฐหรือผูร้ บั เหมาจากต่างประเทศจนถึงปี พ.ศ. 2506
ทางรัฐบาลไทยจึงเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั เหมาเอกชนในประเทศ เข้าร่วมประมูลเพื่อดาเนินงาน ซึ่งบริษทั ได้ปฏิบตั ิงานสร้างทาง
ตัง้ แต่ระดับง่ายที่สุดคือ การทาถนนลูกรัง แล้วเพิ่มระดับความยากขึ้นเป็ นการทาทางหลวงสายต่ างๆ ทาสะพานข้ามแม่น้ า
ขนาดใหญ่ สะพานกลับรถจนถึงระบบทางด่วนยกระดับต่างๆ นอกจากนี้ยงั เข้าร่วมดาเนินการโครงการทีจ่ ดั ว่าทาได้ยากทีส่ ุด
เนื่องจากต้องก่อสร้างผ่านพื้นทีย่ ่ านธุรกิจทีแ่ ออัดทีส่ ุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
โครงการรถไฟฟ้ าธนายง (บีทเี อส) ซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกของประเทศไทย และโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดนิ
ของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ต้องอาศัยการจัดการด้านการบริหารการก่อสร้างที่มี
ประสิทธิภาพทีส่ ดุ เพราะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ทม่ี คี วามยากและต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดาเนินการ สาหรับงานใน
ต่างประเทศ บริษัทได้สร้างทางวิง่ รถไฟความเร็วสูง (350 กม. ต่อชัวโมง)
่
ในไต้หวัน และได้สร้างโครงการรถไฟฟ้ าทีป่ ระเทศ
อินเดีย ตัง้ แต่ปี 2549 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการทีเ่ มืองเดลลี เป็ นรถไฟฟ้ าใต้ดนิ และยกระดับอย่างละโครงการ กาลังสร้าง
ที่เมืองโกลกัตตา, ไจเปอร์, เดลลี อีก 4 โครงการเป็ นใต้ดิน และยกระดับอย่างละ 2 โครงการ รวมทัง้ งานวางรางรถไฟฟ้ า
ทีเ่ มืองบังกาลอร์ อีกหนึ่งโครงการ
สาหรับการก่อสร้างทางรถไฟในปั จจุบนั ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้วางนโยบายในการปรับปรุงการสร้างทาง
รถไฟเป็ นแบบรางคู่ทงั ้ หมดทัวประเทศ
่
อิตาเลียนไทยได้เป็ นบริษทั แรกทีเ่ ข้าดาเนินการในการสร้างทางรถไฟแบบรางคู่ โดย
ร่ว มมือ กับ บริษัท โคจิเฟอร์ ซึ่ง เชี่ย วชาญการใช้เทคโนโลยีสมั ย ใหม่ สาหรับ การวางราง และร่ว มกัน ผลิต ประแจสับ หลีก
คุณภาพสูงใช้ในประเทศ และส่งออกชิน้ ส่วนไปยังประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์, อียปิ ต์, อิสราเอล, อังกฤษ, นอร์เวย์ และฟิ นแลนด์ ส่งออก
ประแจครบชุดไปยังประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อสนับสนุ นโครงการดังกล่าว บริษัทได้ผลิตหมอน
คอนกรีตใช้ในงานก่อสร้างทางรถไฟหลายโครงการ และผลิตส่งไปยังประเทศกัมพูชา นอกจากนี้บริษัทได้สร้างโรงงานผลิต
________________________________________________________________________________
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หมอนคอนกรีต ชนิ ด รับ น้ า หนั ก ได้ม ากเป็ น พิเศษส่ งออกไปยัง ประเทศออสเตรเลีย ณ อ าเภอวิห ารแดง จังหวัด สระบุ รี
นอกจากนี้บริษัทยังรับติดตัง้ รางรถไฟของระบบรถไฟฟ้ าธนายง (บีทีเอส) ซึ่งเป็ นโครงการรถไฟลอยฟ้ าโครงการแรกของ
ประเทศไทย งานวางรางรถไฟฟ้ าของเมืองบังกาลอร์ประเทศอินเดีย และงานวางรางพร้อมระบบเครื่องกลไฟฟ้ าของงาน
บีทเี อสส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีแบริง่ และงานวางรางของรถไฟฟ้ าสายสีม่วง
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) (1) สัญญา 2 :งานโยธาสาหรับทางรถไฟ
ช่วงบางซื่อ-รังสิต

24,206
6,116
(สกุลเงินรูปีอนิ เดีย)

โครงการ Delhi Metro Contract CC-26R
โครงการงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา
ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก
ทีท่ ่าเรือแหลมฉบัง
โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุร-ี อ.ปั กธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่ า) จ.ปราจีนบุรี
โครงการงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา ช่วง กม.
41+300.00 ถึง กม.42+497.858 (ตอน 8)
โครงการงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา ช่วง กม.
42+497.858 ถึง กม.43+772.858 (ตอน 9)
โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุร-ี อ.วังน้าเขียว ตอน 3 จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี (ส่วนที1่ )
โครงการจ้างเสริมความมันคงโครงสร้
่
างทาง (Track Strengthening) สถานีชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย พืน้ ทีแ่ ขวงบารุงทางปราจีนบุรี กองบารุงทางเขตฉะเชิงเทรา
โครงการก่อสรางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 บางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา ตอนที่ 26,27
โครงการงานจ้างเหมาทาการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวง
หมายเลข 4026 (แยกสนามบิน) จ. ภูเก็ต
โครงการจ้างเสริมความมันคงโครงสร้
่
างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหวั ตะเข้-ชุมทาง
ฉะเชิงเทรา แขวงบารุงทางฉะเชิงเทรา กองบารุงทางฉะเชิงเทรา

1,390
1,344
1,151
939
849
711
573
491
406
159

โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการ Kolkata Metro Contract UG2
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ : สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 : สัญญาจ้างก่อสร้างทางยกระดับ
และสถานีช่วง หมอชิต-สะพานใหม่

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
17,703
(สกุลเงินรูปีอนิ เดีย)
17,394
14,070
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โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย งานสัญญาที่
4-5 งานโยธาสาหรับช่วงบ้านโพ-พระแก้ว
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
โครงการรถไฟทางคูม่ าบกะเบา-ชุมทางถนนจิระสัญญา3งานอุโมงค์รถไฟ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรขี นั ธ์
โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุร-ี ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร
โครงการงานออกแบบพร้อมก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 18A (สปป.ลาว)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดง สัญญา 3-งานวางรางและงานโยธาทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ ากรุงธนบุร-ี สานักงาน
เขตคลองสาน)
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (การก่อสร้างงานโครงการ) (ไอคอนสยาม)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์-อ.พุทไธสง ตอน 1 ระหว่าง
กม. 92+000.000-กม107+000.000 ระยะทางประมาณ 15.000 กม
โครงการงานติดตัง้ Power Distribution System (PDS), Communication System (COM), Signaling
System (SIG) and Automatic Fare Collection System (AFC) โครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงสัญญา 3
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35-บ้านโคกขาม
อาเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
โครงการงานเปลีย่ นหรือเสริมความมันคงสะพานช
่
ารุดหรือรับน้าหนักกดเพลามาตราฐาน U.20
ไม่ได้ 2 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

2562

9,264
7,065
6,077
5,427
2,328
2,139
1,994
1,001
588
499
321
309
171

5. งานก่อสร้างสนามบิ น ท่าจอดเรือ ท่าเรือน้าลึก และงานทางทะเลอื่นๆ
บริษทั ยังคงครองความเป็ นผูน้ าในด้านงานรับเหมาก่อสร้างทางทะเล ไม่ว่าจะเป็ นการขุดลอกร่องน้ า งานทาเขือ่ นกัน
คลื่น และการก่อสร้างท่าเรือน้าลึก ซึง่ บริษทั มีความภาคภูมใิ จทีจ่ ะกล่าวได้ว่าเป็ นบริษทั ของคนไทยบริษทั แรกทีม่ ปี ระสบการณ์
ในด้านการก่อสร้างท่ าเรือพานิชย์ขนาดใหญ่ของเมืองไทย เพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั ง่ ตะวันออกซึ่งมีความสามารถใน
การขนถ่ายสินค้า และสามารถรองรับได้ทงั ้ เรือคอนเทนเนอร์ เรือภายในประเทศ เรือสินค้าเกษตร และเรือบริการ พร้อมติดตัง้
ระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน
ประสบการณ์การก่อสร้างสนามบินของบริษทั ได้เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ปี 2506 โดยก่อสร้างสนามบินทหารของอเมริกนั ของ
หน่ วย OICC จากนัน้ ก็มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสนามบินได้แก่การสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศของ
สนามบินดอนเมือง ก่อสร้างส่วนขยายของสนามบินภูเก็ต ปรับปรุงพืน้ ที่ และก่อสร้างทางวิง่ ทางขับ ลานจอด และอาคารเทียบ
เครื่องบินโดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทัง้ การก่อสร้างสนามบินนานาชาติมนั ฑะเลย์ ในสหภาพเมียนมาร์ และ
สนามบินอาห์มดี าบัด ประเทศอินเดีย เป็ นต้น
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โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการงานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมอิ าคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1
(ชัน้ B2 ชัน้ B1 และชัน้ G) ลานจอดอากาศยานและส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ดา้ นทิศใต้
โครงการขยายท่าเรือเคอรีส่ ยามซีพอร์ต ระยะที่ 4
โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังในแม่น้าป่ าสัก ระยะที่ 1 ตอนที่ 1
โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา
โครงการก่อสร้างระบบป้ องกันน้าท่วมพืน้ ทีช่ มุ ชนบางศรีเมือง พืน้ ทีร่ มิ แม่น้าเจ้าพระยา
โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่น้าท่าจีน บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์ ตาบลบ้านเกาะ
อาเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อบรรเทาปั ญหาน้าท่วมพืน้ ทีช่ ุมชนแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมือง
จ.เชียงราย

11,262
1,572
920
351
329
97
83

โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ ของบริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จากัด
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไทยออยล์ 7 & 8 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการงานซ่อมแซมพืน้ ผิวทางวิง่ (Runway) 01R-19L และทางขับออกด่วน (Rapid Exit Taxiway)
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ พรุเฉวง ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการงานปรับปรุงท่าขนถ่ายสินค้าทางทะเล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
5,349
2,296
160
123
119

6. งานสร้างเขือ่ นอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงงานผลิ ตกระแสไฟฟ้ า
เป็ นผลงานอีกด้านหนึ่งของบริษทั ทีม่ คี วามภูมใิ จทีจ่ ะกล่าวว่า บริษทั เป็ นหนึ่งในบริษทั ของคนไทยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และเล็กมาแล้วมากมายในประเทศไทย เขื่อนอเนกประสงค์ท่บี างลาง จ. ยะลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็ นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ และเป็ น
โครงการทีต่ ้องใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง มีความยากลาบากมากทีส่ ดุ เป็ นอันดับหนึ่งในด้านวิศวกรรมทีเ่ คยมีมาในประเทศไทย โดย
ต้องทาการก่อสร้างผนังกันน้ าใต้ดนิ (Diaphragm Wall) ลึกถึง 50 เมตร เพื่อควบคุมทิศทางของน้ าให้อยู่ในส่วนทีก่ าหนดและ
ไม่ให้เกิดผลการทบต่อโครงสร้างของตัวเขื่อน รวมถึงการจัดทาอุโมงค์ผนั น้ าขนาดใหญ่ในช่วงการก่อสร้าง มีการจัดทาระบบ
ระบายน้าสาหรับการชลประทานและการผลิตไฟฟ้ าท้ายเขือ่ นด้วย
นอกจากอุโมงค์ผนั น้าในโครงการสร้างเขือ่ นต่างๆ แล้ว บริษทั ยังได้ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟขนาดใหญ่สงู 6.5 เมตร กว้าง
7.5 เมตร ทะลุช่องเขายาว 1.2 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการเดินทางของรถไฟสายคลองสิบเก้า –แก่งคอย และงานเจาะระเบิดหิน
ก่อสร้างอุโมงค์วางท่อน้าของ กฟผ. ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เมตร ยาว 2,700 เมตร โดยการทางาน
จะเป็ นการระเบิดหินและขุดจากปลายทัง้ สองด้านเข้าหากันและพบกันที่จุดกึง่ กลาง ซึ่งต้องใช้ความถูกต้องและแม่นยาในการ
ก่อสร้าง
________________________________________________________________________________
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2562

บริษทั ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชนิดต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน โรงไฟฟ้ าพลังน้า และ โรงไฟฟ้ าพลังกังหันไอน้ า
มากมายในส่วนต่างๆ ของประเทศ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของแหล่งพลังงาน รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้ าย่อยขนาดต่างๆ เพื่อ
ขยายกาลังส่งไฟฟ้ าไปยังจุดทีต่ อ้ งการพลังงาน
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ าแรงสูง 500/230/115 KV ฉะเชิงเทรา2

479

โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์สง่ น้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์สง่ น้าช่วงแม่งดั
– แม่กวง สัญญาที่ 1 โครงการเพิม่ ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าเขือ่ นแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

