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ส่วนท่ี 1 : การประกอบธรุกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) ได้จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวนัที ่             
15 สงิหาคม พ.ศ. 2501 ในนามบรษิัท อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 2 ลา้น
บาท โดยมผีูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทั 2 ท่าน คอื นายแพทยช์ยัยุทธ กรรณสตู (ชาวไทย) และนาย จโิอจโิอ เบลลนิเจยีรี ่(ชาวอติาเลยีน) 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิรบัจา้งก่อสรา้งทัว่ไป 

ต่อมา เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2528 บรษิัทได้รบัพระมหากรุณาธคิุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต ให้เป็นบรษิทัภายใต้พระบรมราชูปถมัภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องหมาย
ครุฑพ่าห ์จากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ใหเ้ป็นศกัดิแ์ละศรจีวบจนถงึ
ปัจจุบนั และอกีกา้วส าคญัของบรษิทั คอื การจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ในวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2537 โดยใช้
ชื่อว่าบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้มา รวมถงึการเขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัที ่
9 สงิหาคม พ.ศ. 2537 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 2,500 ลา้นบาท 

มากกว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัท ได้บริหารโครงการก่อสร้างทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทได้ก้าวสู่การเป็น
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในเรื่องของขดีความสามารถในการก่อสรา้ง การใช้
นวตักรรมในการด าเนินงาน และการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล อาท ิISO 9001 มาตราฐานระบบบรหิารงานคุณภาพทีก่ ากบั
ดแูลทัง้การออกแบบ การพฒันา การผลติ การตดิตัง้ และการบรกิาร, ISO 14001 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และ
ISO 45001 มาตรฐานระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คติพจน์ กลยุทธ ์วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกิจ 

 ด้วยความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ พร้อมกบัการท าให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลประโยชน์สูงสุด ดงันัน้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จงึได้มีมติทบทวนวสิยัทศัน์ พันธกิจ                  
คตพิจน์ และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัของบรษิทั เป็นดงันี้ 
 
 1.1  วิสยัทศัน์ มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทักอ่สรา้งชัน้น าในแถบเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้

พนัธกิจ          

 เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งครบวงจรทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญในงานก่อสรา้งทุกประเภท 
 มคีวามพรอ้มทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่หรอืใชเ้ทคนิคชัน้สงู 

โดยการประมลูงานในราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้
 มคีวามรบัผดิชอบในงานก่อสรา้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ก่อสรา้งเสรจ็ทนัเวลาตามก าหนดสญัญา

ภายในงบประมาณที่ก าหนด และมีการก าหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน                
อย่างเคร่งครดั 

 รกัษาภาพลกัษณ์ของความเป็นผูน้ าของบรษิทัก่อสรา้ง 
 สรา้งความพงึพอใจในระดบัสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ 
 ใชศ้กัยภาพของบรษิทัในการขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งไปยงัต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

โดยเฉพาะในแถบภูมภิาคเอเซยี 
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คติพจน์          
ยดึมัน่ในสญัญา สรา้งความไวว้างใจ ใสใ่จคุณภาพ 
 
กลยุทธ ์

 สรา้งความไวว้างใจและความน่าเชื่อถอืของบรษิทัดว้ยการท างานใหม้คีุณภาพ 
 การสง่มอบงานก่อสรา้งใหเ้สรจ็ทนัเวลาทีก่ าหนดพรอ้มคุณภาพงานทีไ่ดม้าตรฐาน 
 พฒันาเทคโนโลยใีนการก่อสรา้งดว้ยเทคนิคชัน้สงูใหท้นัสมยั 
 พฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์รและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หท้นัสมยั 

และต่อเนื่อง 
  
 วตัถปุระสงค ์ และเป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกิจ 

 มุ่งมัน่ทีจ่ะกา้วไปเป็นผูร้บัเหมาระดบัแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสรา้งพืน้ฐานทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินโครงการต่างๆ ใหม้ผีลก าไร 
 มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการดา้นคุณภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัเพื่อยกระดบับรษิทั 

และพนกังานทุกระดบั ใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานสากล (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) 
 สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
 เป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ทัง้ 6 ด้าน ดงัน้ี  
 

ระยะสัน้ -  ระยะกลาง (ภายใน 1-4 ปี) ระยะยาว (5 ปีขึน้ไป) 
1. การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อหารายได ้
 เขา้ร่วมประมลูงานของภาครฐัทีส่ าคญั อาท ิเช่น  

- โครงการรถไฟความเรว็สงู ช่วงนครราชสมีา – หนองคาย 
- โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 
- โครงการทางวิง่เสน้ที ่3 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ 
- โครงการรถไฟทางคู ่ระยะที ่2 ช่วงปากน ้าโพ – เด่นชยั,  

เด่นชยั – เชยีงใหม,่ ชมุทางถนนจริะ – อุบลราชธาน,ี 
ขอนแก่น – หนองคาย, ชุมพร – สรุาษฎรธ์าน,ี สรุาษฎร์
ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร ์

- โครงการทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชยั – เชยีงราย –  
เชยีงของ และบา้นไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม 

- โครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ –   
ม.ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

- โครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั - 
ศาลายา และชว่งตลิง่ชนั – ศริริาช 

- โครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดงอ่อน ช่วงบางซื่อ -  

 รกัษาสว่นแบง่ทางการตลาด 
คงความเป็นผูน้ าอนัดบัหนึ่ง 

 ขยายตลาดต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
 พฒันารายไดจ้ากโครงการที่

บรษิทัลงทุนพฒันาเพื่อน ากลบัมา
เป็นรายไดข้องบรษิทัในระยะยาว 
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พญาไท - มกักะสนั - หวัหมาก  
- โครงการรถไฟชานเมอืงสายสแีดงเขม้ ช่วงบางซื่อ –  

หวัล าโพง (Missing Link)  
- โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงเตาปนู – ราษฎรบ์รูณะ         
- โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงบางขนุนนท ์–  

ศนูยว์ฒันธรรม  
- โครงการพฒันาท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะที ่3 
- โครงการอุโมงคร์ะบายน ้าของกรงุเทพมหานคร 
- โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ ระยะที ่2 

สว่นต่อขยาย จ.ระยอง – จนัทบรุ ี– ตราด  
 ในแต่ละ Business Unit (BU) ตอ้งมุ่งมัน่พฒันาวธิกีารท างานใหม้ี

ประสทิธภิาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่องทีจ่ะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการที่
จะท างานใหไ้ดคุ้ณภาพดขีึน้และเสรจ็เรว็ขึน้ ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่าลง 
เพื่อสรา้งโอกาสใหป้ระสบผลส าเรจ็ในการเสนอราคา 

 รกัษาสว่นแบง่ทางการตลาด คงความเป็นผูน้ าอนัดบัหนึ่ง 
 เป็นผูร้่วมลงทุนกบัภาครฐัตามนโยบายการลงทุน PPP ส าหรบั

โครงการต่างๆ อาท ิ
- โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อมสามสนามบนิ      
- โครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาค

ตะวนัออก 
- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางขนุเทยีน – 

ปากท่อ ชว่งบางขนุเทยีน – บา้นแพว้  
- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง  สายนครปฐม – 

ชะอ า 
- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง  สายหาดใหญ่ – 

ชายแดนไทย/มาเลเซยี 
- โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สว่นต่อขยาย 

ทางยกระดบัอตุราภมิขุ (ดอนเมอืงโทลลเ์วย)์ ช่วงรงัสติ –  
บางปะอนิ  

- โครงการรถไฟความเรว็สงู กรุงเทพฯ – หวัหนิ  
- โครงการทางพเิศษ สายกระทู ้– ป่าตอง จงัหวดัภูเกต็ 

 เพิม่มลูค่างานในมอืจากปัจจบุนั 
2. การเพิม่ความสามารถในการท าก าไร 
 การน าเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารตน้ทุน 

และทรพัยากร 
 สนบัสนุนใหห้น่วยงานพฒันา และวจิยั เพื่อสรา้งนวตักรรม 

ส าหรบังานก่อสรา้งใหม่อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรบังานก่อสรา้ง 

 เป็นผูน้ าในการคดิคน้ นวตักรรม
ส าหรบังานก่อสรา้ง 

 พฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหท้นัสมยั 
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 ตัง้ศูนย์พัฒนาและวิจัยของบริษัทในหน่วยงานที่เป็นสายงาน
สนบัสนุนงานก่อสรา้ง 

3. การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้  
 บรหิารจดัการงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพ  

และสง่มอบผลงานใหเ้สรจ็ตามสญัญา ภายในงบประมาณ 
และเวลาทีก่ าหนดไว ้

 

4. บรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
 มุ่งเน้นการสรา้งทมีงานทีม่จีติส านึกต่อความปลอดภยั 

ในการปฏบิตังิาน 
 การตรวจสอบมาตรการความปลอดภยัของทุกหน่วยงานจาก 

ทมีงานสว่นกลาง 
 จ านวนครัง้ของการเกดิอุบตัเิหตุ ใหล้ดลงใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 

 Zero Accident Target 
 

5. การพฒันาทกัษะของพนกังาน และการดแูลคุณภาพชวีติของพนกังาน
และครอบครวั 
 จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้และ

จติส านึกต่อการบริหาร ตัง้แต่ระดับบริหาร (SVP, VP, PM, PE) 
ระดบัหวัหน้างาน (AVP และสมุหบ์ญัช)ี ระดบัพนักงานปฏบิตักิาร
ทัง้สายงานก่อสรา้งและสายงานสนับสนุน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ 

 การมอบทุนการศกึษาใหแ้กบุ่ตรหลานพนกังาน 
 ตัง้ศนูยฝึ์กอบรมวศิวกร, ช่างเทคนิค เพื่อพฒันาบคุลากรดา้น

เทคโนโลยกีารก่อสรา้งและเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
 จดัการแขง่ขนัภายใน ระดบัวศิวกร เพื่อพฒันาบุคลากร 

และมอบรางวลั 

 ลดอตัราการ Turn Over ของ
พนกังานในระดบัต่างๆ 

 สนบัสนุนวศิวกรทีช่นะการ
แขง่ขนัภายในบรษิทัใหม้ี
ต าแหน่งในระดบัหวัหน้างาน 

6. การท าประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม 
 เขา้ร่วมท ากจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนในพืน้ทีข่องโครงการก่อสรา้ง 
 สนบัสนุนในกจิกรรมของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม อาท ิโครงการโรงเรยีน พอด ีพอด ี
 สนบัสนุนการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัการของส านกังาน 

ก.ล.ต. อาท ิการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั
ทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื รวมถงึสนบัสนุนการมสีว่นร่วม และการ
สือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 สนบัสนุนใหเ้กดิกจิกรรมดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 คะแนน CG ไม่ต ่ากว่า 90%   
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา   
ในรอบปี 2562 มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. การแต่งตัง้คณะกรรมการ ISO (ISO COMMITTEE) 
ดว้ยความมุ่งหวงัที่จะพฒันาระบบการด าเนินงาน และระบบการบรหิารงานของบรษิัทใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ISO หรอื ISO COMMITTEE เพื่อด าเนินการจดัระบบการบรหิารคุณภาพ 
(ISO 9001) ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
(ISO 45001) เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวมคีวามต่อเนื่อง มสีทิธภิาพและประสทิธผิล  

2. การเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ 
บรษิทัไดด้ าเนินการแจง้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ านวน 2 ครัง้ จากการใช้สทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทของผู้ทุนหุ้น (ITD-W1) โดยปัจจุบันทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทคือ 
5,279,868,944 บาท 

3. การจดัตัง้ศนูยบ์ริการงานอาคาร หรอื Buildings Service Center (BSC) 
บริษัท ได้จัดตั ้งศูนย์บริการงานอาคาร หรือ Buildings Service Center (BSC) ณ ศูนย์อุตสาหกรรม                                    
อติาเลยีนไทย อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุร ีเพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างของบรษิทั โดยเฉพาะกลุ่มงานอาคาร
ในดา้นการผลติ ใหเ้ช่า Formwork และเครื่องจกัรในงานก่อสรา้งอาคาร รวมถงึโกดงัเกบ็สนิคา้ทีเ่หลอืใช ้
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1.3.  โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั    

 กลุ่มธุรกจิ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
บรษิทัฯ มนีโยบาย แบ่งการด าเนินงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดงันี้  
1. กลุ่มธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบังานรบัเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกจิงานก่อสร้าง  และกลุ่ม

ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ อนัเกีย่วเน่ืองกบังานก่อสรา้งของบรษิทัฯ ในประเทศต่างๆ 
2. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นการลงทุนในดา้นอื่นๆ เช่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สายงานผลติภณัฑ์สิง่ก่อสรา้งและวตัถุดบิขัน้ต้น 

และกจิการรบัสมัปทาน  
3. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็น การร่วมคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่นทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพื่อประโยชน์ในดา้นการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆในการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยสว่นใหญ่จะเป็นงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

บมจ.อติาเลยีนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ 100.00% 

บจก. เอเชีย อินดสัเตรียล  
แอนด ์พอร์ท 
คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. เอพีพีซี โฮลด้ิง 

บจก. เอเชีย โลจิสติกส์  
ดีเวล๊อปเมนต ์

99.93% 

99.93% 

64.52% 

บจก.พีที ไทยลินโด บารา พราทามา 

บจก.ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต ์

บจก.ภูมิใจไทย ซีเมนต ์

บจก.อิตาเลียนไทย แลนด ์

ITD Construction SDN.BHD 

 

บจก.โรงโม่หนา้พระลาน 
 

 

First Dhaka Elevated 

Expressway Co., Ltd. 

ITD Madagascar S.A. 

ITD Bangladesh Company Limited 
 

บจก.อิตาเลียนไทย หงสา 
 

บจก.เมียนมาร์- อิตาเลียนไทย เพาเวอร์1 
 

บจก.พลงัไทยกา้วหนา้ 
 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 

99.98% 

99.97% 

99.99% 

บจก.อิตลัไทย มารีน 

บจก.อิตลัไทย เทรว่ี 

Italian - Thai Development 

Vietnam Co., Ltd. 
 

บจก.เอเซ่ียน สตีล โปรดกัส์ 
 

บจก.ผลิตพลงังาน 

ITD Cementation India Limited 
 

บจก. ไทยมารุเคน 
 

บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอาทส์ 
 
บจก. สยามแปซิฟิค โฮลด้ิง 
 

บจก. ซิโนลาว อลูมิเนียม คอร์ปอเรชัน่ 
 

บจก. เอม็.ซี.อาร์.พี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
 

24.00% 

บจก.สยามผลิตภณัฑ ์คอนกรีต และอิฐ 
 

99.80% 

24.00% 

46.64% 

46.69% 

48.99% 

 50.96% 

69.90% 

78.16% 

80.00% 

90.94% 

92.59% 

99.95% 

บจก. เอม็.ซี.อาร์.พี คอนสตรัคชัน่ 

34.00% 

บจก.อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 
 

51.00% 

99.99% 

บจก.อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 99.99% 

99.99% 

บจก.สระบุรี คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลย ี
 

99.93% 

ITD Mozambique Limitada 

Thai Mozambique 
Logistica SA 

60.00% 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-เออาร์ซี 

99.97 % 

99.00% 

(2) 

(1) 

บจก.เอเช่ียน เรล 

100.00% 



บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิ หน้าที ่7 

 

บรษิทัฯ ไดล้งทุนในกจิการร่วมคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจการร่วมคา้ท่ีบริษทัฯ ลงทุนเท่ากบั 
ร้อยละ 50 และมากกวา่ 

กิจการร่วมคา้ท่ีบริษทัฯ ลงทุน 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

OO 

บมจ.อติาเลยีนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม) 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – อีจีซี 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - เอสคิว 

กิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี- ไอทีดี เซ็ม 

60.00% 

55.00% 

51.00% 

51.00% 

50.00% 

30.00% 

40.00% กิจการร่วมคา้ ไอโอที 
 

49.00% 

กิจการร่วมคา้ซีเอม็ซี - ไอทีดี - ซองดา 

24.00% 

 

50.00% 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ซิโนไฮโดร 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – อาร์ที 70.00% 

กิจการร่วมคา้ ซมัซุง – ไอทีดี 

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี เซ็มอินเดีย 

กิจการร่วมคา้ ซีอีซี –ไอทีดีเซ็ม- ทีพี
แอล 

18.66% 

(3) 

20.00% 

กิจการร่วมคา้ เอสเอม็ซีซี -ไอทีดี 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
การประกอบธุรกจิของบรษิทั บรษิทัย่อย การร่วมคา้ และบรษิทัร่วม 
ณ ปัจจุบนั บรษิทัมกีารประกอบธุรกจิ ซึง่สามารถแบ่งสายงานได ้9 ดา้นดงันี้ 

1.  งานก่อสรา้งอาคารส านกังาน อาคารชุด ตกึสงู และโรงแรม 
2.  งานก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
3.  งานวางท่อระบบขนสง่น ้ามนั แก๊สและน ้า ท่อรอ้ยสายไฟใตด้นิและถงัเกบ็น ้ามนัขนาดใหญ่ 
4.  งานก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ งานสะพาน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเรว็สงู งานทางวิง่ งานสถาน ีงานวางราง  
    ระบบทางดว่น และงานระบบขนสง่มวลชนยกระดบัและใตด้นิ  
5.  งานก่อสรา้งสนามบนิ ท่าเรอื และงานทางทะเล 
6.  งานก่อสรา้งเขือ่นชลประทาน เขือ่นอเนกประสงค ์อุโมงคส์ง่น ้า อุโมงคร์ถไฟ และโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า 
7.  งานดา้นโครงสรา้งเหลก็ 
8.  งานดา้นระบบการสือ่สารและโทรคมนาคม 
9.  งานดา้นการพฒันาเหมอืงแร่และถ่านหนิ 

 
บรษิทัย่อย การร่วมคา้ และบรษิทัร่วม 
 กลุ่มธุรกจิ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แบ่งไดด้งันี้ 

1. กลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบังานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่สนบัสนุนกลุ่มธุรกจิงานก่อสรา้งและกลุ่ม
ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ อนัเกีย่วเนื่องกบังานก่อสรา้งของบรษิทัในประเทศต่างๆ 

2. กลุ่มธุรกจิที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สายงานผลติภณัฑ์สิง่ก่อสรา้งและวตัถุดบิ
ขัน้ตน้ และกจิการรบัสมัปทาน  

3. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นการร่วมคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่นทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพื่อประโยชน์ในดา้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการด าเนินงานของบรษิัท โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั 
 

โครงสรา้งรายได ้
ปี 2562 

 
ปี 2561 ปี 2560 

 (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

1. งานก่อสรา้งอาคารส านกังาน อาคารชุดและ 
โรงแรม 

9,560.03 14.47 9,936.94 15.45 11,817.61 20.20 

2. งานก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1,031.56 1.56 1,743.48 2.71 1,240.00 2.12 

3. งานวางท่อระบบขนสง่น ้ามนั, แก๊สและน ้า            
ท่อรอ้ยสายไฟใตด้นิและถงัเกบ็น ้ามนัขนาดใหญ่ 

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

4. งานก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ ทางรถไฟ          
ระบบขนสง่มวลชน ระบบทางดว่น 

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

5. งานก่อสรา้งสนามบนิ ทา่เรอื และงานทางทะเล 7,851.35 11.88 8,808.64 13.70 13,043.20 22.29 

6. งานสรา้งเขือ่น อุโมงคแ์ละโรงผลติกระแสไฟฟ้า 3,783.04 5.72 1,478.59 2.30 1,148.59 1.96 

7. งานระบบโครงสรา้งเหลก็ 9.99 0.02 183.98 0.29 78.95 0.13 

8. งานดา้นการวางระบบสือ่สารและโทรคมนาคม 88.22 0.13 0.00 0.00 62.83 0.11 

9. งานดา้นการพฒันาเหมอืงแร่ และถ่านหนิ 5,748.47 8.70 4,540.11 7.06 2,896.68 4.95 

10. รายไดจ้ากโครงการทีไ่ม่สามารถจดักลุ่มได ้ 9,097.60 13.77 9,758.94 15.17 8,007.89 13.69 

11. รายไดอ้ื่นๆ 1,005.13 1.52 1,143.25 1.77 1,367.18 2.33 

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

อตัราการเพิม่ลด 2.75% 9.91% 15.67% 

รายการระหว่างกนัของรายไดจ้ากการก่อสรา้ง  671.73 663.89 513.57 

และรายการระหว่างกนัของรายไดจ้ากโครงการ           
ทีไ่ม่สามารถจดักลุ่มได ้

2,185.15 1,862.52 1,538.76 

รายไดอ้ื่นๆ 219.62 256.04 384.48 

รวมมลูค่าการจ าหน่ายหลงัตดัรายการระหว่างกนั 63,006.94 61,531.11 56,079.01 

อตัราการเพิม่ (ลด) 2.40% 9.72% 15.89% 
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โครงสรา้งรายได้ของบริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม และการรว่มค้า 
1. กลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบังานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่สนับสนุนกลุ่มธุรกจิงานก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกจิ

ทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ อนัเกีย่วเนื่องกบังานก่อสรา้งของบรษิทัในประเทศต่างๆ 
(หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั สดัส่วน
การ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 ลงทุน(%) รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

บริษทัยอ่ย        

1. กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ 100.00 12,533 0.05         51,933 0.20 - - 

2. กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีเออารซ์ ี 100.00 1,858 0.01 - - - - 

3. บจก. อติาเลยีนไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล 99.99 5,244 0.02 14,811 0.07 106,636 0.50 

4. บจก. พที ีไทยลนิโด บารา พราทามา 99.99 343,772 1.36 258,863 1.02 20,434 0.10 

5. บจก. ภูมใิจไทยซเีมนต ์ 99.99 1,354,494 5.34 1,353,829 5.33 1,211,110 5.70 

6. บจก. อติาเลยีนไทย แลนด ์ 99.99 - - - - - - 

7. บจก. อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์ 99.99 - - - - - - 

8. ITD Construction SDN.BHD. 99.99 - - - - - - 

9. บจก. โรงโมห่น้าพระลาน 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. อติาเลยีนไทย หงสา 99.97 2,104,458 8.29 2,119,797 8.34 2,060,462 9.70 

13. บจก. เอเชีย่น เรล  99.97 146,946 0.58 - - - - 

14. บจก. สหภาพเมยีนมา–อติาเลยีนไทย  
     เพาเวอร ์1 

99.95 - - - - - - 

15. บจก. พลงัไทยกา้วหน้า 99.99 - - - - - - 

16. บจก. สระบุร ีคอนสตรคัชัน่ เทคโนโลย ี 99.93 13,075 0.05 46,469 0.18 41,583 0.20 

17. บจก. สยามผลติภณัฑค์อนกรตี และอฐิ 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. อติลัไทย มารนี 92.59 378,369 1.49 357,717 1.41 196,760 0.93 