2,181

7. งานด้านโครงสร้างเหล็ก
งานชนิดนี้มอี งค์ประกอบหลักทีแ่ ตกต่างจากโครงสร้างทัวๆ
่ ไป โดยเน้นหนักในวัตถุดบิ ประเภทเหล็กกล้า ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นการผลิตและประกอบชิน้ ส่วนพร้อมอุปกรณ์ ก่อนทีจ่ ะนาไปติดตัง้ ในสถานทีจ่ ริง ตัวอย่างเช่น งานสะพานลอยรถยนต์ขา้ ม
ถนนและทางแยกในเขตกรุงเทพมหานคร งานโครงสร้างอาคารสูง เสาไฟฟ้ าแรงสูง โครงสร้างเหล็กรถไฟฟ้ า หรือโครงหลังคา
ของอาคารยิมเนเซีย่ ม ปั จจุบนั บริษทั มีหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยเป็ นโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนโครงเหล็กอยู่ทอ่ี าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีกาลังผลิตรวมประมาณ 16,460 ตันต่อปี
8. งานด้านการวางระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม
นับตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531-2535) รัฐบาลได้ส่งเสริมและยกระดับระบบ
การสือ่ สารและโทรคมนาคมในประเทศ เพื่อให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึง่ การติดตัง้ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมจะประกอบไปด้วย การขุดวางท่อร้อยสาย การทาบ่อพัก การวาง
สายทองแดง และสายไฟเบอร์ออพติก รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบควบคุมการทางาน สาหรับงานประเภทนี้บริษทั ได้ร่วมมือกับบริษทั ที่
มีความชานาญโดยเฉพาะในการออกแบบ จัดหา ติดตัง้ และทดสอบ จนมีผลงานทีล่ ุล่วงไปแล้วหลายโครงการ
ปั จจุบนั การวางท่อส่งน้ ามันและการวางท่อแก๊สไปยังจุดต่างๆ ในประเทศ ต้อ งมีระบบการสื่อสารติดตัง้ ไปด้วย เพื่อ
ทราบข้อมูลและปั ญหาทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งไป ดังนัน้ การประสานงานของฝ่ ายก่อสร้างกับฝ่ ายติดตัง้ ระบบการ
สือ่ สารจะต้องควบคู่ไปด้วยกัน เพราะจะต้องวางสายไฟเบอร์ออพติก ไปพร้อมกับท่อดังกล่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การดาเนินการ เพื่อความมันใจได้
่
ว่าสายไฟเบอร์ออพติกทีต่ ดิ ตัง้ ไป จะต้องไม่เกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง
โครงการสาคัญที่ ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
698
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โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั ที่มีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็ นสายเคเบิลใต้ดนิ ตามโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 5) บริเวณถนนพัทยาสาย 3 และซอยเล้งกี่ ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา
จ.ชลบุรี

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1,051
269

9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิ น
ปั จจุบนั บริษัทได้ประมูลงานขุดและขนแร่ถ่านหินเพิม่ ขึน้ จากงานที่เคยทามาในอดีต เพราะบริษัท มีศกั ยภาพความ
พร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรเกี่ยวกับการทาการสารวจ ขุดขนดินและถ่ านหิน โดยการใช้สายพานลาเลียงช่วยในการ
ขนย้ายดินหรือถ่านหินขึน้ มาจากบริเวณด้านล่างของเหมือง
โครงการสาคัญที่ กาลังดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบนั
มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ชื่อและที่ตงั ้ โครงการ
โครงการจ้างเหมาขุด – ขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะสัญญา 9

35,000

โครงการเหมืองหงสา (ประเทศลาว)*

25,281

โครงการบริหารงานเหมืองแม่เมาะ สัญญา 7
โครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายสายพาน LINE SHIFTABLE CONVEYOR เข้าใกล้ขอบบ่อกักเก็บเถ้า
ถ่านหินและยิปซัม่ และงานปรับพืน้ ทีบ่ ่อกักเก็บเถ้าถ่านหินและยิปซัม่
หมายเหตุ * ดาเนินการโดย บริษทั อิตาเลียนไทย หงสา จากัด

11,263
156

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การทีจ่ ะได้รบั งานโครงการใหม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั เกณฑ์การประมูลที่
มีการแข่งขันสูง โดยหลังจากทีผ่ ่านคุณสมบัตใิ นการเป็ นผูป้ ระมูลแล้ว ราคาประมูลจะเป็ นประเด็นหลักทีจ่ ะใช้ในการพิจารณา
การแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สาหรับโครงการก่อสร้างนัน้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทาให้ราคาของสัญญาลดลง
ลูกค้า
บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็ นสองลักษณะคือ ประเภทของลูกค้าและที่ตงั ้ ของลูกค้า ทัง้ นี้ ประเภทของลูกค้าจะพิจารณา
ว่าเป็ นลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ส่วนประเภทของทีต่ งั ้ ลูกค้าจะพิจารณาจากงานของลูกค้าว่าทาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานในส่วนของภาครัฐคิดเป็ นร้อยละ 70.3 ของมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือ
ของบริษัท บริษัทย่อยที่บริษัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของ
ภาคเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 29.7 ของมูลค่าของงานที่มอี ยู่ในมือของบริษัท บริษัทย่อยที่บริษัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และ
สัดส่วนของบริษทั ในกิจการร่วมค้า โดยทีง่ านกับลูกค้าในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 71.1 ของมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือของบริษทั
ในขณะทีง่ านกับลูกค้าต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 28.9 ของมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือของบริษทั
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มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า

มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือกับภาครัฐ.....................................
มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือกับภาคเอกชน...............................
รวม...............................................................................
มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ.......................
มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ.....................
รวม...............................................................................
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
70.3
70.1
71.7
29.7
29.9
28.3
100.0
100.0
100.0
71.1
67.9
61.3
28.9
32.1
38.7
100.0
100.0
100.0

ช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา งานในส่วนภาครัฐมีประมาณร้อยละ 70 ของงานทีม่ อี ยู่ในมือทัง้ หมดของบริษทั โดยมูลค่าของงาน
ทีม่ อี ยู่ในมือกับภาครัฐคิดเป็ นร้อยละ 70.3 และ 70.1 ของงานทีม่ อี ยู่ในมือทัง้ หมดของบริษทั ณ สิน้ ปี 2562 ปี 2561 ตามลาดับ
สถานการณ์การแข่งขันและผูแ้ ข่งขัน
มีบริษัทที่ดาเนินธุรกิจก่อสร้างที่เป็ นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (Thai Contractors Association)
มากกว่า 500 ราย ประกอบไปด้วยบริษทั ไทย บริษทั ต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ระหว่างบริษทั ไทยและบริษทั ต่างประเทศ
นอกจากการแข่งขันจะขึน้ อยู่กบั ราคาเป็ นส่วนใหญ่แล้ว ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกาหนดราคา คือการ
หาแหล่ งวัตถุ ดิบ ความผันผวนของราคาวัตถุ ดิบ มีผลกระทบต่ อ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวัตถุ ดิบ คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนโครงการ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัตถุดบิ แล้ว ปั จจัยการแข่งขันทีส่ าคัญยัง
รวมถึงความรู้ความชานาญและประสบการณ์ ของพนัก งานและผู้รบั เหมาช่วงและการก่อตัง้ กิจการร่วมค้าเพื่อให้รบั ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคและเพื่อการมีพนั ธมิตรธุรกิจ
หน่ วยงานภาครัฐอนุ ญาตให้ผรู้ บั เหมาทีม่ คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดเข้าร่วมประมูลงาน โดยแยกประเภทได้
ตามศักยภาพ ประสบการณ์ ระดับความชานาญ ความรูท้ างด้านเทคนิค และความพร้อมในการจัดหาทรัพยากร ผูร้ บั เหมาที่
ได้รบั การจัดให้อยู่ในระดับสูงย่อมได้รบั การพิจารณาในเบือ้ งต้นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี ุ ณสมบัตทิ จ่ี ะเข้าประมูลเพื่อรับงานก่อสร้างได้ทุก
ประเภท ซึง่ ภาครัฐได้จดั ให้ผรู้ บั เหมาได้เข้าร่วมประมูลงานตามศักยภาพของตนเองเพื่อทาให้ภาครัฐสามารถดาเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ผูร้ บั เหมาสามารถดาเนินธุรกิจของตนเองและพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อผูร้ บั เหมาก่อสร้างในประเทศทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดง
รายได้ของผูร้ บั เหมาก่อสร้างดังกล่าวแต่ละรายสาหรับปี พ.ศ. 2562
ชื่อบริษทั
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

รายได้
(ล้านบาท)
63,006.9
33,383.6
24,796.5
12,137.9

ร้อยละ
ของยอดรวม
30.15
15.98
11.87
5.81
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บริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน)
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จากัด (มหาชน)
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น จากัด (มหาชน)
บริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พรีบลิ ท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)
บริษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีราชาคอนสครัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)
รวม

แบบแสดงรายการประจาปี
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
208,979.2

2562

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
100.00

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*ไม่รวมบริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากยังไม่มงี บการเงินปี 2562
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2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ขัน้ ตอนการรับงาน

ติดต่อหน่วยราชการหรือเจ้าของโครงการ เพือ่ ซือ้ แบบโครงการ
คานวณต้นทุนของโครงการจากแบบ (Cost Estimation)
ยืน่ ประกวดราคา
รับงานเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้าง
กาหนดผูด้ าเนินโครงการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบโครงการได้แก่รองประธาน
บริหารรับผิดชอบโครงการ
วางแผนรายละเอียดและจัดเตรียมงานก่อนลงมือก่อสร้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

คัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วง
หรือผูร้ บั เหมารายย่อย

รายงานความก้าวหน้า

ไม่ผา่ นการตรวจสอบ
สอบ

ติดตามและตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

ตรวจเช็คความเรียบร้อย

ส่งมอบงาน
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ขัน้ ตอนการรับงาน
1. การประกวดราคา การรับงานจากลูกค้าของบริษทั โดยการติดตามข่าวการประกวดราคา ตามประกาศจากหน้าหนังสือพิมพ์
หรือจากบริษทั ทีป่ รึกษาหรือบริษทั ออกแบบ บริษทั จะเข้าร่วมทาการประกวดราคาโดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1.1 ซือ้ เอกสารประกวดราคาเพื่อคิดราคา
1.2 การเสนอราคา
2. การเจรจา บริษทั อาจจะรับงานโดยการเจรจาตัง้ แต่ต้น โดยไม่มกี ารประกวดราคาซึง่ ทางบริษทั อาจเป็ นฝ่ ายไปเสนอบริการ
หรืออาจเป็ นทางลูกค้าติดต่อเจาะจงเลือกบริษทั
ขัน้ ตอนระหว่างการดาเนินงาน
1. แบ่งงานโดยดูประเภทของงานและส่งต่อให้ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบเป็ นส่วนๆ ไป
2. แต่งตัง้ ผู้จดั การโครงการ (Project Manager) ซึ่งมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในทุกๆ ด้านของโครงการและอยู่ในการควบคุมของ
รองประธานบริหาร (Senior Vice President) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit)
3. วางแผนรายละเอียดโครงการโดยผูจ้ ดั การโครงการจะ
 จัดตารางโครงการ (Project Schedule) ให้เหมาะกับเงื่อนไข และระยะเวลาการชาระเงิน
 วางแผนคนงานจะจ าแนกระดับ คนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจ านวนคนงานที่ ใ ช้ ก ับ งาน
แต่ละประเภท
 วางแผนจัดเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
 เตรียมสานักงานชัวคราว
่
และจัดสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ให้พร้อม
 จัดทาตารางการทางาน โดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ
4. การดาเนินการก่อสร้าง ระหว่างดาเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมและหัวหน้างานในแต่ละฝ่ ายจะร่วมมือคอยตรว จสอบ ดูแล
และรักษาอัตราความก้าวหน้าของงานให้เป็ นไปตามแผนและกาหนดเวลาทีว่ างไว้
5. การรายงานและบันทึกเป็ นการรายงานผลเกีย่ วกับรายละเอียดของงานทีท่ า
6. การติดตามและตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ติดตามต้นทุน เปรียบเทียบกับ
งบประมาณในการก่อสร้าง
7. การตรวจเช็คความเรียบร้อยครัง้ สุดท้ายก่อนส่งมอบงาน ตรวจสอบผลงานอยู่เป็ นประจาทุกเดือน
ขัน้ ตอนหลังการดาเนินงานแล้วเสร็จ
การส่งมอบงาน ฝ่ ายผูว้ ่าจ้างจะตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน และจ่ายคืนเงินประกันผลงาน (Retention Money)
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาประกันผลงานแล้ว ผูว้ ่าจ้างจะคืนหนังสือค้าประกันสัญญา (Performance Bond) ให้แก่บริษทั
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2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งานทีม่ ไิ ด้ส่งมอบของบริษทั และตามส่วนของบริษัททีม่ มี ูลค่าของงานมากกว่าร้อยละ 10.00 ของรายได้ต่อปี จากการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ ของบริษทั และของบริษทั ย่อยของบริษทั มีดงั นี้

ชื่อโครงการ
1)
2)
3)
4)

งานขุดขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง สัญญาที่ 9
งานเหมืองหงสา ประเทศลาว (1)
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีสม้ สัญญาที่ 3
(ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า)
งานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (สัญญา 1:
งานโยธา)

5)

โครงการรถไฟฟ้ านครธากา บังคลาเทศ สายที่ 6
สัญญาที่ CP-03 และ CP-04

6)

งานขุดขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง สัญญาที่ 7 (2)
โครงการ วัน แบงค็อก มิกซ์ยสู
(โครงสร้างส่วนใต้ดนิ )
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ
สัญญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิม่ เติมการ
ให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1

7)
8)
9)

10) โครงการรถไฟฟ้ านครธากา บังคลาเทศ
สัญญาที่ CP06 (3)

การรับรูร้ ายได้
ของโครงการ
(ร้อยละ)

ระยะเวลา (ปี )

วันแล้วเสร็จ

มูลค่าของงาน
(ล้านบาท)

4.4

10 ปี 1 เดือน

ธ.ค. 2571

29,579.4

36.5

17 ปี 3 เดือน

ธ.ค. 2572

25,281.8

46.3

5 ปี 6 เดือน

ต.ค. 2565

17,355.1

97.9

4 ปี 11 เดือน

มี.ค. 2563

13,896.6

68.8

3 ปี 2 เดือน

ส.ค. 2563

13,811.8

98.6

11 ปี 7 เดือน

เม.ย. 2563

13,518.0

21.4

3 ปี 2 เดือน

ก.พ. 2565

8,250.0

73.0

4 ปี

ม.ค. 2565

7,065.4

32.1

4 ปี

ม.ค. 2565

7,004.7

21.2

3 ปี 8 เดือน

มี.ค. 2565

6,703.8

หมายเหตุ
(1)
โครงการนี้ดาเนินการโดยบริษทั ย่อยของบริษทั
(2)
โครงการนี้ดาเนินการโดยกิจการร่วมค้าของบริษทั ซึง่ ร่วมกับบริษทั สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
(3)
โครงการนี้ดาเนินการโดยกิจการร่วมค้าของบริษทั ซึง่ ร่วมกับ Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
1.1 รายได้และโอกาสในการเติ บโตของรายได้ของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั สัญญาที่ทาํ กับภาครัฐซึ่งขึน้ อยู่กบั นโยบายของ
รัฐบาลและเศรษฐกิ จของประเทศเป็ นหลัก
บริษัทดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ท่สี าคัญในประเทศโดยในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการก่อสร้างในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 67.4 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทัง้ หมด
เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอัตราเพิม่ ขึน้ ในปี 2562 โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิม่ ขึ้นโดยคิดเป็ นร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ในปี พ.ศ. 2561 และคิดเป็ นร้อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2560
และอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิม่ ขึน้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ.
2562 คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2561 และคิด เป็ น ร้อ ยละ -3.0 ในปี พ.ศ. 2560 (ข้อ มูลจากสานัก งานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บริษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั และระดับการใช้จ่ายของ
รัฐบาลจะเปลีย่ นแปลงเพียงใด หรือจะมีวกิ ฤตการณ์ทางการเงินเกิดขึน้ อีกหรือไม่ ในอนาคตปั จจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่
 การลดลงของกิ จ กรรมด้ า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิต หรือ ด้ า นอุ ต สาหกรรมในประเทศ หรือ ในภู มิ ภ าค
หรือในระดับโลก
 การยกเลิกการกระตุน้ เศรษฐกิจจากนโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐจากในประเทศ หรือในระดับโลก
 การขาดแคลนสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงในส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการด้าน
สินค้าและบริการของผูป้ ระกอบการในภูมภิ าค
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและราคาน้ามัน
 ภาวะเงินเฟ้ อในระยะยาว หรือการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ ในภูมภิ าค
 การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีอากร
 การแพร่ระบาดหรือการระบาดในวงกว้างของโรคร้ายแรงต่างๆ อาทิเช่น โรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคไข้หวัดนก หรือการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ในประเทศหรือประเทศ
อื่นๆ ในภูมภิ าค
 การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การรัฐประหาร การก่อการร้ายหรือความขัดแย้งทางทหารทัง้ ในประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคหรือทัวโลก
่
 สถานการณ์ ความไม่ สงบทางภาคใต้ของประเทศที่ยงั ดาเนิน ต่ อ ไปหรือเพิ่ม ความรุน แรงขึ้น และการพัฒ นาด้าน
กฎหมาย การเมือง หรือเศรษฐกิจของประเทศหรือทีก่ ระทบต่อประเทศ
 ภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ติ ่างๆ
การถดถอย หรือเสือ่ มลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต หรือ
การเงินในประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงิน
ต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงานและโอกาสของบริษัทการดาเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากมุ่งเน้นการ
ดาเนินธุรกิจภายในประเทศแล้ว การดาเนินธุรกิจของบริษทั ยังขึน้ อยู่กบั การใช้จ่ายของภาครัฐเป็ นอย่างมาก โดยทีล่ ูกค้าราย
ใหญ่ของบริษัท ได้แก่ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจต่ างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย Dhaka Mass Transit Company Limited การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็ นต้น ซึ่งบริษัทมี
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รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็ นร้อยละ 70.3 และร้อยละ 73.2 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทัง้ หมด
ในปี พ.ศ. 2562 และทัง้ ปี พ.ศ. 2561 ตามลาดับ และร้อยละ 71.1 และร้อยละ 70.1 ของมูลค่าของงานของบริษทั บริษทั ย่อยที่
บริษัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทในกิจการร่วมค้าทีม่ อี ยู่ในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลาดับ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ยังคงให้บริการก่อสร้างกับภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพสูงและ
มีความมันคงควบคู
่
่กนั ด้วย อย่างไรก็ดี ในขณะที่แผนของประเทศเปิ ดโอกาสให้รฐั บาลเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงการระบบ
สาธารณูปโภค หากมีการตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายทีส่ าคัญของรัฐบาลย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณสัญญาโครงการ
ก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐทีจ่ ะมี ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวหรือในกรณีทค่ี วามสัมพันธ์ของบริษทั และภาครัฐไม่ราบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็
ตาม ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้
เงินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุนด้วย
1.2 งานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคที่บริ ษทั รับดําเนิ นงานมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิ จ สถานะทางการเงิ น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิ นตามสัญญากู้เงิ นต่างๆ และข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ้นกู้ ผล
การดําเนิ นงาน และโอกาสของบริษทั
รายได้ส่วนสาคัญของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับงานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาจาก
สัญญาก่อสร้างทีท่ ากับรัฐบาล องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล หรือบริษทั เอกชนทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากหน่ วยงานของรัฐทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ ซึง่ งานเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสีย่ งซึง่ ไม่เกีย่ วกับการดาเนินการก่อสร้างของบริษทั ตัวอย่างเช่น โครงการ
ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างยิง่ จากคนทัวไป
่ ซึง่ อาจถูกตรวจสอบโดย
สาธารณชน และฝ่ ายการเมืองมากกว่าปกติ และอาจเป็ นโครงการทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ ทาให้บริษทั ต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และเงินทุนหมุนเวียนจานวนมากให้แก่โครงการดังกล่าว นอกจากนี้โครงการระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวอาจเกิดความล่าช้า
หรืออาจถูกแก้ไขเนื่องจากประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทาให้การชาระเงินให้แก่บริษทั ก่อสร้างทีใ่ ห้บริการแก่โครงการดังกล่าว
รวมถึง บริษั ท อาจล่ า ช้า อัน เป็ น ผลจากการเกิด ข้อ พิพ าทกับ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ผู้ ให้ กู้แ ก่ โ ครงการ นอกจากนี้ ก าร
เปลีย่ นแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการชาระเงินให้แก่บริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในทางลบต่อกระแสเงินสดของบริษทั นอกจากนี้ขอ้ พิพาทต่างๆ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงงบประมาณและนโยบายของ
รัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั และการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการในอนาคตของบริษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้
กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
1.3 หากบริ ษทั ไม่สามารถประมาณการความเสี่ยงรายได้ หรือต้นทุนของสัญญาโดยรวมได้อย่างถูกต้อง หรือไม่
สามารถตกลงราคามูลค่าของงานที่ ได้ดาํ เนิ นการแล้ว เนื่ องจากคําสังเปลี
่ ่ยนแปลงที่ ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ บริ ษัท
อาจได้รบั ผลกําไรตํา่ กว่าที่คาดไว้ หรืออาจขาดทุนจากสัญญา
สัญญาก่อสร้างทีส่ าคัญของบริษทั จะเป็ นสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) หรือสัญญาทีม่ รี าคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน
(Fixed Unit Price) ข้อกาหนดของสัญญาเหล่านี้กาหนดให้บริษทั ต้องค้าประกันราคาค่าบริการเหมาจ่าย หรือราคาค่าบริการที่
มีราคาต่อหน่ วยทีแ่ น่ นอน และต้องรับความเสีย่ งว่าต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั จะไม่สงู กว่าทีค่ าดไว้ ดั งนัน้
บริษทั จะรับรูก้ าไรจากสัญญาต่างๆ ได้เฉพาะเมื่อบริษทั สามารถควบคุมต้นทุน และหลีกเลีย่ ง ปั ญหาต้นทุนสูงกว่าประมาณ
การได้ อนึ่งการทีต่ น้ ทุนสูงกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ การประมาณการทีผ่ ดิ พลาด หรือปั จจัย
อื่นใดล้วนส่งผลให้โครงการได้กาไรน้อยลงหรืออาจขาดทุนได้ สัญญาทีบ่ ริษทั ได้เข้าดาเนินการจานวนมากมีส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั
ประมาณการต้นทุนของบริษทั อิงกับสมมุตฐิ านหลายประการ แม้ว่าบริษัทจะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวัสดุก่อสร้างที่
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เพิม่ ขึน้ ในการประมูลของบริษัทแล้วก็ตาม รายได้ ต้นทุนและกาไรที่รบั รูจ้ ากสัญญาเหมาจ่าย หรือสัญญาที่มรี าคาต่อหน่ วยที่
แน่ นอนอาจแปรผันไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจากปั จจัยหลายประการ ซึง่ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงด้านเงื่อนไข
ของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดอายุของสัญ ญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุ ดิบ และแ รงงานที่มิได้
คาดการณ์ ไว้ สัญญาก่อสร้างบางฉบับ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการปรับราคา (Escalation Formula) เพื่อรองรับการ
เพิม่ ขึน้ ของราคาวัตถุดบิ และแรงงานทีม่ ไิ ด้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังต้องรับภาระส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ บางส่วนนัน้ ก่อนทีจ่ ะ
สามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามสูตรที่ใช้ในการปรับราคาได้ ซึ่งสูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดบิ และ
ค่าแรงงานที่เพิ่ม ขึ้นได้ท งั ้ หมด หากการประมาณการความเสี่ยง รายได้ห รือต้น ทุ น ของบริษัท โดยรวมไม่ถู ก ต้อ ง หรือ มี
เหตุการณ์เปลีย่ นไป หรือหากสูตรทีใ่ ช้ในการปรับราคาดังกล่าวในสัญญาไม่ครอบคลุม ต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ หมด บริษทั จะได้
กาไรน้อยลง หรืออาจขาดทุนจากสัญญานัน้ ได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การ
ดารงอัตราส่วนทางการเงิน ตามสัญ ญากู้เงิน ต่ างๆและข้อก าหนดสิท ธิของหุ้น กู้ ผลการดาเนิ นงาน และโอกาสของบริษัท
บริษทั มักจะต้องปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม หรืองานตามคาสังเปลี
่ ย่ นแปลง (Change Order) ตามทีล่ กู ค้าแจ้งมา แม้ว่าลูกค้ายังมิได้
มีการตกลงเกีย่ วกับขอบข่ายหรือราคาของงานทีจ่ ะทานัน้ ก็ตาม เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า งานทีท่ านัน้ เกิน
ขอบข่ายงานที่กาหนดไว้ในแผนโครงการและรายละเอียดเฉพาะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่าราคาที่ลูกค้าเต็มใจชาระเป็ นค่างาน
พิเศษหรือไม่ หากเป็ นกรณีทล่ี กู ค้าตกลงว่างานทีท่ านัน้ เป็ นงานพิเศษทีท่ าเพิม่ แม้ลกู ค้าจะตกลงชาระเงินสาหรับค่างานพิเศษ
แต่บริษทั อาจต้องรับภาระต้นทุนสาหรับงานดังกล่าว เป็ นระยะเวลานาน จนกว่าคาสังเปลี
่ ย่ นแปลงจะได้รบั อนุ มตั แิ ละลูกค้าใช้
เงินคืนให้ นอกจากนี้ คาสังเปลี
่ ย่ นแปลงงานทีย่ งั มิได้รบั อนุมตั ิ ข้อโต้แย้งเกีย่ วกับสัญญา หรือข้อเรียกร้องเหล่านี้ ยังทาให้บริษทั
มีตน้ ทุนทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ บริษทั จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็ น “รายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชาระ” ในงบ
ดุลของบริษัท เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทได้ กาหนดให้แต่ละหน่ วยธุรกิจจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อวางแผนและ
ติดตามให้แต่ละสัญญาก่อสร้างสามารถส่งมอบให้กบั ลูกค้าตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ตกลงกัน อย่างไรก็ดบี ริษทั ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษทั
จะสามารถแก้ไขสัญญา ส่งใบเรียกเก็บเพื่อเรียกเก็บเงิน หรือได้รบั ชาระภาระต้นทุน และส่วนต่างกาไรจากงานที่ทาเพิม่ เติม
หรืองานตามคาสังเปลี
่ ย่ นแปลงได้ทงั ้ หมดหรือไม่ได้เลย ซึง่ เหตุดงั กล่าวอาจนาไปสู่ขอ้ พิพาททางธุรกิจ หรืออาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนด
สิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินการ โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
1.4 ธุรกิ จของบริษทั ขึน้ อยู่กบั ลูกค้าในจํานวนจํากัด
โดยทัวไปบริ
่
ษทั จะมุ่งรับงานจากลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่ม ซึง่ อาจเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นแหล่งรายได้และแหล่งมูลค่าของ
งานทีม่ อี ยู่ในมือทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั มีรายได้จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Dhaka Mass Transit Company Limited การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็ นต้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ
40.4 และร้อยละ 30.8 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทัง้ หมดของบริษทั ในปี พ.ศ. 2562 และทัง้ ปี พ.ศ. 2561 และคิดเป็ น
ร้อยละ 54.1 และร้อยละ 57.6 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัท บริษัท ย่อยที่บริษัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และ
สัดส่วนของบริษทั ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลาดับ เพื่อลดความ
เสีย่ งบริษทั ได้เข้าประมูลก่อสร้างทัง้ งานภาครัฐและเอกชนทีม่ หี ลากหลายกลุ่มลูกค้ามากขึน้ อย่างไรก็ดหี ากบริ ษัทไม่สามารถ
ชนะประมูลงานใหม่ได้จากลูกค้าข้างต้น หรือบริษัทมีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับสัญญากับลูกค้าดังกล่าว และบริษัทไม่สามารถชนะ
ประมูลงานจากลูกค้ารายอื่นได้ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนด
สิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินการ โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
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1.5 บริษทั อาจต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่รนุ แรง ซึ่งอาจทําให้บริษทั มีส่วนแบ่งการตลาดและกําไรลดลง
ธุรกิจก่อสร้างในประเทศและในทวีปเอเชียเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันทีส่ งู การได้รบั งานโครงการใหม่ๆ มักกาหนดจาก
เกณฑ์การประมูลแข่งขันเป็ นหลัก โดยหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติในการเป็ นผู้ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณาราคา
ประมูล บริษทั อาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากบริษทั ก่อสร้างจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากประเทศจีน ญี่ป่ นุ และเกาหลี โดยบางบริษทั มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพใน
การดาเนินงานที่มากกว่าของบริษัททาให้บริษัทอาจต้องยอมรับกาไรตามสัญญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรือให้เงื่อนไขการ
ทางานที่ดขี น้ึ แก่เจ้าของโครงการเพื่อการแข่งขัน หากบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ประสบความสาเร็จ ส่วนแบ่งการตลาดและ
ส่วนแบ่งกาไรอาจลดลงได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
1.6 การที่ บริษทั เข้าร่วมในกิ จการร่วมค้าอาจทําให้บริ ษทั ต้องรับผิ ดหากผู้ร่วมทุนตามกิ จการร่วมค้า มิ ได้ปฏิ บตั ิ
ตามข้อตกลง
ในบางกรณีบริษัทได้เข้าร่วมในกิจการร่วมค้ากับผูร้ ่วมทุนภายนอก ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน
(Joint and Several) เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าร่วมประมูลงานและทางานโครงการเฉพาะบางโครงการที่บริษัท ต้องการความ
ชานาญหรือเทคโนโลยีพิเศษ หรือเมื่อบริษัทต้องการยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานให้สูงขึน้ หรือเมื่อบริษัท
ต้องการลดความเสีย่ งด้านการเงิน และการดาเนินงานในโครงการดังกล่าว ความสาเร็จของงานกิจการร่วมค้า ส่วนใหญ่แล้ว
ขึน้ กับความสามารถของบริษทั ในการดาเนินงานร่วมกับผูร้ ่วมทุนในกิจการร่วมค้า หรือความสามารถของผูร้ ่วมทุนในกิจการ
ร่วมค้าในการปฏิบตั ิตามพันธะของตนตามสัญญาได้หรือไม่ บริษัทได้ลดความเสีย่ งด้วยการวิเคราะห์ประวัติ คุณสมบัติ และ
ข้อมูลต่างๆ ของผูท้ จ่ี ะร่วมทุนในกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ดหี ากผูร้ ่วมทุนในกิจการร่วมค้าไม่สามารถกระทาตามพันธะของตนได้
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนในส่วนของตนมาลงทุนได้ บริษทั อาจจะต้องลงทุนเพิม่ ขึน้ และให้บริการเพิม่ ขึน้ มาเสริมส่วนทีข่ าด
นัน้ และหากเจ้าของโครงการมีสทิ ธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ติ ามพันธะดังกล่าวบริษทั อาจต้องเข้ารับผิดใน
ส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าด้วย ยิ่งกว่านัน้ หากบริษัทหรือกิจการร่วมค้ายังไม่สามารถดาเนินงานได้เป็ นที่น่าพอใจ
เจ้าของโครงการอาจบอกเลิกโครงการซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดตามกฎหมาย และสร้างความเสียหายแก่ช่อื เสียงของ
บริษทั และกาไรทีบ่ ริษทั จะได้รบั จากโครงการจะมีจานวนลดลงด้วย และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงานโอกาส
ของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
1.7 บริษทั มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิ จในโครงการก่อสร้างของบริษทั ที่มีอยู่ภายนอก
ประเทศ
บริษัทมีรายได้ท่ไี ด้จากลูกค้าภายนอกประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 32.6 และร้อยละ 26.8 ของรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างทัง้ หมดของบริษัทในปี พ.ศ. 2562 และ ทัง้ ปี พ.ศ. 2561 ตามลาดับ และคิดเป็ นร้อยละ 28.9 และร้อยละ 32.1 ของ
มูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือของบริษทั และสัดส่วนของบริษทั ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามลาดับ ซึง่ โครงการภายนอกประเทศดังกล่าวเป็ นโครงการทีอ่ ยู่ในประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมียนมา
กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย มาดากัสการ์ โมซัมบิกและไต้หวัน ทัง้ นี้บริษทั อาจเข้าประมูล และอาจได้รบั
เลือก ให้เข้าทาสัญญาก่อสร้าง ใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ด้วย