20. บจก. อติลัไทย เทรวี ่ 90.94 1,334,020 5.26 1,475,368 5.81 1,317,978 6.20 

21. Italian–Thai Development Vietnam    
     Co., Ltd. 

80.00 - - - - - - 

22. บจก. ผลติพลงังาน 78.16 - - - - - - 

23. บจก. เอเซีย่นสตลี โปรดกัส ์ 69.90 177,482 0.70 147,424 0.58 86,369 0.41 
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24. บจก. ไอทดี ีซเีมนทเ์ทชัน่ อนิเดยี 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 

บริษทัรว่ม        

1. บจก. เอทโีอ เอเชยี-เทริน์เอาทส์ 48.99 109,158 0.43 93,851 0.37 146,885 0.69 

2. บจก. สยามแปซฟิิค โฮลดิง้ 46.69 - - - - - - 

3. บจก. ซโินลาว อลมูเินียม คอรป์อเรชัน่ 34.00 - - - - - - 

4. บจก. เอม็.ซ.ีอาร.์พ ีคอนสตรคัชัน่ 24.00 - - - - - - 

5.  บจก. เอม็ซอีารพ์ ีโฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่ 24.00 - - - - - - 

 
2. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นการลงทุนในดา้นอื่นๆ เช่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ สายงานผลติภณัฑส์ิง่ก่อสรา้งและวตัถุดบิขัน้ตน้ 

และกจิการรบัสมัปทาน 
     (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั สดัส่วน
การ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 ลงทุน(%) รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

บริษทัยอ่ย        

1. บจก. ภคภมู ิ ดเีวล๊อปเมนต ์ 99.99 399,539 1.57 563,264 2.22 543,357 2.56 

2. บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ดเีวล๊อปเมนต ์ 99.93 - - - - - - 

3. บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล พอรท์  
   คอรป์อเรชัน่ 

99.93 - - - - - - 

4. บจก. เอพพีซี ีโฮลดิง้ 64.52 - - - - - - 

5. Thai Mozambique Logistica SA 60.00 - - - - - - 

บริษทัรว่ม        

1. First Dhaka Elevated Expressway  
   Co., Ltd. 

51.00 - - - - - - 
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3. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นการร่วมคา้ 
(หน่วย : พนับาท) 

ชือ่บริษทั 
สดัส่วน
การ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 
ลงทุน(%) รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

การรว่มค้า        

1. กจิการร่วมคา้ไอทดี ีอารท์ ี 70.00 467,636 1.84 138,662 0.55 4,520 0.02 

2. กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ  65.00 - - 89,984 0.35 137,408 0.65 

3. กจิการร่วมคา้ไอทดี ีไอทดี ีเซม็  
   (คอนโซเตยีม) 

60.00 - - - - 8,306 0.04 

4. กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ-เอม็วเีอม็ 55.25 - - 13,514 0.05 - - 

5. กจิการร่วมคา้ อติาเลยีนไทย-อจีซี ี 55.00 1 - 3,013 0.01 2,161 0.01 

6. กจิการร่วมคา้ ไอทดี-ีไอทดี ีเซม็ 51.00 461,915 1.82 737,819 2.90 758,481 3.57 

7. กจิการร่วมคา้ไอทดี-ีชโินไฮโดร  51.00 798,810 3.15 483,526 1.90 37,799 0.18 

8. กจิการร่วมคา้ ไอทดี ีเอสควิ 50.00 1,352,752 5.33 1,480,530 5.83 816,130 3.84 

9. กจิการร่วมคา้ เอสควิ-ไอทดี ี 50.00 - - - - - - 

10. กจิการร่วมคา้ เอสเอม็ซซี-ีไอทดี ี 49.00 1,102,320 4.34 318,284 1.25 - - 

11. กจิการร่วมคา้ ไอโอท ี 40.00 - - - - - - 

12. กจิการร่วมคา้ ซเีอม็ซ-ีไอทดี-ีซองดา  30.00 949,466 3.74 1,234,705 4.86 594,761 2.80 

13. กจิการร่วมคา้ ซมัซงุ-ไอทดี ี 24.00 - - 261,159 1.03 - - 

14. กจิการร่วมคา้ไอทดี ีเซม็อนิเดยี 20.00 37,510 0.15 24,898 0.10 27,023 0.13 

15. กจิการร่วมคา้ซอีซี-ีไอทดีเีซม็-ทพีแีอล 18.66 395,657 1.56 429,387 1.69 133,743 0.60 

  25,374,100 100 25,407,316 100 21,250,894 100 
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2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืบริการหลกั 
1. งานก่อสรา้งอาคารส านักงาน  อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม 

การก่อสร้างอาคารสูง โรงแรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล อาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน                  
ศนูยป์ระชุมนานาชาต ิและมหาวทิยาลยัต่างๆ ลว้นแต่เป็นผลงานอนัน่าภาคภูมใิจทีบ่รษิทัไดส้ามารถก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็หลาย
โครงการ ซึง่แต่ละโครงการต้องอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่และเทคนิคการก่อสรา้งทีท่นัสมยั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีท่า้ทาย
ความสามารถตามที่สถาปนิกและวศิวกรนักออกแบบชัน้น า ได้สร้างจนิตนาการอนัล ้าเลศิต่อโครงสร้างเหล่านัน้ โดยอาศยั
ทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารโครงการของทีมวิศวกรที่สูงด้วยประสบการณ์  เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมี
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ทางบรษิัทจงึได้จดัส่วนสนับสนุนขึ้นภายในองค์กร โดยจดัให้มีฝ่ายออกแบบทัว่ไป ฝ่ายออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรม โรงงานหล่อคอนกรตีส าเรจ็รูป โรงงานประกอบโครงสรา้งเหลก็ที่อาศยัคอมพวิเตอรใ์นการควบคุมการท างาน 
และจดัทมีงานผูเ้ชีย่วชาญพรอ้มอุปกรณ์พเิศษในการตดิตัง้ ซึง่ส่วนสนับสนุนนี้จะช่วยใหง้านก่อสรา้งโครงการต่างๆ แลว้เสรจ็
อย่างมปีระสทิธผิล  

 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการเซน็ทรลัแอมบาสซี ่ 2,096 
โครงการวซิดอม 101 สขุมุวทิ 101 1,764 

โครงการสงิห ์คอมเพลก็ซ ์ 1,347 

โครงการเซน็ทรลั พลาซ่า นครราชสมีา 1,094 

โครงการงานสถาปัตยกรรมและงานระบบวศิวกรรมของงานก่อสรา้งอาคาร EGAT Headquarters 752 

โครงการ วนิดเ์ชลล ์นราธวิาส 479 

โครงการก่อสรา้งอาคารหอพกันสิติแพทย ์พยาบาล และบุคลากรสาธารณสขุ โรงพยาบาลชลประทาน 414 

โครงการโรงแรมอมาร ีออรค์ดิ พทัยา 310 

โครงการก่อสรา้งศนูยอ์นุรกัษแ์ละบรกิารโสตทศัน์แหง่ชาต ิ 303 

โครงการอาคารประกนัสงัคม (Inter 3) โรงพยาบาลยนัฮ ี 301 

โครงการก่อสรา้งโรงแรมโอโซ่ พทัยา 301 

โครงการก่อสรา้งศนูยฝึ์กอบรมและส านกังานสว่นปฎบิตักิารระบบท่อเขต 12 207 

โครงการสมัมากร อเวนิว รามอนิทรา – วงแหวน 156 

โครงการงานตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคารพพิธิภณัฑม์ลูนธิสิขุโุม 153 

โครงการปรบัปรงุภายในและต่อเตมิอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพสรุาษฎร ์ 114 

โครงการก่อสรา้งอาคารส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา อาคารเทเวศร ์(หลงัใหม่) 101 
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โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการ วนั แบงคอ็ก มกิซย์สู (โครงสรา้งสว่นใตด้นิ) 8,250 
โครงการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตยีง สว่นขยายเพิม่เตมิ  
การใหบ้รกิารทางการแพทย ์ระยะที ่1 

7,004 

โครงการก่อสรา้งอาคารศนูยร์กัษาพยาบาลรวมเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระพนัวสัสา อยัยกิาเจา้  
150 ปี ระยะที ่2 

5,388 

โครงการเอม็สเฟียร/์เอม็ไลฟ์  3,123 

โครงการก่อสรา้ง อาคารทีพ่กัอาศยั แมกโนเลยีส ์วอเตอรฟ์รอนท ์เรสซเิดนซ์ 2,492 

โครงการ บางกอกมอลล ์และบางกอกอารน่ีา สว่นที ่1 2,270 

โครงการอาคารรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูขา้ราชการต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 1,920 

โครงการ ด ิไอคอนสยาม ซเูปอรล์กัซ ์เรสซเิดนซ์ 1,440 

โครงการอาคารศนูยฝึ์กอบรมพฒันาบุคลากรและสวสัดกิาร ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 1,397 
โครงการงานก่อสรา้งอาคาร ส าหรบัโครงการโรงกลัน่น ้ามนัพลงังานสะอาด กลุ่มไทยออยล ์             
Package 1&2 

1,356 

โครงการก่อสรา้งงานโครงสรา้งและสถาปัตยกรรมโครงการ เทอมนิอล 21 พระราม 3 1,214 

โครงการอาคารเฉลมิพระเกยีรตพิืน้ทีพ่ระต าหนกัจติรลดารโหฐาน 560 

โครงการงานก่อสรา้งอาคารส านกังานโครงการสว่นพระองค ์พืน้ทีพ่ระต าหนกัจติรลดารโหฐาน 504 

โครงการงานปรบัปรุงวศิวกรรมระบบ อาคารคุม้เกลา้ฯ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 416 

โครงการก่อสรา้งพระเจดยีธ์รรมสงิหบุราจรยิานุสรณ์ วดัอมัพวนั 385 

โครงการPruksa Precast และโครงการแนวราบ 375 

โครงการอาคารโรงเกบ็เครื่องบนิพระทีน่ัง่ และอาคารศนูยข์อ้มลูกองทพั 349 

โครงการก่อสรา้งศนูยโ์ลจสิตกิสเ์คอรีบ่างนา ระยะที ่3 348 

โครงการบา้นสโุขทยั 20 242 

โครงการพฒันาด่านสงิขร ระยะที1่ 224 

โครงการปรบัปรงุอาคารรเิวอรว์งิ,ลอรด์จมิ,เวอรเ์รนดา โรงแรมแมนดา 223 

โครงการอาคารส านกังานใหญ่ เมอืงไทย แคปปิตอล 210 

โครงการซนัน่ี (โครงการ ซมัเมอร ์ลาซาล) 144 

โครงกาซมัเมอร ์ลาซาล เฟส 2 อาคารส านกังาน เอ 3, เอ 4 และ เอ 5 130 
โครงการงานก่อสรา้งสถานีจ่ายไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว สว่นต่อขยาย หมอชติ-
สะพานใหม-่คคูต 

116 
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2. งานก่อสรา้งโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ดว้ยประสบการณ์กว่า 60 ปี ท าให้บรษิัทเป็นทีย่อมรบัว่าเป็นบรษิทัก่อสรา้งของคนไทยทีม่ปีระสบการณ์ในการงาน

โครงสรา้ง การตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องจกัรกล ภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกๆ ประเภทอนัไดแ้ก่  
โรงงานผลติปูนซเิมนต์ โรงกลัน่น ้ามนั คลงัน ้ามนั โรงงานบ าบดัน ้าเสยี โรงงานผลติเหลก็ และอื่นๆ อกีมากมาย ภายใตท้มีงาน
บรหิารการก่อสร้างที่มีประสทิธิภาพ การประสานงานที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มของโครงการอนัได้แก่ เจ้าของ
โครงการ บรษิัทที่ปรกึษา รวมทัง้การใช้แรงงานที่มปีระสบการณ์สงู ท าให้บรษิัทสามารถก่อสร้างโรงงาน และติดตัง้อุปกรณ์
ส าคญัๆ ทีต่้องการความถูกต้องและแม่นย าในการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และด าเนินการแลว้เสรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของโครงการอนัก่อใหเ้กดิโรงงานอุตสาหกรรมทีท่นัสมยัมากมายภายใตผ้ลงานการก่อสรา้งของอติาเลยีนไทย 
 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัท่ีมีมลูค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