________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 31

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

แบบแสดงรายการประจาปี 2562

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประเทศดังกล่าวบางประเทศ ในอดีตมีความไม่มนคงและ
ั่
รัฐบาลของบางประเทศได้เข้าแทรกแซงเศรษฐกิจในบางครัง้ และได้ดาเนินการปลีย่ นแปลงนโยบายทีส่ าคัญของประเทศ เช่น
การควบคุมสกุลเงินในประเทศทีบ่ ริษทั มีโครงการ อาจส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถส่งกาไรทีไ่ ด้จากโครงการกลับมาได้ ความไม่
มันคงทางการเมื
่
องความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของบริษทั ในปั จจุบนั
หรือจานวนและขนาดของโครงการระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มกี ารเติบโตทีช่ า้ ลง ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษัท และผลตอบแทนผู้ลงทุน นอกจากนี้จากการที่บริษัทขยายธุรกิจบริ การ
ก่อสร้างในต่างประเทศเพิ่มขึน้ บริษัทจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมันคงปลอดภั
่
ยในประเทศ
ดังกล่าวด้วย
1.8 ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการที่ บริ ษัทได้รบั งานสัญ ญาใหม่ และระยะเวลาการ
ดําเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว
รายได้สว่ นสาคัญของบริษทั ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมในเวลาใดเวลาหนึ่งอาจได้มาจากสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึง่ มี
จานวนจ ากัด นอกจากนี้ บ ริษัท ไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ว่า บริษัท จะได้รบั งาน (Award) สัญ ญาใหม่ ห รือ ไม่ และได้เมื่อ ใด
เนื่องจากสัญญาดังกล่าวจะมีเวลาในการประมูลงาน พร้อมทัง้ ขัน้ ตอนการเลือกผูไ้ ด้รบั งานทีน่ าน และซับซ้อนซึง่ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัย
หลายประการรวมทัง้ สภาวะของตลาด แหล่งเงินทุนและการอนุ มตั ิจากรัฐบาล เนื่องจากรายได้ส่วนสาคัญของบริษัทมาจาก
โครงการขนาดใหญ่ ดังนัน้ ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั จึงผันผวนอย่างมาก จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาส
หนึ่ง ขึน้ กับจังหวะเวลาในการได้รบั งานสัญญาใหม่ ปริมาณของงานทีต่ อ้ งทาภายใต้สญ
ั ญา และ ระยะเวลา และจานวนรายได้ท่ี
บริษทั รับรูจ้ ะแตกต่างกันโดยขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาของโครงการ และขัน้ ตอนงานก่อสร้างทีด่ าเนินอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
ซึง่ ปกติจะมีงานก่อสร้างในปริมาณที่น้อยในช่วงต้นและช่วงปลายของโครงการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้น้อยลง
ในช่วงงานเหล่านัน้ หากเปรียบเทียบกับปริมาณงานทีบ่ ริษทั ทาในช่วงกลางของโครงการก่อสร้างซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีบ่ ริษทั รับรู้
รายได้มากขึน้ ดังนัน้ ผลการดาเนินงานของบริษทั จึงแปรผันตามระยะเวลาและขัน้ ตอนงานก่อสร้างตามสัญญา รวมทัง้ ประเภท
ของสัญญาของบริษัทในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได้ และกระแสเงินสดจากโครงการของบริษัท
อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากปั จจัยหลายประการ ซึง่ รวมทัง้ ความล่าช้าในการได้รบั วัส ดุอุปกรณ์จากผูจ้ าหน่ าย การขาดแคลน
แรงงาน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานทีต่ ้องดาเนินการและสภาพอากาศ ซึง่ ความล่าช้าทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลในทางลบต่อ
สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงานของ
บริษทั สาหรับระยะเวลาช่วงใด ช่วงหนึ่ง
1.9 ความเสี่ยงที่สืบเนื่ องจากโครงการทวาย
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“ITD”) และคู่สญ
ั ญากลุ่มธุรกิจร่วม
ทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในสหภาพเมียนมา (“Project Companies”) ได้มกี ารลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวายระยะแรก กับคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อดาเนินการ
พัฒ นานิ คมอุ ต สาหกรรมและระบบสาธารณู ป โภคต่ างๆ รวมพื้น ที่ 27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสัญ ญาสัม ปทาน
ดังต่อไปนี้
1) นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก และถนน 2 ช่องทางเชื่อมต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายสู่ชายแดนประเทศไทย
ณ บ้านพุน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (Initial Industrial Estate and Two-lane Road)
2) ท่าเรือขนาดเล็ก (Small Port)
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เขตทีอ่ ยู่อาศัย (Initial Township)
อ่างเก็บน้าและระบบประปา (Small Water Reservoir)
โรงไฟฟ้ าชัวคราว
่
(Boil-off Gas and Temporary Power Plants)
โรงไฟฟ้ า (Initial Phase Power Plant)
ระบบโทรคมนาคมผ่านสาย (Telecommunications Landline)
ท่าเรือ LNG (LNG Terminal)*
*(มีการลงนามในสัญญาสัมปทานวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559)

เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเปลี่ยนถ่ายการบริหารประเทศ
และได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ขน้ึ อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทีผ่ ่าน
มา เพื่อกากับดูแลและการบริหารงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายระยะแรก ให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้ทงั ้ ITD และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ MC) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นสาคัญต่างๆของสัญญาสัมปทาน และดาเนินการจัดเตรียมเอกสารและ
บริหารจัดการอันเกีย่ วเนื่องกับการพัฒนาโครงการตามแผนงานในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย ตามรายการทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญาสัมปทานให้เสร็จสมบูรณ์
บริษทั และผูร้ ่วมทุนได้นาส่งรายงานการออกแบบการก่อสร้าง (Detailed Design) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อ ม (EIA Report) ให้แ ก่ DSEZ MC ตามกรอบเวลาของสัญ ญาสัม ปทาน และทาง Environmental Conservation
Department ภายใต้ Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ได้อนุมตั ิ EIA Report ของแต่ละโครงการให้แก่บริษทั และผูร้ ่วมทุนแล้ว
นอกจากนี้ทางบริษทั และผูร้ ่วมทุนกาลังอยู่ในช่วงการหารือกรอบสัญญาเช่าทีด่ นิ (Land Lease Agreement) ร่วมกับ
ทาง DSEZ MC โดยเริม่ จากโครงการนิคมอุตสาหกรรมก่อน และจะใช้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นพื้นฐานในการหารือสัญญาเช่าที่ดนิ
โครงการอื่นๆ ต่อไป
ทางโครงการยังได้รบั การสนับสนุนโดยต่อเนื่องจากทางฝั ง่ ภาครัฐไทยและภาครัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดย
ในเดือนมีนาคม 2561 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เห็นชอบกับหลักการและเงื่อนไขเกีย่ วกับเงินกูแ้ บบผ่อนปรน
จากรัฐบาลไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและชายแดนไทย -เมียนมา ต่อมา
คณะทางานเฉพาะกิจของทัง้ สองรัฐบาล (Joint Technical Taskforce) ได้มกี ารจัดประชุมคณะทางานเพื่อหารือเกีย่ วกับข้อมูล
ด้านวิศวกรรมของโครงการถนนดังกล่าวและเงื่อนไขเกีย่ วกับเงินกูจ้ ากรัฐบาลไทยเพิม่ เติม และได้ตกลงจัดจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
ด้านวิศวกรรมเพื่อสรุปแผนงานในการก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นอันจาเป็ นต่อการประมูลเพื่อจัดจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างและ
การจัดทาสัญญาเงินกูร้ ะหว่างภาครัฐ โดยมีการลงนามจัดจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้มกี ารลงสารวจพื้นที่ถนนร่วมกับที่ ปรึกษาด้านวิศวกรรมของ สานักงานความร่วมมือ
พัฒ นาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency: NEDA)
และ Myanmar Ministry of Construction รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชน (Public Consultation
Meeting) เรื่องรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA) Report) ของโครงการถนนดังกล่าว
ซึง่ แล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2562 ตามกรอบ EIA Report ของโครงการถนนดังกล่าวซึง่ ได้รบั การอนุมตั ริ ายงานจากภาครัฐ
ของสารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้ว
ในเดือนตุลาคม 2562 ทีผ่ ่านมา ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ พิเศษทวายและพื้น ที่ท่ีเกี่ย วข้อ ง ครัง้ ที่ 9 (Joint Coordinating Committee: JCC) โดยเนื้ อ หาในการประชุ ม
มุ่งเน้ นในเรื่องความร่วมมือของภาครัฐในเชิงปฏิบตั ิ การอันเกี่ยวกับโครงการ ต่ อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NEDA,
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หน่ วยงานกระทรวงการก่อสร้างของสาธารณัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบริษทั ทีป่ รึกษาทางวิศวกรรม ได้มกี ารประชุมรายงาน
ขัน้ สุ ด ท้าย (Final Report Presentation) ของโครงการก่ อ สร้า งถนนสองเลนเชื่อ มต่ อ พื้น ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษทวายและ
ชายแดนไทย-เมียนมา ณ กรุงเนปิ ดอว์ ซึง่ ภาครัฐจะมีการจัดประชุม Joint Task Force ในรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ ระชุม JCC และ (Joint High Level Committee: JHC) ต่อไป
ซึง่ ความคืบหน้านี้ถอื เป็ นความก้าวหน้าของการร่วมมือระหว่างทัง้ สองรัฐบาลในการให้การสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ถนนเชื่อ มโยงเศรษฐกิจ และสัง คมของทัง้ สองประเทศอย่ า งเป็ น รูป ธรรมอัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมทวายและความเป็ นอยู่ของประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงของทัง้ สองประเทศ
จากปั จจัยเสีย่ งข้างต้น อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆ ข้อกาหนดสิทธิหนุ้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั ฯ และผลตอบแทนผูล้ งทุน
1.10 ความเสี่ยงจากการขอประทานบัตรในเหมืองแร่โพแทช
การดาเนินการขอประทานบัตรของโครงการได้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนการของประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดิน ตาม
พ.ร.บ.แร่ ของกระทรวงอุต สาหกรรม ซึ่งมีข นั ้ ตอนวิธีก ารที่ม ากกว่ าการขอประทานบัต รเหมือ งแร่โดยทัว่ ไป นอกจากนี้
โดยเฉพาะกรณี ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญากับกระทรวงอุตสาหกรรมแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น เดิมที่เป็ น
ชาวต่างชาติในปี 2551 หลังจากบริษทั ฯเข้ามาถือครองหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ย่อยตัง้ แต่ปี 2549 เพื่อการสารวจและผลิตแร่โพ
แทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสัญญานี้นอกเหนือจากการกาหนดเกณฑ์รายละเอียดผลตอบแทนให้แก่ทางราชการ ซึง่
รวมถึงการให้รฐั บาลถือหุน้ ในบริษทั ย่อยนี้เป็ นจานวน 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ตอ้ งนาเงินมาลงทุนในโครงการ สัญญายังได้ระบุถงึ
สิทธิในการทาเหมืองแร่ให้กบั บริษทั ย่อยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่จะดาเนินการ
เพื่อให้มกี ารพิจารณาอนุญาตให้สทิ ธิและสิทธิพเิ ศษทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั ย่อยสามารถพัฒนา สร้าง ประกอบกิจการ และดารง
ไว้ซง่ึ การทาเหมืองแร่โพแทชเชิงพาณิชย์ตามความมุ่งหมายของสัญญานี้ รวมตลอดถึงการออกประทานบัตรให้แก่บริษทั ย่อย
ด้วย ซึง่ จากข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าวโอกาสทีจ่ ะไม่ได้ประทานบัตรจึงมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างน้อย ทัง้ นี้การทีบ่ ริษทั ย่อย
ได้ผ่านขัน้ ตอนการพิจารณา EIA แล้วนัน้ ถือเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญ ช่วยเพิม่ ความมันใจและเป็
่
นไปได้ในการดาเนินการตาม
ขบวนการต่อเนื่องได้ตามขัน้ ตอนการขอรับประทานบัตรมากยิง่ ขึน้ อันรวมถึงบริษทั ย่อยได้ผ่านขัน้ ตอนตาม พระราชบัญญัตแิ ร่
พ.ศ. 2510 และพระราชบัญ ญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้สรุปข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดส่งมายังกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ในปี 2559 เพื่อ
ดาเนินการสรุปและนาเสนอการขอใบประทานบัตร แต่เนื่องจากการประกาศใช้ พรบ.แร่ 2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มี
ผลให้เกิดการกาหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พร้อมทัง้ มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ออกมาบังคับใช้เพิม่ เติม ในส่วนที่บริษัทย่อยปฏิบตั มิ าแล้วแต่ไม่เป็ นไปตาม
พรบ. แร่ 2560 และประกาศฉบับใหม่ ทาให้ กพร. มีขอ้ หารือไปถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามแนวทาง
ปฏิบ ัติท่ีถู ก ต้อ ง ซึ่งขณะนี้ สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ต อบกลับ มาเป็ นที่เรีย บร้อยแล้ว เป็ น แนวทางที่ให้ กพร.
ดาเนินการต่อไปในขัน้ ตอนการออกประทานบัตรทาเหมืองใต้ดนิ ตามขัน้ ตอนในพรบ. แร่ 2560 โดยถือว่าทางบริษทั ย่อยได้ย่นื
และดาเนินการตามขัน้ ตอนการยื่นคาขอประทานบัตรตามพรบ. แร่ 2510 จนครบถ้วนแล้ว และถือว่าคาขอทีย่ นื และดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนทีค่ รบถ้วนดังกล่าวเป็ นคาขอตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 แล้ว ไม่ต้องกลับไปดาเนินการตามประกาศฉบับ
ใหม่ ทัง้ นี้ในปี 2562 กพร. ได้ดาเนินการในส่วนการประชุมคณะกรรมการกาหนดเงินค่าทดแทนและการประชุมคณะกรรมการ
จัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณากาหนดเงื่อนไขในประทานบัตรแล้วเสร็จ อันเป็ นขัน้ ตอน
สุด ท้ายตามพระราชบัญ ญัติแร่พ .ศ. 2560 ก่อ นการรวบรวมข้อ มูลที่บ ริษัท ย่อ ยจัด ท าร่วมกัน กับ การสรุป ผลการประชุ ม ที่
ดาเนิ น การโดยกพร.เสนอต่ อ คณะกรรมการแร่เพื่อ พิจ ารณาอนุ ญ าตประทานบัต ร โดยอธิบ ดี กพร.จะเป็ น ผู้ลงนามออก
ใบอนุญาตประทานบัตรต่อไป
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อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทย่อยไม่ได้ประทานบัตรในการทาเหมืองแร่ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงิน และการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผู้
ลงทุน
1.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น
นอกเหนือไปจากโครงการทวายและโครงการเหมืองแร่โพแทช บริษทั ยังลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดนิ รอการพัฒนา อสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุน
โครงการระหว่ า งพัฒ นา ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 รวมเป็ นจ านวน7,075 ล้า นบาท โดยการลงทุ น เหล่ า นี้ บ างส่ ว นมี
วัตถุประสงค์ให้บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ และลดค่าใช้จ่ายลงตามนโยบายการบริหารงานแบบครบวงจรและการประหยัดต่อขนาด
เพื่อลดความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ดเี งื่อนไขต่างๆ รวมถึงความล้าช้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ของแต่ละ
กิจการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ และอาจทาให้บริษัทจาเป็ นต้องตัง้ สารองด้อยค่าเงินลงทุน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและ
ข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิ ต
2.1 การดําเนิ นงานเสร็จไม่ทนั ตามกําหนดในสัญญาอาจทําให้บริษทั ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
สัญญาของบริษทั ทีส่ าคัญส่วนใหญ่มกี าหนดเวลาการดาเนินงานแล้วเสร็จ โดยบริษทั ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากบริษทั
ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกาหนด ค่าปรับจากการดาเนินงานไม่แล้วเสร็จสัญญาโดยปกติจะอยู่ทอ่ี ตั ราร้อย
ละ 0.05-0.10 ของมูลค่าตามสัญญาสาหรับแต่ละวันที่ล่าช้าโดยไม่มเี หตุอนั ควร แต่รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10.0-15.0 ของ
มูลค่าตามสัญญา บริษทั ได้ประสานงานรายงานความคืบหน้าโครงการกับลูกค้าและผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อตกลงขอบเขตการก่อสร้าง
และกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดกี ารทีบ่ ริษทั ไม่สามารถดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดหรือมีสญ
ั ญาทีก่ าหนดค่าปรับ
เกินอัตราปกติอาจทาให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายในจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่ างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงาน
โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
2.2 การดําเนิ นงานในโครงการของบริษทั ทําให้บริษทั มีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องให้รบั ผิด
ในการดาเนินการก่อสร้างงานในหลายโครงการ ซึง่ หากมีความผิดพลาดเกีย่ วกับการออกแบบการก่อสร้างหรือระบบ
เกิดขึน้ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกได้รบั อันตราย หรือทรัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายได้ การก่อสร้างโครงการทีม่ คี วามผิดพลาด
ทัง้ ขณะและหลังการก่ อ สร้างแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้เกิด อัน ตรายและความเสีย หายที่ค ล้ายคลึงกัน ได้ หรือ ผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมและมลภาวะทางเสียง ฝุ่ นควันฟุ้ งกระจาย การทรุดตัวหรือรอยแตกของพื้นที่อาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง
หรือจากการก่อสร้าง ดังนัน้ การฟ้ องร้องจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทาให้บริษทั ต้องตกเป็ นจาเลยในคดีทต่ี อ้ งถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็ นจานวนมาก แม้บริษัทจะมีการทาประกันภัยคุ้มครองที่บริษัทเชื่อว่าจาเป็ นเพื่อรองรับเหตุการณ์ดงั กล่าว แต่
บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินเอาประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ครอบคลุมสถานการณ์ ต่างๆ หรือต่ อความ
เสียหายต่างๆ ทีบ่ ริษทั อาจต้องเผชิญการเรียกร้องต่อบริษทั หรือต่อบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือกิจการร่วมค้าใดๆ ของบริษทั ซึง่
อาจส่งผลให้บริษทั ต้องรับผิดในค่าเสียหายจานวนมหาศาลได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุร กิจ สถานะ
ทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของ
บริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
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2.3 บริษทั อาจไม่สามารถรับรูม้ ูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าของรายได้ตามมูลค่าของงาน
ที่มีอยู่ในมือ
มูลค่าตามสัญญาของโครงการก่อสร้างแสดงถึงจานวนเงินที่บริษัทคาดได้ว่าจะได้รบั ภายใต้ข้อกาหนดของสัญญา
ว่าจ้างก่อสร้างหากมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสัญญา มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแสดงถึงรายได้ท่คี าดว่าจะได้รบั จาก
ปริมาณงานคงค้างทีต่ ้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาทีก่ าหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือของบริษทั บริษทั ย่อยทีบ่ ริษัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และ
สัดส่วนของบริษทั ในกิจการร่วมค้าจานวน 112,225 ล้านบาท และ 149,495 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ใช้ขอ้ มูลของมูลค่าของ
งานทีม่ อี ยู่ในมือเพื่อเป็ นตัวบ่งชีร้ ะดับปริมาณของงานทีจ่ ะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษทั อาจไม่ได้รบั รูร้ ายได้
ของมูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือ หรือหากรับรูร้ ายได้แล้ วอาจไม่ได้
รับผลกาไร ยกตัวอย่าง เช่น หากโครงการที่อยู่ในมูลค่าของงานที่มอี ยู่ในมือนัน้ สิน้ สุดลง ถูกระงับ หรือลดขอบเขตลงย่อม
ส่งผลให้ตวั เลขของมูลค่าของงานทีม่ อี ยู่ในมือลดลงด้วย ซึง่ จะลดรายได้กระแสเงินสดและกาไรจากการดาเนินงานทีไ่ ด้รบั จาก
สัญญาทีร่ วมอยู่ในมูลค่าของงานที่มอี ยู่ในมือในจานวนทีอ่ าจเป็ นสาระสาคัญ หากลูกค้ายกเลิกโครงการ บริษัทอาจได้รบั เงิน
ชดเชยบางส่วนแต่ไม่มสี ทิ ธิตามสัญญาทีจ่ ะได้ยอดรวมรายได้ท่แี สดงในมูลค่าของงานที่มอี ยู่ในมือ การยกเลิกโครงการ หรือ
โครงการล่าช้าในงานตามที่ป รากฏในมูลค่าของงานที่มีอยู่ ในมือจานวนมากอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่ อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่ างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงาน
โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
2.4 การดําเนิ นงานของบริษทั อิ งกับต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน และผูร้ บั เหมาช่วง
วัตถุดบิ ทีบ่ ริษทั ใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็ นประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษทั โดยวัตถุดบิ
ดังกล่าวเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึง่ ราคาและจานวนขึน้ อยู่กบั ภาวะตลาดในประเทศและทัวโลก
่
บริษัทมีการตกลง
ยืนราคา (Fixed Unit Price) ในบางโครงการสาหรับวัตถุดบิ ทีส่ าคัญบางรายการ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้
อย่างไรก็ดหี ากวัตถุดบิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปูนซีเมนต์และเหล็กขาดแคลน อาจทาให้บริษทั หาปริมาณวัตถุดบิ ทีต่ ้องการในราคา
ที่สมเหตุ สมผลในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่ างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงาน
โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
ความสามารถของบริษทั ในการควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ขน้ึ อยู่กบั
ความสามารถในการจัดหาและรักษาไว้ซง่ึ วิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมพร้อมทัง้ มีประสบการณ์ใน
ด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงทีป่ ริมาณงานก่อสร้างขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ อาจเกิดการขาด
แคลนวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่านการฝึ กงานมาแล้ว ทาให้บริษัทอาจจะมีปัญ หาในการจ้าง
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและคนงานอื่นๆ ให้เพียงพอ ทัง้ โดยตรงและผ่านผูร้ บั เหมาช่วง ในอนาคตบริษทั จึงไม่อาจรับรองได้
ว่าต้นทุนในการจ้างบุคลากรทีม่ คี วามชานาญหรือคนงานอื่นๆ จะไม่เกินประมาณการของบริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้
ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.1 หากบริ ษัทไม่ได้รบั หนังสือคํา้ ประกัน (Bond) และการสนั บสนุนทางการเงิ นจากสถาบันการเงิ นอาจจํากัด
ความสามารถของบริษทั ในการได้รบั สัญญาใหม่
โดยทัวไปบริ
่
ษทั ต้องจัดหาหนังสือค้าประกันเมื่อบริษทั เข้าประมูลงานก่อสร้าง เพื่อประกันการดาเนินงานของบริษัท
ตามสัญ ญาก่อสร้าง ความสามารถของบริษัท ในการจัด หาหนังสือค้าประกัน ขึ้นอยู่ก ับจานวนรวมของทุ น (Capitalization)
เงินทุนหมุนเวียน ผลการดาเนินงานในอดีต ความชานาญในการจัดการและปั จจัยภายนอกอื่นๆ รวมทัง้ ความสามารถโดยรวม
ของสถาบันการเงินหรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถออกหนังสือค้าประกัน มาตรฐานในการให้หนังสือค้าประกันของสถาบันการเงิน และ
นิติบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายในการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) และ
มาตรฐานการประกันความเสีย่ งของผูใ้ ห้หลักประกันแต่ละแห่ง ซึง่ อาจเปลี่ยนได้เป็ นครัง้ คราว ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตก ารณ์
ทางการเงินในภูมภิ าคอาเซียนและในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทผู้ออกหนังสือค้าประกันบางรายได้กาหนดให้
บริษัท จาน าเงินฝากหรือให้ห ลักประกันชนิดอื่น เพื่อประกัน ความรับ ผิดที่อาจเกิด ขึ้นตามหนังสือค้ าประกันนัน้ การจาน า
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษทั สาเร็จลุล่วง
แล้ว ผูอ้ อกหนังสือค้าประกันโดยปกติ ไม่ได้กาหนดให้บริษทั จานาเงินฝากหรือให้หลักประกันชนิดอื่นแต่อย่างใด แม้ว่าบริษัท
มิได้มคี วามลาบาก ในการจัดหาหนังสือค้าประกัน ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษทั แต่บริษทั ไม่อาจรับรองได้ว่า
บริษัท จะสามารถได้รบั หนังสือ ค้าประกัน ดังกล่ าวโดยมีห รือ ไม่ มีการจานาเงิน ฝากหรือ การให้ห ลัก ประกัน ชนิด อื่น ภายใต้
ข้อก าหนดทางการค่ าที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย สาคัญ ต่ อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารง
อัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาเนินงานและโอกาสของบริษัท บริษัทอาจ
ต้องหาเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้เพิม่ เติม เพื่อเป็ นทุนดาเนินงานเพิม่ เติมทีจ่ าเป็ นในการสนับสนุ นต้นทุนในการเตรียมงาน
โครงการ (รวมทัง้ การซือ้ วัสดุอุปกรณ์) ก่อนทีจ่ ะได้รบั ชาระเงินตามสัญญา ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในอนาคตส่วนหนึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั เช่น สภาวะทางตลาดการเงินในขณะนัน้ นโยบายของผูใ้ ห้สนิ เชื่อ
และขึน้ อยู่กบั ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผล
การดาเนิ น งานและโอกาสของบริษัท ปั จจัยเหล่ านี้ อาจส่งผลกระทบต่ อ ความพยายามในการจัด หาทุ น ที่เพียงพอภายใต้
ข้อกาหนดทีบ่ ริษทั พอใจ ดังนัน้ ความสามารถของบริษทั ทีจ่ ะได้รบั เงินกูท้ เ่ี พียงพอ เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุนหมุนเวียนของบริษทั อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาของบริษทั และความสามารถของบริษทั ในการได้รบั สัญญาใหม่ซง่ึ อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆ และข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผล
การดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
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3.2 บริ ษทั มีความรับผิดที่ อาจเกิ ดขึ้น (Contingent Liabilities) ซึ่งหากความรับผิ ดดังกล่าวมีนัยสําคัญอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิ จ สถานะทางการเงิ น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิ นตามสัญญากู้เงิ น
ต่างๆและข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ้นกู้ ผลการดําเนิ นงาน และโอกาสของบริษทั
บริษทั มีความรับผิดทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้หนังสือค้าประกันทีบ่ ริษทั จัดหามาเพื่อประกันโครงการก่อสร้างของบริษทั และ
เงื่อนไขตามการค้าประกันทีบ่ ริษทั ออกให้เพื่อเป็ นประกันเงินกูข้ องบริษทั ย่อยรวมทัง้ เงื่อนไขบางประการของโครงการก่อสร้าง
ของบริษทั
หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ความรับ ผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท ตาม
หนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินในนามของบริษทั (Bond) จานวนเท่ากับ 68,453 ล้านบาท และ 65,588 ล้านบาท
ตามลาดับ และตามการค้าประกัน (Guarantee) ที่บริษัทออกให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อเป็ นประกันเงินกู้ท่ีสถาบัน การเงิน
ดัง กล่ า วให้แ ก่ บ ริษั ท ย่ อ ย และบริษัท ร่ว ม และกิจ การร่ ว มค้า ของบริษัท มีจ านวน 3,503 ล้า นบาท และ 6,490 ล้า นบาท
ตามลาดับ หากเจ้าของโครงการเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้าประกัน อาจทาให้สถาบันการเงินที่ ออกหนังสือค้าประกันดังกล่าว
เรียกร้องจานวนเงินตามหนังสือค้าประกันดังกล่าวกับบริษทั นอกจากนี้หากสถาบันการเงินบังคับหนังสือค้าประกันอาจส่งผลให้
บริษัทต้องรับผิดในหนังสือค้าประกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน
การดารงอัต ราส่วนทางการเงิน ตามสัญ ญากู้เงิน ต่ างๆและข้อก าหนดสิทธิของหุ้น กู้ ผลการดาเนิ น งาน โอกาสของบริษัท
และผลตอบแทนผูล้ งทุน
3.3 บริ ษทั อาจต้องตัง้ สํารองเพิ่ มไว้รองรับลูกหนี้ ที่สงสัยจะสูญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ สถานะ
ทางการเงิ น ความสามารถในการชําระหนี้ การดํารงอัตราส่วนทางการเงิ นตามสัญญากู้เงิ นต่างๆและข้อกําหนด
สิ ทธิ ของหุ้นกู้ ผลการดําเนิ นงานและโอกาสของบริษทั
ในอดีต ที่ผ่ านมาบริษัท มีลูก หนี้ ก ารค้าจานวนมากกับ บุ ค คลทัง้ ที่เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วข้องกัน และที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน
และลูกหนี้เงินกูจ้ ากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันและไม่เกีย่ วข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั มีลกู หนี้การค้า-กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันและลูกหนี้ เงินประกัน ผลงานรวมเป็ นจานวน 20,824 ล้านบาท และ 14,642 ล้านบาท
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้ารัฐวิสาหกิจสาหรับโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ซึง่ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการเจรจา
กับผูว้ ่าจ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จจากทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเริม่ แรกทีท่ าไว้กบั ผูว้ ่าจ้าง ทัง้ นี้ บริษทั ยังไม่ได้รบั ชาระเงิน
ค่างานก่อสร้างบางส่วนจานวนรวม 825 ล้านบาท ซึ่งถูกผู้ว่าจ้างหักไว้เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็ นไปตาม
แผนงานและข้อกาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จของผู้ว่าจ้าง (Milestones Plan) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินงานก่อสร้างในส่วน
ดังกล่าวและงานส่วนที่เหลือเสร็จสิน้ แล้ว ซึ่งได้รบั การตรวจรับงานจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเป็ นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2562 ตามหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ (Substantial Completion) และได้รบั หนังสือรับรองงานทีแ่ ล้วเสร็จสมบูรณ์
(Final Acceptance) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 แล้ว บริษทั จึงได้เรียกเก็บค่างานก่อสร้างสาหรับงานส่วนทีเ่ หลือเพิม่ เติมอีก
จานวนรวม 2,585 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562 ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาขอรับชาระค่าผลงานก่อสร้างกับผูว้ ่าจ้าง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็น ชอบใน 2 เรื่องหลักตามที่บ ริษัทได้ท าหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาต่อผูว้ ่าจ้าง และพิจารณาขยายระยะเวลาสิน้ สุดสัญญาก่อสร้างออกไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
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โดยได้นาเรื่องเข้าทีป่ ระชุมกรรมการตรวจรับพัสดุของผูว้ ่าจ้างเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการ
กลันกรองด้
่
านพัสดุของผูว้ ่าจ้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผูว้ ่าจ้างให้พจิ ารณาต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ข องผู้ ว่ า จ้า ง จะน าเรื่อ งที่เหลือ ทัง้ หมดที่บ ริษั ท ได้ ท าหนั ง สือ เสนอขอขยาย
กาหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเพื่อนาไปพิจารณาในคราวเดียวกัน แม้ว่าการพิจารณาการอนุ มตั ิ
การขยายกาหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในหลายขัน้ ตอน อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารของบริษัทเชื่อมันว่
่ า บริษัทจะได้รบั การอนุ มตั กิ ารขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา และจะได้รบั ชาระ
เงินค่างานทีเ่ รียกเก็บจากผูว้ ่าจ้างเต็มจานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าของบริษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จานวน 238 ล้านบาท (สุทธิจากค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 46 ล้านบาท) ลูกหนี้ดงั กล่าวอยู่ระหว่างการติดตามเรียกรับชาระหนี้ตามแผนการชาระหนี้ อย่างไรก็
ดีบริษทั ย่อยอาจต้องตัง้ สารองในจานวนทีเ่ ท่ากับจานวนเงินทีม่ ไิ ด้รบั ชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าและรายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชาระของบริษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จานวน
122 ล้านบาท และ 63 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ปั จจุบนั ลูกค้าประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย
ได้ร่วมเจรจาหารือกับลูกหนี้ดงั กล่าวเพื่อขอรับชาระหนี้ และเชื่อว่าจะได้รบั ชาระเงินเต็มจานวน อย่างไรก็ดบี ริษทั ย่อยอาจต้อง
ตัง้ สารองในจานวนทีเ่ ท่ากับจานวนเงินทีม่ ไิ ด้รบั ชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าในประเทศรายหนึ่ง จานวน 224 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จ านวน 112 ล้า นบาท) อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาเรีย กร้อ งสิท ธิเพื่อ ขอรับ ช าระเงิน ค่ า ก่ อ สร้า งจากผู้ว่ า จ้า ง และอยู่ ระหว่ า ง
กระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ และเชื่อว่าจะได้รบั ชาระเงินเต็มจานวน อย่างไรก็ดบี ริษทั อาจต้องตัง้ สารองในจานวนที่
เท่ากับจานวนเงินทีม่ ไิ ด้รบั ชาระ
การทีบ่ ริษทั มิได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้การค้า อาจส่งผลให้บริษทั ต้องตัง้ สารองในจานวนทีเ่ ท่ากับจานวนเงินทีม่ ไิ ด้รบั
ชาระดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี้ การดารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากูเ้ งินต่างๆและข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้ ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
3.4 ความเสี่ยงด้านอันดับเครดิ ต
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษทั ได้รบั การจัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตตราสารหนี้: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่
มีห ลักประกัน ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ ม อัน ดับ เครดิต คงที่ (Stable) สะท้อนถึงสถานะที่ม นั ่ คงของบริษัทในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศ ตลอดจนผลงานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและความสามารถในการับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตาม
อันดับเครดิตดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความสามารถในการทากาไรทีล่ ดลงและภาระหนี้ทส่ี งู ของบริษทั รวมถึงความเสีย่ ง
จากการดาเนินโครงการระยะยาว และลักษณะทีเ่ ป็ นวัฎจักรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงของการจัดอันดับ
เครดิต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
4.1 ความเสี่ยงจากบริษทั มีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ได้แสดงรายงานการกระจายหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ รวมเป็ นจานวน1,311,487,080 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 24.90 ของทุนทีช่ าระแล้ว (เฉพาะหุน้ สามัญ) โดยหากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวกลับมาถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 25 อาจ
ทาให้สามารถใช้สทิ ธิคดั ค้านหรือไม่อนุ มตั ิการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องให้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนได้
4.2 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ สถาบันการเงิ น
บริษทั ฯ จะต้องดารงอัตราส่วนของหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามเงื่อนไขของหุน้ กู้ และธนาคารบางแห่ง ในอัตราส่วน
ไม่เกินกว่า 3.0 เท่า ตามงบการเงินรวม ณ วันสิน้ งวดบัญชีของไตรมาสทีส่ อง และ ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของแต่ละปี ตามงบ
การเงินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบ
การเงินรวม สาหรับหุน้ กู้ เท่ากับ 2.53 เท่า และ 2.58 เท่า ตามลาดับ และสาหรับธนาคารบางแห่ง เท่ากับ 2.83 เท่า และ 2.58
เท่า ตามลาดับ นอกจากนี้บริษทั และบริษทั ในเครือบางแห่ง ต้องดารงอัตราส่วนต่างๆ ตามทีเ่ งื่อนไขของสถาบันการเงิน หาก
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้สนิ เชื่อทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวครบกาหนดโดยทัน ทีและอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน โอกาสของบริษทั และผลตอบแทนผูล้ งทุน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
- พิจารณาผ่อนผันการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดสิทธิในการออกหุน้ กู้ โดย
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 จนถึงวันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หุน้ กูท้ งั ้ 5 ชุด แล้ว
- พิจ ารณาแก้ไขค านิ ย ามของค าว่า “หนี้ สิน ” และ “ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ” ตามข้อ ก าหนดสิท ธิ ซึ่งใช้ในการค านวณ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษัทได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หุน้ กู้ 1 ชุด แล้ว และผูถ้ อื หุน้ กูอ้ กี 4 ชุดไม่ค รบ
องค์ประชุม จึงจะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อพิจารณาอีกครัง้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึง่ บริษทั ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ กู้
ทัง้ 4 ชุดทีเ่ หลือ ให้ใช้คานิยามใหม่เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
4.3 ความเสี่ยงจากหุ้นกู้ถกู เรียกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด
ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ช่อื “หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนด” (“ITD226A”) บริษทั มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหรือชาระ
คืนเงินต้นหุน้ กูไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูใ้ นวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึง่ สามารถใช้สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวันกาหนดชาระดอกเบี้ยใดๆ เริม่ จาก (และ
รวมถึง) วันครบรอบ 2 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้ ทัง้ นี้จานวนเงินต้นหุน้ กูท้ จ่ี ะชาระดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ กู้
ทัง้ หมดซึง่ ยังมิได้ไถ่ถอน โดยจะต้องไถ่ถอนหุน้ กูข้ องผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ต่ละรายตามสัดส่วนของหุน้ กูท้ ผ่ี ถู้ อื หุน้ กูแ้ ต่ละรายถือครองอยู่
และจะต้องชาระค่าธรรมเนียมให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูใ้ นอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของเงินต้นของหุน้ กูส้ ว่ นทีผ่ ถู้ อื หุน้ กูใ้ ช้สทิ ธิ
ไถ่ถอน ทัง้ นี้ การไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ กูม้ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถคาดการณ์กระแส
เงินสดทีไ่ ด้รบั จากหุน้ กูไ้ ด้
4.4 ความเสี่ยงในการลงทุนต่อ
ในกรณีทผ่ี อู้ อกหุน้ กูใ้ ช้สทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดหรือการไถ่ถอนตามวันครบกาหนด ผูถ้ อื หุน้ กู้อาจไม่สามารถ
นาเงินทีไ่ ด้รบั จากการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดหรือตามวันครบกาหนดนัน้ ไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนที่
เท่ากับหรือดีกว่าหุน้ กูไ้ ด้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ทรัพย์สินถาวรที่สาคัญของ บริษทั อิ ตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
ทรัพย์สนิ ถาวรทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจมีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าหลักประกัน
สุทธิ จากค่าเสื่อมราคา
สะสม และการด้อยค่า
ประเภทลักษณะ
ลักษณะ
ราคาทุน มูลค่าสุทธิ *
ของบริษทั ย่อยที่ติด
ภาระผูกพัน
ทรัพย์สิน
กรรมสิ ทธิ์ (พันบาท)
(พันบาท)
ภาระ
คา้ ประกัน**
(พันบาท)
1. ทีด่ นิ
เป็ นเจ้าของ 1,869,274
1,854,055
175,655 - วงเงินกูย้ มื ระยะยาว
จานวน 819 ล้านบาท
- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จานวน 86 ล้านบาท
- วงเงินตั ๋วสัญญาใช้เงิน
จานวน 285 ล้านบาท
- วงเงินแอลจี
จานวน 424 ล้านบาท
- วงเงินแอลซี
จานวน 106 ล้านบาท
2. อาคารและโรงงาน
เป็ นเจ้าของ 6,931,689
1,803,636
479,978 วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน
631 ล้านบาท
3. เครื่องจักร,อุปกรณ์,
เป็ นเจ้าของ 38,520,522 17,748,614
5,042,364 - วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน
เครื่องตกแต่งและ
285 ล้านบาท
ยานพาหนะ
วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน
631 ล้านบาท
- วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน
5,745 ล้านบาท
4. สานักงานและบ้านพัก เป็ นเจ้าของ 1,275,336
271,297
98,333 วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน
คนงานชัวคราว
่
5,745 ล้านบาท
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็ นเจ้าของ 7,291,111
7,291,111
ไม่มี
ไม่มี
ระหว่างติดตัง้
55,887,932 28,968,713
รวม
หมายเหตุ