 
  

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการเทพารกัษ์ 5 605 
โครงการงานก่อสรา้งอาคารสถานีจ่ายไฟฟ้าส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงสญัญา 3 251 
โครงการงานก่อสรา้งอาคารหมอ้เคีย่ว-ปัน่ โรงงานน ้าตาลมติรผล จ.อ านาจเจรญิ 206 
โครงการงานก่อสรา้งอาคาร Silo 80,000 tons โรงงานน ้าตาลมติรผล จ.อ านาจเจรญิ 70 
โครงการงานก่อสรา้งโรงปุ๋ ยซอยลเ์มต 33 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการงานโยธาโครงการก่อสรา้งโรงกลัน่น ้ามนัพลงังานสะอาดกลุ่มไทออยล ์Package 1-7 3,771 
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที1่-2) 5,198 
โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค โครงการพฒันาพืน้ทีว่งัจนัทรว์ลัเลย ์                                    
เพื่อเขตนวตักรรมเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

1,394 

โครงการงานก่อสรา้งโครงสรา้งคอนกรตีและงานโยธา Harmony Project จ.ระยอง 672 
โครงการงานก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงงาน Goodyear เฟส 2 จ.ปทุมธาน ี 352 
โครงการงานก่อสรา้งโรงงานผลติไอศครมี 255 
โครงการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสงู 500/230 KV จ.ภูเกต็ 253 
โครงการบิว้ทด์ิง้เซอรว์สิเซน็เตอร ์ 244 
โครงการงานก่อสรา้ง Cooling Water Treatment โรงงานน ้าตาลเกษตรผล 194 
โครงการงานก่อสรา้งอาคารส านกังานชัว่คราวและระบบสาธารณูปโภค Harmony Project จ.ระยอง 126 
โครงการงานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 115/2.4 KV โรงงาน Goodyear จ.ปทุมธาน ี 104 



บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 
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3. งานวางท่อขนส่งน ้ามนั ท่อขนส่งแกส๊ ท่อจ่ายน ้า ท่อรอ้ยสายไฟใต้ดิน และถงัเกบ็น ้ามนัขนาดใหญ่  
การก่อสรา้งอุโมงคส์่งน ้า ท่อน ้ามนั ท่อส่งแก๊ส จากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความสะดวกใน

การขนสง่ และลดปรมิาณรถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่ ซึง่มผีลท าใหล้ดค่าใชจ้่ายและบรรเทาปัญหาดา้นจราจร ส าหรบัความยาก
ง่ายในการก่อสรา้งขึน้อยู่กบัพืน้ทีใ่นการก่อสรา้งว่าเป็นอย่างไร เช่น พืน้ทีเ่ป็นดนิ ทราย หรอืหนิ แนวทางทีจ่ะวางตดัผ่านถนน 
ผ่านล าคลอง ผ่านแม่น ้า หรอืตดัผ่านทะเล ซึง่กรรมวธิใีนการก่อสรา้งขึน้อยู่กบัพืน้ที่ๆ  ตดัผ่าน  เช่น ถ้าพืน้ทีก่วา้งๆ จะใชก้าร
ขดุเปิดหน้าดนิแลว้วางท่อ ถ้าตดัผ่านถนนจะใชว้ธิกีารเจาะแลว้ดนัท่อผ่าน  ส าหรบัการวางท่อผ่านทะเลจะใชว้ธิกีารวางถ่วงให้
จมทีก่น้ทะเล นอกจากนัน้ยงัมกีารวางท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่จะผ่านพืน้ที่ทีม่กีารจราจรคบัคัง่ จงึต้องใชเ้ทคโนโลยพีเิศษ
โดยวางสายไฟฟ้าใต้ดนิโดยไม่จ าเป็นต้องขุดเปิดหน้าดนิ  ซึง่จะไม่เป็นการรบกวนสภาพจราจร ส าหรบัเทคโนโลยนีี้บรษิัทได้
จากการจดัตัง้กจิการร่วมคา้กบั Skanska Lundby ซึง่เป็นผูน้ าเทคโนโลยล่ีาสดุจากยุโรปมาใชใ้นการด าเนินการ 
 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัท่ีมีมลูค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป  

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการงานก่อสรา้งท่อรวบรวมน ้าเสยีเมอืงโฮจมินิห ์Package XL-01 Construction of the Interceptor 
โดยวธิ ีPipe Jacking 

2,247 

โครงการก่อสรา้งงานโยธาพรอ้มจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใตด้นิส าหรบัการเปลีย่น
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิโครงการพระราม3 ช่วงสถานตีน้ทางถนนตกถงึสะพาน
พระราม 9 

1,823 

โครงการงานก่อสรา้งอุโมงคร์บัน ้าทะเลและอุโมงคร์ะบายน ้าลงสูท่ะเล ของโครงการสถานีรบั-จา่ยก๊าซ
ธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ ของ บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั 

1,017 

โครงการวางท่อรวบรวมน ้าเสยีและงานเชื่อมต่อท่อน ้าเสยีย่อยกบัท่อหลกัขนานไปกบัถนนเจมสล์อง                 
ซารานี โดยวธิ ีPipe Jacking (ประเทศอนิเดยี)  

987 
   (สกุลเงนิรปีูอนิเดยี)                 

โครงการงานก่อสรา้งอุโมงค ์Outgoing ของสถานีตน้ทางชดิลม ในถนนชดิลม ถนนเพลนิจติ ถนนหลงั
สวน และถนนสารสนิ กรุงเทพมหานคร 
 

862 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการโครงการวางท่อประปาจากโรงกรองน ้าการเ์ดน้รชี ถงึสถานีตาราตาลา วาวล์ และงานวางท่อ
รวบรวมน ้าเสยีขนานไปกบัถนนไดมอนด ์ฮาเบอร ์โดยวธิ ีPipe Jacking  

1,769 
(สกุลเงนิรปีูอนิเดยี) 

โครงการขยายอายุการใชง้านทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตบินบกเสน้ที ่1 Reroute Section (RC-670)                           
ท่อขนาด 18 นิ้ว 

1,738 

โครงการขยายอายุการใชง้านระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาตบินบกเสน้ที ่1 (คขก.1) Recoat Package 2 
RC650 ท่อ 24 นิ้ว 

769 

โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้นิ ส าหรบัสถานีไฟฟ้าย่อยฉิมพล ี                                      
สญัญา ฝบค.ค.19/2556 

216 

โครงการจดัจา้งปรบัปรุงท่อ Cross Pipe Type ท่อบนบกขนาด 36 นิ้ว และ 42 นิ้ว 176 
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โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้นิ ร่วมกบัโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสสีม้สญัญาที ่3 
ของ รฟม สญัญาเลขที ่ฝบค.ค.10/2561 

670 

โครงการงานก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้นิร่วมกบัโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสเีขยีว                  
ช่วงหมอชติ-สะพานใหม ่

511 

โครงการก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตด้นิ บรเิวณ ถ.กาญจนาภเิษกช่วงจุดตดั                                   
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย-คลองบางไผ่-จุดตดัถนนจนัทรท์องเอีย่ม 

308 

โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใตด้นิ โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสสีม้                              
ถนนรามค าแหง (รฟม.สญัญา 3) 

193 

โครงการงานก่อสรา้งถงัเกบ็น ้าประปา โครงการใหบ้รกิารน ้าครบวงจรใหแ้ก่พืน้ทีท่่าอากาศยาน 
นานาชาตอิู่ตะเภา 

191 

โครงการวางระบบท่อจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาตไิปยงัเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เอส ไอ แอล                
จ.สระบุร ี

189 

โครงการงานก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้ดนิร่วมกบัโครงการระบบขนสง่มวลชนขนาดรองสาย
สทีอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุร-ีส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ของส านกัการจราจรและขนสง่ 
กทม. 

176 
 

โครงการงานก่อสรา้งวางท่อใตด้นิ (สญัญาที ่1)โครงการโรงกลัน่น ้ามนัพลงังานสะอาด กลุ่มไทยออยล ์ 95 
โครงการงานก่อสรา้งวางท่อใตด้นิ (สญัญาที ่2) โครงการโรงกลัน่น ้ามนัพลงังานสะอาด กลุ่มไทยออยล ์ 70 
 
4. งานก่อสรา้งทางหลวงแผน่ดิน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเรว็สูง งานทางว่ิง งานสถานี งานวางราง และงาน
ระบบรถไฟฟ้า สะพาน และระบบทางด่วน 
  การก่อสรา้งทางหลวงในช่วงแรก เป็นการด าเนินการเองของภาครฐัหรอืผูร้บัเหมาจากต่างประเทศจนถงึปี พ.ศ. 2506 
ทางรฐับาลไทยจงึเปิดโอกาสให้ผูร้บัเหมาเอกชนในประเทศ เขา้ร่วมประมูลเพื่อด าเนินงาน  ซึ่งบรษิทัได้ปฏบิตัิงานสรา้งทาง
ตัง้แต่ระดบัง่ายที่สุดคอื การท าถนนลูกรงั แล้วเพิ่มระดบัความยากขึ้นเป็นการท าทางหลวงสายต่างๆ ท าสะพานขา้มแม่น ้า
ขนาดใหญ่ สะพานกลบัรถจนถงึระบบทางด่วนยกระดบัต่างๆ นอกจากนี้ยงัเขา้ร่วมด าเนินการโครงการทีจ่ดัว่าท าไดย้ากทีสุ่ด 
เน่ืองจากต้องก่อสรา้งผ่านพื้นทีย่่านธุรกจิทีแ่ออดัทีสุ่ด ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งสะพานยกระดบัขา้มจุดตดัในกรุงเทพมหานคร 
โครงการรถไฟฟ้าธนายง (บทีเีอส) ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกของประเทศไทย  และโครงการก่อสรา้งรถไฟใตด้นิ
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดงักล่าวนี้ต้องอาศยัการจดัการด้านการบรหิารการก่อสร้างที่มี
ประสทิธภิาพทีส่ดุเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีม่คีวามยากและตอ้งการเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการด าเนินการ  ส าหรบังานใน
ต่างประเทศ บรษิัทไดส้รา้งทางวิง่รถไฟความเรว็สงู (350 กม. ต่อชัว่โมง) ในไต้หวนั และไดส้รา้งโครงการรถไฟฟ้าทีป่ระเทศ
อนิเดยี ตัง้แต่ปี 2549 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 2 โครงการทีเ่มอืงเดลล ีเป็นรถไฟฟ้าใตด้นิ และยกระดบัอย่างละโครงการ ก าลงัสรา้ง
ที่เมืองโกลกตัตา, ไจเปอร์, เดลลี อีก 4 โครงการเป็นใต้ดิน และยกระดบัอย่างละ 2 โครงการ รวมทัง้งานวางรางรถไฟฟ้า                   
ทีเ่มอืงบงักาลอร ์อกีหนึ่งโครงการ 
 ส าหรบัการก่อสรา้งทางรถไฟในปัจจุบนั ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไดว้างนโยบายในการปรบัปรุงการสรา้งทาง
รถไฟเป็นแบบรางคู่ทัง้หมดทัว่ประเทศ อติาเลยีนไทยไดเ้ป็นบรษิทัแรกทีเ่ขา้ด าเนินการในการสรา้งทางรถไฟแบบรางคู่ โดย
ร่วมมือกับบริษัทโคจิเฟอร์ ซึ่งเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรบัการวางราง และร่วมกันผลิตประแจสบัหลีก
คุณภาพสงูใชใ้นประเทศ และสง่ออกชิน้สว่นไปยงัประเทศฟิลปิปินส,์ อยีปิต,์ อสิราเอล, องักฤษ, นอรเ์วย ์และฟินแลนด ์สง่ออก
ประแจครบชุดไปยงัประเทศสงิคโปร์, มาเลเซีย, ฮ่องกง และไต้หวนั เพื่อสนับสนุนโครงการดงักล่าว บรษิัทได้ผลิตหมอน
คอนกรตีใช้ในงานก่อสรา้งทางรถไฟหลายโครงการ และผลติส่งไปยงัประเทศกมัพูชา นอกจากนี้บรษิัทได้สรา้งโรงงานผลติ



บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่18 
 

หมอนคอนกรีตชนิดรับน ้ าหนักได้มากเป็นพิเศษส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย ณ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ี    
นอกจากนี้บรษิัทยงัรบัติดตัง้รางรถไฟของระบบรถไฟฟ้าธนายง (บีทีเอส) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟลอยฟ้าโครงการแรกของ
ประเทศไทย  งานวางรางรถไฟฟ้าของเมอืงบงักาลอร์ประเทศอินเดีย และงานวางรางพร้อมระบบเครื่องกลไฟฟ้าของงาน                 
บทีเีอสสว่นต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช ถงึสถานีแบริง่และงานวางรางของรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืง (สายสแีดง) (1) สญัญา 2 :งานโยธาส าหรบัทางรถไฟ 
ช่วงบางซื่อ-รงัสติ 

24,206 

โครงการ Delhi Metro Contract CC-26R 
6,116 

(สกุลเงนิรปีูอนิเดยี) 
โครงการงานก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา  
ตอนทางแยกต่างระดบัสระบุร ี

1,390 

โครงการจา้งเหมาก่อสรา้งศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟ พรอ้มจดัหาเครื่องมอืยกขนหลกั  
ทีท่่าเรอืแหลมฉบงั 

1,344 

โครงการก่อสรา้งสาย อ.กบนิทรบ์ุร-ีอ.ปักธงชยั (ทางเชื่อมผนืป่า) จ.ปราจนีบุร ี 1,151 
โครงการงานก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ช่วง กม.
41+300.00 ถงึ กม.42+497.858 (ตอน 8) 

939 

โครงการงานก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ช่วง กม.
42+497.858 ถงึ กม.43+772.858 (ตอน 9) 

849 

โครงการก่อสรา้งสาย อ.กบนิทรบ์ุร-ีอ.วงัน ้าเขยีว ตอน 3 จ.นครราชสมีา จ.ปราจนีบุร ี(สว่นที1่) 711 
โครงการจา้งเสรมิความมัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) สถานีชุมทางคลองสบิเกา้-ชุมทาง
แก่งคอย พืน้ทีแ่ขวงบ ารุงทางปราจนีบุร ีกองบ ารุงทางเขตฉะเชงิเทรา 

573 

โครงการก่อสรางทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง หมายเลข 6 บางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา ตอนที ่26,27 491 
โครงการงานจา้งเหมาท าการก่อสรา้งทางลอดจุดตดัทางหลวงหมายเลข 402 กบัทางหลวง 
หมายเลข 4026 (แยกสนามบนิ) จ. ภูเกต็ 

406 

โครงการจา้งเสรมิความมัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหวัตะเข-้ชุมทาง
ฉะเชงิเทรา แขวงบ ารงุทางฉะเชงิเทรา กองบ ารุงทางฉะเชงิเทรา 

159 

 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการ Kolkata Metro Contract UG2 
17,703 

(สกุลเงนิรปีูอนิเดยี) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ : สญัญาที ่3 (ช่วงหวัหมาก-คลองบา้นมา้) 17,394 
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต สญัญาที ่1 : สญัญาจา้งก่อสรา้งทางยกระดบั
และสถานีช่วง หมอชติ-สะพานใหม ่

14,070 
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________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่19 
 

โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ใน
การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพื่อเชื่อมโยงภมูภิาค ช่วงกรงุเทพมหานคร-หนองคาย งานสญัญาที ่     
4-5 งานโยธาส าหรบัช่วงบา้นโพ-พระแกว้ 

9,264 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ สญัญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจติร 7,065 
โครงการรถไฟทางคูม่าบกะเบา-ชุมทางถนนจริะสญัญา3งานอุโมงคร์ถไฟ 6,077 
โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงหวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ ์ 5,427 
โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุร-ีปากท่อ (ถนนพระราม 2)                         
ตอนทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน-เอกชยั ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 

2,328 

โครงการงานออกแบบพรอ้มก่อสรา้งปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 18A (สปป.ลาว) 2,139 
โครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง สญัญา 3-งานวางรางและงานโยธาทีเ่กีย่วขอ้ง 1,994 
โครงการระบบขนสง่มวลชนขนาดรองสายสทีอง ระยะที ่1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุร-ีส านกังาน                           
เขตคลองสาน) 

1,001 

โครงการระบบขนสง่มวลชนขนาดรองสายสทีอง ระยะที ่1 (การก่อสรา้งงานโครงการ) (ไอคอนสยาม) 588 
โครงการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บา้นใหม่ไชยพจน์-อ.พุทไธสง ตอน 1 ระหว่าง                      
กม. 92+000.000-กม107+000.000 ระยะทางประมาณ 15.000 กม 

499 

โครงการงานตดิตัง้ Power Distribution System (PDS), Communication System (COM), Signaling 
System (SIG) and Automatic Fare Collection System (AFC) โครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงสญัญา 3 

321 

โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ จุดตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 แยก ทล.35-บา้นโคกขาม 
อ าเภอเมอืง จ.สมุทรสาคร 

309 

โครงการงานเปลีย่นหรอืเสรมิความมัน่คงสะพานช ารุดหรอืรบัน ้าหนกักดเพลามาตราฐาน U.20                      
ไม่ได ้2 ชว่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 

171 

 
5. งานก่อสรา้งสนามบิน ท่าจอดเรอื ท่าเรอืน ้าลึก และงานทางทะเลอ่ืนๆ 
  บรษิทัยงัคงครองความเป็นผูน้ าในดา้นงานรบัเหมาก่อสรา้งทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกร่องน ้า งานท าเขือ่นกนั
คลื่น และการก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึ ซึง่บรษิทัมคีวามภาคภูมใิจทีจ่ะกล่าวไดว้่าเป็นบรษิทัของคนไทยบรษิทัแรกทีม่ปีระสบการณ์
ในดา้นการก่อสรา้งท่าเรอืพานิชยข์นาดใหญ่ของเมอืงไทย เพื่อรองรบัโครงการพฒันาชายฝัง่ตะวนัออกซึ่งมคีวามสามารถใน
การขนถ่ายสนิคา้ และสามารถรองรบัไดท้ัง้เรอืคอนเทนเนอร ์เรอืภายในประเทศ เรอืสนิคา้เกษตร และเรอืบรกิาร พรอ้มตดิตัง้
ระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครนั 
  ประสบการณ์การก่อสรา้งสนามบนิของบรษิทัไดเ้ริม่ตน้มาตัง้แต่ปี 2506 โดยก่อสรา้งสนามบนิทหารของอเมรกินั ของ
หน่วย OICC จากนัน้ก็มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ เกี่ยวกบัสนามบินได้แก่การสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศของ
สนามบนิดอนเมอืง ก่อสรา้งสว่นขยายของสนามบนิภูเกต็ ปรบัปรุงพืน้ที ่และก่อสรา้งทางวิง่ ทางขบั ลานจอด และอาคารเทยีบ
เครื่องบนิโดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ รวมทัง้การก่อสร้างสนามบนินานาชาตมินัฑะเลย ์ในสหภาพเมยีนมาร ์และ
สนามบนิอาหม์ดีาบดั ประเทศอนิเดยี เป็นตน้ 
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________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่20 
 

โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการงานก่อสรา้งสนามบนิสวุรรณภูมอิาคารเทยีบเครื่องบนิรองหลงัที ่1  
(ชัน้ B2 ชัน้ B1 และชัน้ G) ลานจอดอากาศยานและสว่นต่อเชื่อมอุโมงคด์า้นทศิใต ้

11,262 

โครงการขยายท่าเรอืเคอรีส่ยามซพีอรต์ ระยะที ่4 1,572 
โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัในแม่น ้าป่าสกั ระยะที ่1 ตอนที ่1 920 
โครงการเสรมิทรายชายหาดพทัยา 351 
โครงการก่อสรา้งระบบป้องกนัน ้าท่วมพืน้ทีช่มุชนบางศรเีมอืง พืน้ทีร่มิแม่น ้าเจา้พระยา 329 
โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น ้าท่าจนี บรเิวณชมุชนบา้นพนัธุวงษ์ ต าบลบา้นเกาะ                       
อ าเภอเมอืง จ.สมุทรสาคร 

97 

โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพื่อบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพืน้ทีชุ่มชนแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมอืง  
จ.เชยีงราย 

83 

 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

โครงการท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาตเิหลวหนองแฟบ ของบรษิทัพทีที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั 5,349 
โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืไทยออยล ์7 & 8 อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 2,296 
โครงการงานซ่อมแซมพืน้ผวิทางวิง่ (Runway) 01R-19L และทางขบัออกด่วน (Rapid Exit Taxiway)             
ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ 160 
โครงการพฒันาพืน้ทีพ่รอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์รมิพรุเฉวง ต าบลบอ่ผุด อ าเภอเกาะสมุย จ.สรุาษฎรธ์านี 123 
โครงการงานปรบัปรุงท่าขนถ่ายสนิคา้ทางทะเล อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี 119 
 
6. งานสรา้งเขือ่นอเนกประสงค ์ อโุมงค ์และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
 เป็นผลงานอกีดา้นหนึ่งของบรษิทัทีม่คีวามภูมใิจทีจ่ะกล่าวว่า บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัของคนไทยทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และประสบการณ์ การสรา้งเขื่อนขนาดใหญ่ และเลก็มาแล้วมากมายในประเทศไทย เขื่อนอเนกประสงค์ที่บางลาง จ. ยะลา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เขื่อนวชริาลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม)  ทีจ่งัหวดักาญจนบุร ี ซึง่เป็นเขื่อนอเนกประสงคข์นาดใหญ่  และเป็น
โครงการทีต่้องใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู มคีวามยากล าบากมากทีส่ดุเป็นอนัดบัหนึ่งในดา้นวศิวกรรมทีเ่คยมมีาในประเทศไทย  โดย
ต้องท าการก่อสรา้งผนังกนัน ้าใต้ดนิ (Diaphragm Wall) ลกึถงึ 50 เมตร เพื่อควบคุมทศิทางของน ้าใหอ้ยู่ในส่วนทีก่ าหนดและ
ไม่ใหเ้กดิผลการทบต่อโครงสรา้งของตวัเขื่อน  รวมถงึการจดัท าอุโมงคผ์นัน ้าขนาดใหญ่ในช่วงการก่อสรา้ง มกีารจดัท าระบบ
ระบายน ้าส าหรบัการชลประทานและการผลติไฟฟ้าทา้ยเขือ่นดว้ย 
 นอกจากอุโมงคผ์นัน ้าในโครงการสรา้งเขือ่นต่างๆ แลว้ บรษิทัยงัไดก้่อสรา้งอุโมงคร์ถไฟขนาดใหญ่สงู 6.5 เมตร กวา้ง 
7.5 เมตร ทะลุช่องเขายาว 1.2 กโิลเมตร เพื่อใช้ในการเดนิทางของรถไฟสายคลองสบิเกา้–แก่งคอย  และงานเจาะระเบดิหนิ
ก่อสรา้งอุโมงคว์างท่อน ้าของ กฟผ. ที ่อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 3.2 เมตร  ยาว 2,700 เมตร โดยการท างาน
จะเป็นการระเบดิหนิและขุดจากปลายทัง้สองดา้นเขา้หากนัและพบกนัที่จุดกึง่กลาง ซึ่งต้องใชค้วามถูกต้องและแม่นย าในการ
ก่อสรา้ง 
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สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่21 
 

 บรษิทัไดก้่อสรา้งโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น โรงไฟฟ้าพลงัน ้า และ โรงไฟฟ้าพลงักงัหนัไอน ้า
มากมายในสว่นต่างๆ ของประเทศ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแหล่งพลงังาน รวมถงึการสรา้งโรงไฟฟ้าย่อยขนาดต่างๆ เพื่อ
ขยายก าลงัสง่ไฟฟ้าไปยงัจุดทีต่อ้งการพลงังาน 
 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน  
(ล้านบาท) 

โครงการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสงู 500/230/115 KV ฉะเชงิเทรา2 479 
 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน  
(ล้านบาท) 

โครงการงานจา้งก่อสรา้งอุโมงคส์ง่น ้าและอาคารประกอบ พรอ้มสว่นประกอบอื่น อุโมงคส์ง่น ้าชว่งแมง่ดั 
– แม่กวง สญัญาที ่1 โครงการเพิม่ปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าเขือ่นแม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2,181 

 
7. งานด้านโครงสรา้งเหลก็  
 งานชนิดนี้มอีงคป์ระกอบหลกัทีแ่ตกต่างจากโครงสรา้งทัว่ๆ ไป โดยเน้นหนกัในวตัถุดบิประเภทเหลก็กลา้ ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นการผลติและประกอบชิน้สว่นพรอ้มอุปกรณ์ ก่อนทีจ่ะน าไปตดิตัง้ในสถานทีจ่รงิ ตวัอย่างเช่น งานสะพานลอยรถยนตข์า้ม
ถนนและทางแยกในเขตกรุงเทพมหานคร งานโครงสรา้งอาคารสงู เสาไฟฟ้าแรงสงู โครงสรา้งเหลก็รถไฟฟ้า หรอืโครงหลงัคา
ของอาคารยมิเนเซีย่ม ปัจจุบนับรษิทัมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ โดยเป็นโรงงานผลติและประกอบชิ้นส่วนโครงเหลก็อยู่ทีอ่ าเภอ
วหิารแดง จงัหวดัสระบุร ีมกี าลงัผลติรวมประมาณ 16,460 ตนัต่อปี 
 
8. งานด้านการวางระบบการส่ือสาร และโทรคมนาคม  
 นับตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2531-2535) รฐับาลไดส้่งเสรมิและยกระดบัระบบ
การสือ่สารและโทรคมนาคมในประเทศ เพื่อใหร้องรบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อดงึดดูนกัลงทุนจาก
ต่างประเทศ  ซึง่การตดิตัง้ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมจะประกอบไปดว้ย การขุดวางท่อรอ้ยสาย การท าบ่อพกั การวาง
สายทองแดง และสายไฟเบอรอ์อพตกิ รวมทัง้ตดิตัง้ระบบควบคุมการท างาน ส าหรบังานประเภทนี้บรษิทัไดร้่วมมอืกบับรษิทัที่
มคีวามช านาญโดยเฉพาะในการออกแบบ จดัหา ตดิตัง้และทดสอบ จนมผีลงานทีลุ่ล่วงไปแลว้หลายโครงการ 
 ปัจจุบนัการวางท่อส่งน ้ามนัและการวางท่อแก๊สไปยงัจุดต่างๆ ในประเทศ ต้องมรีะบบการสื่อสารติดตัง้ไปดว้ย เพื่อ
ทราบขอ้มลูและปัญหาทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีส่่งไป ดงันัน้การประสานงานของฝ่ายก่อสรา้งกบัฝ่ายตดิตัง้ระบบการ
สือ่สารจะต้องควบคู่ไปดว้ยกนั เพราะจะต้องวางสายไฟเบอรอ์อพตกิ ไปพรอ้มกบัท่อดงักล่าว โดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ใน
การด าเนินการ  เพื่อความมัน่ใจไดว้่าสายไฟเบอรอ์อพตกิทีต่ดิตัง้ไป จะตอ้งไม่เกดิการเสยีหายในระหว่างการก่อสรา้ง 
 
โครงการส าคญัท่ีด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2562 ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน  
(ล้านบาท) 

โครงการงานจา้งเหมาก่อสรา้งอาคารศนูยข์อ้มลู (Data Center) 698 
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สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่22 
 

โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีมูลค่าโครงการตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน  
(ล้านบาท) 

โครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วง
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ 

1,051 

โครงการงานจา้งเหมาก่อสรา้งปรบัปรุงระบบจ าหน่ายเป็นสายเคเบลิใตด้นิ ตามโครงการพฒันาระบบ
ไฟฟ้าในเมอืงใหญ่ ระยะที ่1 (Lot 5) บรเิวณถนนพทัยาสาย 3 และซอยเลง้กี ่ในเขตเทศบาลเมอืงพทัยา 
จ.ชลบุร ี

269 

 
9. งานด้านการพฒันาเหมอืงแรแ่ละถ่านหิน 
 ปัจจุบนับรษิัทได้ประมูลงานขุดและขนแร่ถ่านหนิเพิม่ขึน้จากงานที่เคยท ามาในอดตี เพราะบรษิัทมศีกัยภาพความ
พร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจกัรเกี่ยวกบัการท าการส ารวจ ขุดขนดินและถ่านหิน โดยการใช้สายพานล าเลยีงช่วยในการ             
ขนยา้ยดนิหรอืถ่านหนิขึน้มาจากบรเิวณดา้นล่างของเหมอืง 
 
โครงการส าคญัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั  

ช่ือและท่ีตัง้โครงการ 
มูลค่างาน  
(ล้านบาท) 

โครงการจา้งเหมาขดุ – ขนดนิและถ่านหนิเหมอืงแม่เมาะสญัญา 9  35,000 

โครงการเหมอืงหงสา (ประเทศลาว)* 25,281 

โครงการบรหิารงานเหมอืงแม่เมาะ สญัญา 7 11,263 
โครงการจา้งเหมาเคลื่อนยา้ยสายพาน LINE SHIFTABLE CONVEYOR เขา้ใกลข้อบบ่อกกัเกบ็เถา้
ถ่านหนิและยปิซัม่ และงานปรบัพืน้ทีบ่่อกกัเกบ็เถา้ถ่านหนิและยปิซัม่ 156 

หมายเหตุ  * ด าเนินการโดย บรษิทั อติาเลยีนไทย หงสา จ ากดั 
 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
อุตสาหกรรมก่อสรา้งในประเทศยงัคงมกีารแขง่ขนัสงู การทีจ่ะไดร้บังานโครงการใหม่นัน้ขึน้อยู่กบัเกณฑก์ารประมลูที่

มกีารแข่งขนัสงู โดยหลงัจากทีผ่่านคุณสมบตัใินการเป็นผูป้ระมูลแล้ว ราคาประมูลจะเป็นประเดน็หลกัทีจ่ะใชใ้นการพจิารณา 
การแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ส าหรบัโครงการก่อสรา้งนัน้สง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาและท าใหร้าคาของสญัญาลดลง 
 
 ลูกค้า 

บรษิัทแบ่งลูกคา้ออกเป็นสองลกัษณะคอื ประเภทของลูกคา้และที่ตัง้ของลูกค้า ทัง้นี้ ประเภทของลูกคา้จะพจิารณา              
ว่าเป็นลกูคา้ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืภาคเอกชน ส่วนประเภทของทีต่ัง้ลกูคา้จะพจิารณาจากงานของลกูคา้ว่าท าในประเทศหรอื
ต่างประเทศ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งานในส่วนของภาครฐัคดิเป็นรอ้ยละ 70.3 ของมูลค่าของงานทีม่อียู่ในมอื
ของบริษัท บรษิัทย่อยที่บรษิัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และสดัส่วนของบรษิัทในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของ
ภาคเอกชนคดิเป็นร้อยละ 29.7 ของมูลค่าของงานที่มอียู่ในมอืของบรษิัท บรษิัทย่อยที่บรษิัทมบีทบาทในการก่อสร้าง และ
สดัสว่นของบรษิทัในกจิการร่วมคา้ โดยทีง่านกบัลกูคา้ในประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 71.1 ของมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืของบรษิทั
ในขณะทีง่านกบัลกูคา้ต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 28.9 ของมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืของบรษิทั 
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มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืแบง่ตามลกัษณะของลกูคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 
(รอ้ยละ) 

พ.ศ. 2561 
(รอ้ยละ) 

พ.ศ. 2560 
(รอ้ยละ) 

มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืกบัภาครฐั..................................... 
มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืกบัภาคเอกชน............................... 
     รวม............................................................................... 
มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืกบัลกูคา้ในประเทศ....................... 
มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืกบัลกูคา้ต่างประเทศ..................... 
     รวม............................................................................... 

70.3 
29.7 
100.0 
71.1 
28.9 
100.0 

70.1 
29.9 
100.0 
67.9 
32.1 
100.0 

71.7 
28.3 
100.0 
61.3 
38.7 
100.0 

 
 ช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา งานในส่วนภาครฐัมปีระมาณรอ้ยละ 70 ของงานทีม่อียู่ในมอืทัง้หมดของบรษิทั โดยมลูค่าของงาน
ทีม่อียู่ในมอืกบัภาครฐัคดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และ 70.1 ของงานทีม่อียู่ในมอืทัง้หมดของบรษิทั ณ สิน้ปี 2562 ปี 2561 ตามล าดบั  
 
 สถานการณ์การแข่งขนัและผูแ้ข่งขนั 

มบีรษิัทที่ด าเนินธุรกจิก่อสร้างที่เป็นสมาชกิของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย (Thai Contractors Association) 
มากกว่า 500 ราย ประกอบไปดว้ยบรษิทัไทย บรษิทัต่างประเทศ และกจิการร่วมคา้ ระหว่างบรษิทัไทยและบรษิทัต่างประเทศ 
นอกจากการแขง่ขนัจะขึน้อยู่กบัราคาเป็นสว่นใหญ่แลว้ ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัก าหนดราคา คอืการ
หาแหล่งวตัถุดิบ ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวตัถุดิบคิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 30 ถงึรอ้ยละ 40 ของตน้ทุนโครงการ นอกเหนือจากความพรอ้มดา้นวตัถุดบิแลว้ ปัจจยัการแขง่ขนัทีส่ าคญัยงั
รวมถึงความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของพนักงานและผู้รบัเหมาช่วงและการก่อตัง้กิจการร่วมค้าเพื่อให้รบัความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิคและเพื่อการมพีนัธมติรธุรกจิ 
 
 หน่วยงานภาครฐัอนุญาตใหผู้ร้บัเหมาทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดเขา้ร่วมประมูลงาน โดยแยกประเภทได้
ตามศกัยภาพ ประสบการณ์ ระดบัความช านาญ ความรูท้างด้านเทคนิค และความพรอ้มในการจดัหาทรพัยากร ผูร้บัเหมาที่
ไดร้บัการจดัใหอ้ยู่ในระดบัสงูย่อมไดร้บัการพจิารณาในเบือ้งต้นว่าเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะเขา้ประมูลเพื่อรบังานก่อสรา้งไดทุ้ก
ประเภท ซึง่ภาครฐัไดจ้ดัใหผู้ร้บัเหมาไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานตามศกัยภาพของตนเองเพื่อท าใหภ้าครฐัสามารถด าเนินการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์ผูร้บัเหมาสามารถด าเนินธุรกจิของตนเองและพฒันาเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างแขง็แรง 
 
 ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อผูร้บัเหมาก่อสรา้งในประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแสดง
รายไดข้องผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าวแต่ละรายส าหรบัปี พ.ศ. 2562  
 

ชื่อบรษิทั รายได ้
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 
ของยอดรวม 

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ชโิน-ไทย เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิค เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

63,006.9 
33,383.6 
24,796.5 
12,137.9 

30.15 
15.98 
11.87 
5.81 
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บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เพาเวอรไ์ลน์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ครสิเตยีนแีละนีลเสน็ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั พรบีลิท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยโพลคีอนส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอสทพี ีแอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซฟีโก ้จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ศรรีาชาคอนสครคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอก เดค-คอน จ ากดั (มหาชน) 

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 

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

รวม 208,979.2 100.00 
 
แหล่งขอ้มลู: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
*ไม่รวมบรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากยงัไมม่งีบการเงนิปี 2562 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรอืบริการ  
ขัน้ตอนการรบังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ตดิต่อหน่วยราชการหรอืเจา้ของโครงการ เพือ่ซือ้แบบโครงการ 
ค านวณตน้ทนุของโครงการจากแบบ  (Cost Estimation) 

ยืน่ประกวดราคา 

รบังานเซน็สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง 

ก าหนดผูด้ าเนินโครงการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
มอบหมายผูร้บัผดิชอบโครงการไดแ้กร่องประธาน 

บรหิารรบัผดิชอบโครงการ 

วางแผนรายละเอยีดและจดัเตรยีมงานก่อนลงมอืก่อสรา้ง 
คดัเลอืกผูร้บัเหมาชว่ง 
หรอืผูร้บัเหมารายย่อย 

ด าเนินการกอ่สรา้ง 

รายงานความกา้วหน้า 

ตดิตามและตรวจสอบ 

ผ่านการตรวจสอบ 

ไมผ่า่นการตรวจสอบ
สอบ 

ตรวจเชค็ความเรยีบรอ้ย 

สง่มอบงาน 
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ขัน้ตอนการรบังาน 
1. การประกวดราคา การรบังานจากลูกคา้ของบรษิทัโดยการตดิตามขา่วการประกวดราคา ตามประกาศจากหน้าหนังสอืพมิพ ์ 
หรอืจากบรษิทัทีป่รกึษาหรอืบรษิทัออกแบบ บรษิทัจะเขา้ร่วมท าการประกวดราคาโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 1.1 ซือ้เอกสารประกวดราคาเพื่อคดิราคา 
 1.2 การเสนอราคา 
2.  การเจรจา บรษิทัอาจจะรบังานโดยการเจรจาตัง้แต่ต้น โดยไม่มกีารประกวดราคาซึง่ทางบรษิทัอาจเป็นฝ่ายไปเสนอบรกิาร 
หรอือาจเป็นทางลกูคา้ตดิต่อเจาะจงเลอืกบรษิทั 
ขัน้ตอนระหว่างการด าเนินงาน 
1.  แบ่งงานโดยดปูระเภทของงานและสง่ต่อใหฝ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบเป็นสว่นๆ ไป 
2.  แต่งตัง้ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบในทุกๆ ด้านของโครงการและอยู่ในการควบคุมของ                  

รองประธานบรหิาร (Senior Vice President) ในแต่ละหน่วยธุรกจิ (Business Unit) 
3. วางแผนรายละเอยีดโครงการโดยผูจ้ดัการโครงการจะ 

 จดัตารางโครงการ (Project Schedule) ใหเ้หมาะกบัเงื่อนไข และระยะเวลาการช าระเงนิ 
 วางแผนคนงานจะจ าแนกระดับคนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจ านวนคนงานที่ใช้กับงาน                          

แต่ละประเภท 
 วางแผนจดัเครื่องจกัรเพื่อใชใ้นการก่อสรา้ง 
 เตรยีมส านกังานชัว่คราว และจดัสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น ้า ไฟฟ้า โทรศพัท ์ใหพ้รอ้ม 
 จดัท าตารางการท างาน โดยละเอยีดในแต่ละช่วงของโครงการ 

4. การด าเนินการก่อสร้าง ระหว่างด าเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมและหวัหน้างานในแต่ละฝ่ายจะร่วมมือคอยตรวจสอบ ดูแล                     
และรกัษาอตัราความกา้วหน้าของงานใหเ้ป็นไปตามแผนและก าหนดเวลาทีว่างไว้ 

5. การรายงานและบนัทกึเป็นการรายงานผลเกีย่วกบัรายละเอยีดของงานทีท่ า 
6. การตดิตามและตรวจสอบตอ้งมกีารตรวจสอบความกา้วหน้าของงาน ตดิตามตน้ทุน เปรยีบเทยีบกบั        
      งบประมาณในการก่อสรา้ง 
7. การตรวจเชค็ความเรยีบรอ้ยครัง้สดุทา้ยก่อนสง่มอบงาน ตรวจสอบผลงานอยู่เป็นประจ าทุกเดอืน 
 
ขัน้ตอนหลงัการด าเนินงานแลว้เสรจ็ 
 การสง่มอบงาน ฝ่ายผูว้่าจ้างจะตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของงาน และจ่ายคนืเงนิประกนัผลงาน (Retention Money) 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกนัผลงานแลว้ ผูว้่าจา้งจะคนืหนงัสอืค ้าประกนัสญัญา (Performance Bond) ใหแ้ก่บรษิทั 
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2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
งานทีม่ไิดส้่งมอบของบรษิทัและตามส่วนของบรษิัททีม่มีูลค่าของงานมากกว่ารอ้ยละ 10.00 ของรายไดต่้อปีจากการ

ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง การขายและใหบ้รกิาร ของบรษิทั และของบรษิทัย่อยของบรษิทั มดีงันี้ 
 

ชื่อโครงการ 
การรบัรูร้ายได้
ของโครงการ 

(รอ้ยละ) 
ระยะเวลา (ปี) วนัแลว้เสรจ็ 

มลูค่าของงาน 
(ลา้นบาท) 

1) งานขดุขนดนิและถ่านหนิเหมอืงแม่เมาะ                 
จงัหวดัล าปาง สญัญาที ่9 

4.4 10 ปี 1 เดอืน ธ.ค. 2571 29,579.4 

2) งานเหมอืงหงสา ประเทศลาว (1) 36.5 17 ปี 3 เดอืน ธ.ค. 2572 25,281.8 

3) โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ สญัญาที ่3                    
(ช่วงหวัหมาก-คลองบา้นมา้) 

46.3 5 ปี 6 เดอืน ต.ค. 2565 17,355.1 

4) งานก่อสรา้งระบบรถไฟฟ้าสายสเีขยีว                          
ช่วงหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต (สญัญา 1:                  
งานโยธา) 

97.9 4 ปี 11 เดอืน ม.ีค. 2563 13,896.6 

5) โครงการรถไฟฟ้านครธากา บงัคลาเทศ สายที ่6 
สญัญาที ่CP-03 และ CP-04 

68.8 3 ปี 2 เดอืน ส.ค. 2563 13,811.8 

6) งานขดุขนดนิและถ่านหนิเหมอืงแม่เมาะ                   
จงัหวดัล าปาง สญัญาที ่7 (2) 

98.6 11 ปี 7 เดอืน เม.ย. 2563 13,518.0 

7) โครงการ วนั แบงคอ็ก มกิซย์สู                          
(โครงสรา้งสว่นใตด้นิ) 

21.4 3 ปี 2 เดอืน ก.พ. 2565 8,250.0 

8) โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจริะ 
สญัญา 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจติร 

73.0 4 ปี ม.ค. 2565 7,065.4 

9) งานก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์                              
ขนาด 400 เตยีง สว่นขยายเพิม่เตมิการ
ใหบ้รกิารทางการแพทย ์ระยะที ่1 

32.1 4 ปี ม.ค. 2565 7,004.7 

10) โครงการรถไฟฟ้านครธากา บงัคลาเทศ                  
สญัญาที ่CP06 (3) 

21.2 3 ปี 8 เดอืน ม.ีค. 2565 6,703.8 

 
หมายเหตุ  
(1) โครงการน้ีด าเนินการโดยบรษิทัย่อยของบรษิทั 
(2) โครงการน้ีด าเนินการโดยกจิการร่วมคา้ของบรษิทั ซึง่ร่วมกบับรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั 
(3) โครงการน้ีด าเนินการโดยกจิการร่วมคา้ของบรษิทั ซึง่ร่วมกบั Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd. 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
1. ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
1.1 รายได้และโอกาสในการเติบโตของรายได้ของบริษทัขึน้อยูก่บัสญัญาท่ีทาํกบัภาครฐัซ่ึงขึน้อยู่กบันโยบายของ
รฐับาลและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั 

บรษิัทด าเนินธุรกจิส่วนใหญ่ที่ส าคญัในประเทศโดยในรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมี
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งในประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 67.4 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งทัง้หมด  

เศรษฐกจิของประเทศได้ขยายตวัในอตัราเพิม่ขึน้ในปี 2562 โดยอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิม่ขึ้นโดยคดิเป็นรอ้ยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.2 ในปี พ.ศ. 2561 และคดิเป็นร้อยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2560 
และอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพิม่ขึน้ โดยคดิเป็นรอ้ยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 
2562 คิดเป็นร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2561 และคิดเป็นร้อยละ -3.0 ในปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ  บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิในปัจจุบนัและระดบัการใชจ้่ายของ
รฐับาลจะเปลีย่นแปลงเพยีงใด หรอืจะมวีกิฤตการณ์ทางการเงนิเกดิขึน้อกีหรอืไม่ ในอนาคตปัจจยัทีอ่าจสง่ผลกระทบในทางลบ
ต่อเศรษฐกจิของประเทศ ไดแ้ก่ 

 
 การลดลงของกิจกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านอุตสาหกรรมในประเทศ หรือในภูมิภาค                                         

หรอืในระดบัโลก 
 การยกเลกิการกระตุน้เศรษฐกจิจากนโยบายการเงนิและการคลงัของภาครฐัจากในประเทศ หรอืในระดบัโลก 
 การขาดแคลนสนิเชื่อหรอืแหล่งเงนิทุนในรูปแบบอื่นซึ่งส่งผลให้เกดิการลดลงในส่วนที่เกี่ยวกบัความต้องการด้าน

สนิคา้และบรกิารของผูป้ระกอบการในภูมภิาค 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราและราคาน ้ามนั 
 ภาวะเงนิเฟ้อในระยะยาว หรอืการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในภูมภิาค 
 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษอีากร 
 การแพร่ระบาดหรอืการระบาดในวงกวา้งของโรครา้ยแรงต่างๆ อาทเิช่น โรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) โรคระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลนั โรคไขห้วดันก หรอืการเกดิโรคตดิต่อรา้ยแรงอื่นๆ ในประเทศหรอืประเทศ
อื่นๆ ในภูมภิาค 

 การขาดเสถียรภาพทางการเมอืง การรฐัประหาร การก่อการรา้ยหรอืความขดัแย้งทางทหารทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคหรอืทัว่โลก 

 สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศที่ยงัด าเนินต่อไปหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้น และการพัฒนาด้าน
กฎหมาย การเมอืง หรอืเศรษฐกจิของประเทศหรอืทีก่ระทบต่อประเทศ 