*คือมูลค่าตามบัญชี ซึง่ คานวณจากราคาทุนสุทธิหกั ด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
**คานวณจากราคาทุนสุทธิหกั ด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและการด้อยค่าของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
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ประเภทลักษณะ
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ราคาทุน
(พันบาท)

1. ทีด่ นิ รอการพัฒนา

เป็ นเจ้าของ

296,692

หมายเหตุ

มูลค่าหลักประกัน สุทธิ จาก
ค่าเสื่อมราคาสะสม และการ
มูลค่าสุทธิ *
ด้อยค่าของบริษทั ย่อยที่ติด
(พันบาท)
ภาระคา้ ประกัน**
(พันบาท)
296,219

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ไม่มี

*คือมูลค่าตามบัญชี ซึง่ คานวณจากราคาทุนสุทธิหกั ด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
**คานวณจากราคาทุนสุทธิหกั ด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและการด้อยค่าของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ

4.2 นโยบายการลงทุน ในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
นโยบายในเรื่องการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษทั นัน้ การพิจารณาโดยส่วนใหญ่พจิ ารณาลงทุนใน
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั เป็ นสาคัญ โดยจะพิจารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั จาก
การลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริม และสนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ด้วย กล่าวคือ กิจการนัน้ ๆ จะให้การสนับสนุ นการ
ดาเนินงานอันเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ทัง้ ด้านต้นทุน เทคโนโลยี และปริมาณงานให้มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นไปตามเป้ าหมาย
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของบริษทั แบ่งได้ดงั นี้
1. กลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่ สนับสนุ นกลุ่ มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่ม
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกีย่ วเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษทั ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็ นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์ สงิ่ ก่อสร้างและวัตถุ ดิบ
ขัน้ ต้น และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นกิจการร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผูล้ งทุนอื่นทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดาเนินงานของบริษทั โดยส่วนใหญ่จะเป็ นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคใหญ่
บริษทั มีการส่งตัวแทนเข้าบริหารร่วมกับตัวแทนผูถ้ ือหุ้นหลักตามสัดส่วนการถือหุน้ และมีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
อย่างชัดเจน และมีการจัดตัง้ คณะกรรมการที่เลือกจากผูถ้ อื หุน้ หลักมาเป็ นฝ่ ายบริหาร เพื่อร่วมกันในการตัดสินใจกาหนดและ
ดาเนินนโยบายของบริษทั นัน้ ๆ รวมทัง้ การพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมเป็ นสาคัญ
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5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นคู่ความหรือคู่กรณี โดยทีค่ ดีหรือข้อพิพาทยังไม่สน้ิ สุด โดยเฉพาะคดีทอ่ี าจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีม่ จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
คดีแพ่ง

หมายเลขดาที่ ทป.74/2554 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หมายเลขแดงที่ วันเริ่มคดี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ระหว่าง นายพรทิโชค พุ่มเจริญ
โจทก์
กับ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
จาเลย
ข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิดสิทธิบตั ร
ทุนทรัพย์
500,000,000 บาท
ความคืบหน้ าของคดีนี้ ศาลทรัพ ย์สนิ ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคาสังให้
่ งดสืบพยาน
เพราะเห็นว่า คดีน้เี ป็ นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.3489/2556
จึงให้ถอื ข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาส่วนอาญาแล้ว พิพากษายกฟ้ อง ต่อมาโจทก์ย่นื
อุทธรณ์ แต่ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคาสังไม่
่ รบั
อุท ธรณ์ ต่ อ มาโจทก์ย่ืน คาร้อ งโต้แย้งค าสังไปยั
่
งศาลฎีก า ซึ่งต่ อมาเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศาลฎีกามีค าสังว่
่ า พิเคราะห์แล้วตามรายงานกระบวน
พิจารณาลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทนายจาเลยแถลงต่อศาลว่าศาลฎีกามีคา
พิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.3489/2556 ของศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง แล้วปรากฏตามสาเนาคาพิพากษาทีส่ ง่ ศาลทนาย
โจทก์แถลงคัดค้านว่าคาพิพากาศาลฎีกาดังกล่าวเป็ นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในชัน้ ไต่
สวนมูลฟ้ อง โจทก์ไม่มีโอกาสพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ โจทก์ยงั มี
พยานหลักฐานทีจ่ ะสืบและประสงค์จะให้ศาลนัดสืบพยาน ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเห็นว่า คดีน้ีเป็ นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ดังกล่าว ศาลจึงจาต้องถือข้อ เท็จจริงตามคาพิพ ากษาคดีส่วนอาญา จึงให้งดสืบ
พยานหลักฐานของโจทก์และจาเลยแล้วนัดฟั งคาพิพากษา เมื่อตรวจดูอุทธรณ์ของ
โจทก์พบว่าทีห่ น้า 4 โจทก์กล่าวในอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
ในเรื่องทีศ่ าลสังให้
่ งดสืบพยาน โจทก์ประสงค์จะสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสจู น์ คาฟ้ อง
เนื่องจากคาพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาดังกล่าวเป็ นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในชัน้
ไต่ สวนมู ลฟ้ อ ง โจทก์ไม่ มีโอกาสพิสูจ น์ พ ยานหลัก ฐานอื่ น ๆ การที่ศ าลสังให้
่ งด
สืบพยานและนัดฟั งคาพิพากษาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า อุทธรณ์ ดงั กล่าว
เป็ นการโต้แย้งคาสังให้
่ งดสืบพยานของศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง แล้วว่า คาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็ นเพียงคาพิพากษาที่วนิ ิจฉัย
ปั ญหาข้อเท็จจริงในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้ องคดีอาญา ไม่ใช่ในชัน้ พิจารณาพิพากษาคดี
หลังจากที่ศาลประทับ ฟ้ องเพราะเห็นว่าคดีมีมูลเป็ นความผิดอาญาแล้ว อุทธรณ์
ดังกล่าวจึงเป็ นอุทธรณ์ ในปั ญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ได้กล่าวโดยชัดแจ้งชอบด้วย
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38
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(เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่งแล้ว
จึงชอบทีจ่ ะรับอุทธรณ์สว่ นนี้ไว้พจิ ารณาพิพากษาได้ ส่วนอุทธรณ์ขอ้ อื่นๆ ของโจทก์
ที่ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่ างประเทศกลางวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ ของ
โจทก์ไม่เกีย่ วกับประเด็นแห่งคดีและไม่มขี อ้ ความโต้แย้งคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น
ในคดีน้ถี อื เป็ นอุทธรณ์ทไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีคาสังไม่
่ รบั อุทธรณ์ของโจทก์นนั ้
ชอบแล้ว จึงมีคาสังให้
่ รบั อุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะปั ญหาข้อกฎหมาย ทีโ่ ต้แย้ งคาสัง่
ศาลทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศกลางที่ให้ ง ดสืบ พยานไว้
พิจารณาพิพากษาต่อไป
โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญ ญาฯ กลางดาเนิ น การสืบ พยานและมีค าพิพ ากษาใหม่ต ามรูปคดี ต่ อมาศาล
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาฯ กลางนัดพร้อมในคดีดงั กล่าวในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
และนัด ฟั งค าพิพ ากษาอีก ครัง้ ในวัน ที่ 24 มีน าคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ศาลฯ ได้มีค า
พิพากษายกฟ้ อง
ความเห็นผูบ้ ริหาร

-

คดีทก่ี ระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้
-ไม่ม-ี
คดีทม่ี ไิ ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
(1) ข้อมูลบริษทั
ชื่อบริษทั

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ

รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

2034/132-161 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษทั

เลขที่ 0107537000939

โทรศัพท์

66-2716-1600

โทรสำร

66-2716-1488

เว็บไซต์

www.itd.co.th

อีเมลล์

cccs@itd.co.th

เงิ นทุนจดทะเบียน

6,337,920,861 บาท
(หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เรียกชำระแล้ว

5,279,868,944 บาท
(ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสีส่ บิ สีบ่ าทถ้วน)

หุ้นสำมัญ

6,337,920,861 หุน้
(หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบเอ็ดหุน้ )

มูลค่ำหุ้น

1.00 บาท (หนึ่งบาท)

_______________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 45

2562

แบบแสดงรายการประจาปี

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

(2) ข้อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึ้นไป
บริษทั มีการลงทุนในบริษทั อื่นโดยถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
1. กลุ่มธุรกิ จที เ่ กี ย่ วเนื อ่ งกับงานรับเหมาก่ อสร้าง งานระบบสาธารณู ปโภค ซึ ง่ สนั บสนุ นกลุ่มธุรกิ จงาน
ก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิ จที เ่ กี ย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี ย่ วเนื อ่ งกับงานก่อสร้างของบริ ษทั ใน
ประเทศต่างๆ
ชื่อบริ ษทั

สถำนที่ตงั ้
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิ จ

ทุนชำระแล้ว
(หน่ วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

บริ ษทั ย่อย
1. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีทเี อฟ

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 001-628-522-3158
โทรสาร 001-625-4177-1166

ก่อสร้างรถไฟฟ้ ารางคู่

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น

-

-

100

ลงทุนในบริษทั อื่น

4,580,000

100

99.99

ผูร้ บั เหมาทาเหมืองถ่านหิน

1,038,674
(ล้านรูเปี ย)

100

99.99

โทรศัพท์ 0-2716-0750
โทรสาร 0-2716-0750
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201

ผลิตและจาหน่ายปูน

1,300,000

100

99.99

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

422,000

100

99.99

2. บจก. อิตาเลียนไทย
อินเตอร์เนชันแนล
่
3. บจก. พีที ไทยลินโด
บารา พราทามา

กรุงเทพฯ

4. บจก. ภูมใิ จไทยซีเมนต์

กรุงเทพฯ

5. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์

กรุงเทพฯ

6. บจก. อิตาเลียนไทย
เพาเวอร์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1160-4
โทรสาร 0-2716-1169

ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ า

650,000

100

99.99

7. ITD Construction
SDN.BHD.

มาเลเซีย

โทรศัพท์ 603-2284-1370
โทรศัพท์ 603-2284-1370

รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศมาเลเซีย

0.75
(ล้านริงกิต
มาเลเซีย)

75

99.99

8. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

สระบุร ี

โทรศัพท์ 0-3635-1155
โทรสาร 0-3635-1155

ผลิตและจาหน่ายหิน
ก่อสร้างชนิดต่างๆ

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

ประกอบกิจการทาเหมือง
แร่

3,567
(ล้านอเรียรี่
มาดากัสการ์)

100

99.98

11. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 1800
โทรสาร 0-2716-1556

ให้บริการขุดคัดแยกถ่าน
หิน

250

25

99.97

อินโดนีเซีย
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โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิ จ

ทุนชำระแล้ว
(หน่ วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น
99.95

12. บจก. เมียนมาร์-อิตาเลียน
ไทย เพาเวอร์ 1

กรุงเทพฯ

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

250

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
25

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า

กรุงเทพฯ

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

459,000

100

99.99

14. บจก. สระบุร ี คอนสตรัคชัน่ กรุงเทพฯ
เทคโนโลยี

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

250

25

99.93

15. บจก. สยามผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและอิฐ

ปทุมธานี

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

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ

126,000

100

99.80

16. ITD Mozambique
Limitada

สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719

รับเหมาก่อสร้างใน
สาธารณรัฐโมซัมบิค

1,373,615
(ดอลลาร์สหรัฐ)

100

99.00

17. บจก. อิตลั ไทย มารีน

สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 0-2387-1056
โทรสาร 0-2387-1056

สร้างเรือและจาหน่าย
อุปกรณ์การเดินเรือ

810,000

100

92.59

18. บจก. อิตลั ไทย เทรวี่

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 6076

80,000

100

90.94

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

เวียดนาม

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

บริการงานเสาเข็ม
และฐานราก
ยังไม่ประกอบกิจการค้า

100

80.00

20. บจก. ผลิตพลังงาน

กรุงเทพฯ

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

6,000
(ล้านเวียดนาม
ดองก์)
123,000

100

78.16

21. บจก. เอเซีย่ นสตีล
โปรดักส์

ระยอง

โทรศัพท์ 0-3860-6024,
โทรสาร 0-3860-6114

ผลิตและจาหน่าย ท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่

20,000

50

69.90

22. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชัน่
อินเดีย

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย

172
(ล้านรูปีอนิ เดีย)

100

46.64

23. บจก. ไทยมารุเคน

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2231-2226-9
โทรสาร 0-2231-2230

ให้เช่าและจาหน่ายผลิต ภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง
ฐานราก

20,000

100

50.96

24. บจก. เอเชีย่ น เรล

กรุงเทพฯ

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ

250

25

99.97

25. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี เอ
อาร์ซี

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1556
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1556

รับบริการงานก่อสร้างกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

-

-

100

ผลิต จาหน่าย และรับ
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์แผ่น
คอนกรีตสาเร็จรูป
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โทรศัพท์ 0-3636-5311-20
โทรสาร 0-3636-5311-20
โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118
โทรศัพท์ 001-85-620-680-8288

ผลิตและจาหน่ายประแจ
สับรางรถไฟ
ลงทุนในบริษทั อื่น

3. Sino Lao Aluminum
Corporation Limited
4. บจก. เอ็มซีอาร์พี
คอนสตรัคชัน่ คอร์ปอเรชัน่

สปป.ลาว
ฟิ ลปิ ปิ นส์

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

ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อก
ไซด์ ใน สปป.ลาว
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิง้
คอร์ปอเรชัน่

ฟิ ลปิ ปิ นส์

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

ลงทุนในบริษทั อื่น
ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

5,000

100

48.99

58,625

100

46.69

32
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
25
(ล้านเปโซ
ฟิ ลปิ ปิ นส์)
5
(ล้านเปโซ
ฟิ ลปิ ปิ นส์)

100

34.00

25

24.00

100

24.00

2. กลุ่มธุรกิ จทีเ่ ป็ นการลงทุนในด้านอืน่ ๆ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิ ตภัณฑ์สิง่ ก่อสร้าง
และวัตถุดิบขัน้ ต้น และกิ จการรับสัมปทาน
ชื่อบริ ษทั

สถำนที่ตงั ้
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิ จ

ทุนชำระแล้ว
(หน่ วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

บริ ษทั ย่อย
1. บจก. ภคภูม ิ ดีเวลอปเม้นท์

ร้อยละ
ของอัตรำ
กำรถือหุ้น

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5057
โทรสาร 0-2716-1464

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100
4,975

100
25

99.99

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 คอร์ปอเรชัน่

กรุงเทพฯ

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

1,000

100

99.93

4. บจก. เอพีพซี ี โฮลดิง้

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4202
โทรสาร 0-2716-1418

ลงทุนในบริษทั อื่น

4,279,987

100

64.52

5. Thai Mozambique
Logistica SA

สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719

สัมปทานโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือและทางรถไฟใน
สาธารณรัฐโมซัมบิค

364,999
(ดอลลาร์สหรัฐ)

100

60.00
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โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิ จ

ทุนชำระแล้ว
(หน่ วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

บริ ษทั ร่วม
1. First Dhaka Elevated
Expressway Co., Ltd.

บังกลาเทศ

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

สัมปทานทางด่วนยกระดับใน
ประเทศบังกลาเทศ

2. บจก. บางกอกสตีลไวร์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5808

ผลิตและจาหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง

3. บจก. โอเรียนเต็ล
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ

กรุงเทพฯ

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯ

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

ให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่
สาหรับใช้ในงานก่อสร้าง

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจาหน่ายลวด
และสายเคเบิล้

3. บจก. เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2677-3000
โทรสาร 0-2677-3200

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. บจก. สยาม ไฟเบอร์
อ๊อพติคส์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจาหน่ายเส้นใยแก้ว
นาแสง

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บจก. นิชโิ อะ เร้นท์ออล
(ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจก.ไทยเร้นท์ออล)
2. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์
เคเบิล้

ร้อยละ
ของอัตรำ
กำรถือหุ้น

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

5,472
(ล้านตากา
บังกลาเทศ)
313,000

100

51.00

100

19.98

500,000

100

15.00

25,000

100

15.00

1,989,531

100

12.90

100

100

11.54

24,000

100

10.00

3. กลุ่มธุรกิ จทีเ่ ป็ นกิ จการร่วมค้า
ชื่อบริ ษทั

สถำนที่ตงั ้
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิ จ

ทุนชำระแล้ว
(หน่ วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

ร้อยละ
ของอัตรำ
กำรถือหุ้น

คิ ดเป็ น
ร้อยละ

1. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อาร์ที

กรุงเทพฯ

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

รับจ้างดาเนินงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ าทางคู่

-

-

70.00

2. ITD-ITD CEM Joint
Venture (Consortium)

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างสนามบิน
ในประเทศอินเดีย

-

-

60.00
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3. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีจซี ี

ไต้หวัน

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

รับเหมาก่อสร้างสถานี
ต่อเชื่อมรถไฟความเร็วสูง
และสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ
ในประเทศใต้หวัน
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
บังกลาเทศ

278,668

100

55.00

4. ITD-SINOHYDRO Joint
Venture

บังกลาเทศ

โทรศัพท์ +881791412432

-

-

51.00

5. ITD-ITD CEM Joint
Venture

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย

-

-

51.00

6. กิจการร่วมค้าไอทีดี เอสคิว

กรุงเทพฯ

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

รับเหมาขุด-ขนดินและถ่าน
หินทีเ่ หมืองแม่เมาะ
จ.ลาปาง

2,254,433

100

50.00

7.กิจการร่วมค้า เอสคิว ไอทีดี

กรุงเทพฯ

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

ดาเนินงานโครงการงาน
จ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหินทีเ่ หมืองแม่เมาะ
จ.ลาปาง (ระยะที่ 7.1)
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
บังกลาเทศ

-

-

50.00

8. SMCC-ITD Joint Venture

บังกลาเทศ

โทรศัพท์ +880-1713-429355

-

-

49.00

9. กิจการร่วมค้า ไอโอที

กรุงเทพฯ

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

รับเหมาก่อสร้างทางวิง่
ทางขับ และลานจอด
เครื่องบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
รับเหมาก่อสร้างเขือ่ น
พลังน้าน้ าเทิน 1 สปป.ลาว

-

-

40.00

10. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี ไอทีด-ี ซองดา

สปป.ลาว

11. กิจการร่วมค้าซัมซุง-ไอทีดี

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 001-848-120-4463258
โทรสาร 001-848-120-446-3259
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418

-

-

30.00

รับเหมาก่อสร้างขยายคลัง
ก๊าซแอลพีจี เขาบ่อยา
จังหวัดชลบุร ี

-

-

24.00

12. ITD Cemindia Joint
Venture

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
อินเดีย

-

-

20.00

13. CEC-ITD Cem-TPL Joint
Venture

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
อินเดีย

-

-

18.66
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(3) บุคคลอ้างอิงอืน่
 นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สานักงานตัง้ อยู่ท่ี เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
 ผูส้ อบบัญชี
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์
4. นายนรินทร์ จูระมงคล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2785
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6624
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6549
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8593

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
สานักงานตัง้ อยู่ เลขที่ 87/1 แคปิ ตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339
 ที่ปรึกษำทำงกฏหมำย
บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
สานักงานตัง้ อยู่ท่ี 540 เมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ 0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
- ไม่มี –
ที่ปรึกษำหรือผูจ้ ดั กำรภำยใต้สญ
ั ญำกำรจัดกำร
- ไม่มี 6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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