 ภยัธรรมชาต ิและภยัพบิตัต่ิางๆ  
 

 การถดถอย หรอืเสือ่มลงของเศรษฐกจิของประเทศ หรอืการลดลงของกจิกรรมทางธุรกจิ อุตสาหกรรมการผลติ หรอื
การเงนิในประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากู้เงนิ
ต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุ้นกู้ ผลการด าเนินงานและโอกาสของบรษิัทการด าเนินธุรกจิของบรษิัท นอกจากมุ่งเน้นการ
ด าเนินธุรกจิภายในประเทศแลว้ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัยงัขึน้อยู่กบัการใชจ้่ายของภาครฐัเป็นอย่างมาก โดยทีลู่กค้าราย
ใหญ่ของบรษิัท ไดแ้ก่ รฐับาล และรฐัวสิาหกจิต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย Dhaka Mass Transit Company Limited การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็นต้น ซึ่งบรษิัทมี
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจากภาครฐั คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และรอ้ยละ 73.2 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งทัง้หมด
ในปี พ.ศ. 2562 และทัง้ปี พ.ศ. 2561 ตามล าดบั และรอ้ยละ 71.1 และรอ้ยละ 70.1 ของมูลค่าของงานของบรษิทั บรษิทัย่อยที่
บรษิัทมบีทบาทในการก่อสรา้ง และสดัส่วนของบรษิัทในกจิการร่วมคา้ทีม่อียู่ในมอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามล าดบั เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัยงัคงใหบ้รกิารก่อสรา้งกบัภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพสงูและ
มคีวามมัน่คงควบคู่กนัด้วย อย่างไรกด็ี ในขณะที่แผนของประเทศเปิดโอกาสให้รฐับาลเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงการระบบ
สาธารณูปโภค หากมกีารตดัลดงบประมาณค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัของรฐับาลย่อมสง่ผลกระทบในทางลบต่อปรมิาณสญัญาโครงการ
ก่อสรา้งใหม่ๆ ของภาครฐัทีจ่ะม ีซึง่ในกรณีดงักล่าวหรอืในกรณีทีค่วามสมัพนัธข์องบรษิทัและภาครฐัไมร่าบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็
ตาม ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญากู้
เงนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุนดว้ย   

 
1.2 งานก่อสรา้งโครงการระบบสาธารณูปโภคท่ีบริษทัรบัดาํเนินงานมีความเส่ียงซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ 
ธรุกิจ สถานะทางการเงิน การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆ และข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผล
การดาํเนินงาน และโอกาสของบริษทั 

 รายไดส้่วนส าคญัของบรษิทัโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบังานก่อสรา้งโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาจาก
สญัญาก่อสรา้งทีท่ ากบัรฐับาล  องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐับาล หรอืบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทานจากหน่วยงานของรฐัทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ ซึง่งานเหล่านี้ก่อใหเ้กดิความเสีย่งซึง่ไม่เกีย่วกบัการด าเนินการก่อสรา้งของบรษิทัตวัอย่างเช่น โครงการ
ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นโครงการทีไ่ดร้บัความสนใจอย่างยิง่จากคนทัว่ไป ซึง่อาจถูกตรวจสอบโดย
สาธารณชน และฝ่ายการเมอืงมากกว่าปกต ิและอาจเป็นโครงการทีม่คีวามซบัซอ้น ซึง่ท าใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรทรพัยากรบุคคล 
และเงนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมากใหแ้ก่โครงการดงักล่าว  นอกจากนี้โครงการระบบสาธารณูปโภคดงักล่าวอาจเกดิความล่าชา้
หรอือาจถูกแกไ้ขเน่ืองจากประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ท าใหก้ารช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัก่อสรา้งทีใ่ห้บรกิารแก่โครงการดงักล่าว
รวมถึงบริษัทอาจล่าช้า อันเป็นผลจากการเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้กู้แก่โครงการ  นอกจากนี้การ
เปลีย่นแปลงงบประมาณและนโยบายของรฐับาล   อาจก่อให้เกิดความล่าชา้ในการช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทั ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองในทางลบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั นอกจากนี้ขอ้พพิาทต่างๆ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงงบประมาณและนโยบายของ
รฐับาลอาจสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทั และการจดัหาเงนิทุนเพื่อใชใ้นโครงการในอนาคตของบรษิทั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบ
ต่อเนื่องในทางลบต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้
กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

1.3 หากบริษทัไม่สามารถประมาณการความเส่ียงรายได้ หรือต้นทุนของสญัญาโดยรวมได้อย่างถกูต้อง หรือไม่
สามารถตกลงราคามูลค่าของงานท่ีได้ดาํเนินการแล้ว เน่ืองจากคาํสัง่เปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้รบัการอนุมติั บริษัท 
อาจได้รบัผลกาํไรตํา่กว่าท่ีคาดไว้ หรอือาจขาดทุนจากสญัญา 

สญัญาก่อสรา้งทีส่ าคญัของบรษิทัจะเป็นสญัญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) หรอืสญัญาทีม่รีาคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน 
(Fixed Unit Price) ขอ้ก าหนดของสญัญาเหล่าน้ีก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งค ้าประกนัราคาค่าบรกิารเหมาจ่าย   หรอืราคาค่าบรกิารที่
มรีาคาต่อหน่วยทีแ่น่นอน และต้องรบัความเสีย่งว่าตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัจะไม่สงูกว่าทีค่าดไว ้ดังนัน้
บรษิทัจะรบัรูก้ าไรจากสญัญาต่างๆ ไดเ้ฉพาะเมื่อบรษิทั สามารถควบคุมต้นทุน  และหลกีเลีย่ง ปัญหาต้นทุนสงูกว่าประมาณ
การได ้อน่ึงการทีต่น้ทุนสงูกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเน่ืองมาจากการขาดประสทิธภิาพ การประมาณการทีผ่ดิพลาด  หรอืปัจจยั
อื่นใดลว้นสง่ผลใหโ้ครงการได้ก าไรน้อยลงหรอือาจขาดทุนได ้สญัญาทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ด าเนินการจ านวนมากมสี่วนหนึ่งขึน้อยู่กบั
ประมาณการต้นทุนของบรษิทัองิกบัสมมุตฐิานหลายประการ แมว้่าบรษิัทจะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวสัดุก่อสรา้งที่
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เพิม่ขึน้ในการประมูลของบรษิัทแลว้กต็าม รายได ้ต้นทุนและก าไรที่รบัรูจ้ากสญัญาเหมาจ่าย หรอืสญัญาที่มรีาคาต่อหน่วยที่
แน่นอนอาจแปรผนัไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้เน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ ซึง่รวมทัง้การเปลีย่นแปลงด้านเงื่อนไข
ของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวสัดุอุปกรณ์ตลอดอายุของสญัญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวตัถุดิบ และแ รงงานที่มิได้
คาดการณ์ไว้ สญัญาก่อสรา้งบางฉบบั มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัสูตรที่ใช้ในการปรบัราคา (Escalation Formula) เพื่อรองรบัการ
เพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิและแรงงานทีม่ไิดค้าดการณ์ไว ้อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัตอ้งรบัภาระส่วนทีเ่พิม่ขึน้บางสว่นนัน้ก่อนทีจ่ะ
สามารถเรยีกร้องค่าชดเชยตามสูตรที่ใช้ในการปรบัราคาได้      ซึ่งสูตรดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวตัถุดบิ  และ
ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นได้ทัง้หมด หากการประมาณการความเสี่ยง  รายได้หรือต้นทุนของบริษัทโดยรวมไม่ถูกต้อง หรือมี
เหตุการณ์เปลีย่นไป หรอืหากสตูรทีใ่ช้ในการปรบัราคาดงักล่าวในสญัญาไม่ครอบคลุม ต้นทุนที่เพิม่ขึน้ทัง้หมด  บรษิทัจะได้
ก าไรน้อยลง หรอือาจขาดทุนจากสญัญานัน้ได ้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การ
ด ารงอัตราส่วนทางการเงนิตามสญัญากู้เงนิต่างๆและข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ ผลการด าเนิ นงาน และโอกาสของบรษิัท      
บรษิทัมกัจะตอ้งปฏบิตังิานเพิม่เตมิ หรอืงานตามค าสัง่เปลีย่นแปลง (Change Order)  ตามทีล่กูคา้แจง้มา   แมว้่าลกูคา้ยงัมไิด้
มกีารตกลงเกีย่วกบัขอบขา่ยหรอืราคาของงานทีจ่ะท านัน้กต็าม  เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อใหเ้กดิขอ้โตแ้ยง้ว่า งานทีท่ านัน้เกนิ
ขอบข่ายงานที่ก าหนดไว้ในแผนโครงการและรายละเอยีดเฉพาะเดมิหรอืไม่ หรอืเกนิกว่าราคาที่ลูกค้าเตม็ใจช าระเป็นค่างาน
พเิศษหรอืไม่  หากเป็นกรณีทีล่กูคา้ตกลงว่างานทีท่ านัน้เป็นงานพเิศษทีท่ าเพิม่ แมล้กูคา้จะตกลงช าระเงนิส าหรบัค่างานพเิศษ 
แต่บรษิทัอาจต้องรบัภาระต้นทุนส าหรบังานดงักล่าว เป็นระยะเวลานาน จนกว่าค าสัง่เปลีย่นแปลงจะไดร้บัอนุมตัแิละลกูคา้ใช้
เงนิคนืให ้นอกจากนี้ ค าสัง่เปลีย่นแปลงงานทีย่งัมไิดร้บัอนุมตั ิขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัสญัญา หรอืขอ้เรยีกรอ้งเหล่าน้ี ยงัท าใหบ้ริษทั
มตีน้ทุนทีย่งัไม่สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นระยะเวลาหนึ่ง ซึง่บรษิทัจะบนัทกึรายการดงักล่าวเป็น “รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระ”  ในงบ
ดุลของบรษิัท เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิัทได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อวางแผนและ
ตดิตามใหแ้ต่ละสญัญาก่อสรา้งสามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้ตามเงื่อนไขทีไ่ดต้กลงกนั อย่างไรกด็บีรษิทัไม่อาจรบัรองไดว้่าบรษิทั
จะสามารถแกไ้ขสญัญา ส่งใบเรยีกเกบ็เพื่อเรยีกเกบ็เงนิ หรอืไดร้บัช าระภาระต้นทุน และส่วนต่างก าไรจากงานที่ท าเพิม่เติม
หรอืงานตามค าสัง่เปลีย่นแปลงได้ทัง้หมดหรอืไม่ไดเ้ลย ซึง่เหตุดงักล่าวอาจน าไปสู่ขอ้พพิาททางธุรกจิหรอือาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนด
สทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินการ โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

1.4 ธรุกิจของบริษทัขึน้อยู่กบัลูกค้าในจาํนวนจาํกดั 
โดยทัว่ไปบรษิทัจะมุ่งรบังานจากลูกคา้รายใหญ่บางกลุ่ม ซึง่อาจเป็นกลุ่มลกูคา้ที ่เป็นแหล่งรายไดแ้ละแหล่งมลูค่าของ

งานทีม่อียู่ในมอืทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัมรีายไดจ้าก การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย  
Dhaka Mass Transit Company Limited การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย เป็นต้น ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
40.4 และรอ้ยละ 30.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งทัง้หมดของบรษิทัในปี พ.ศ. 2562 และทัง้ปี พ.ศ. 2561 และคดิเป็น
ร้อยละ 54.1 และร้อยละ 57.6 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัท บริษัทย่อยที่บรษิัทมีบทบาทในการก่อสร้าง และ
สดัสว่นของบรษิทัในกจิการร่วมคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามล าดบั เพื่อลดความ
เสีย่งบรษิทัไดเ้ขา้ประมูลก่อสรา้งทัง้งานภาครฐัและเอกชนทีม่หีลากหลายกลุ่มลูกคา้มากขึน้ อย่างไรกด็หีากบริษัทไม่สามารถ
ชนะประมูลงานใหม่ได้จากลูกค้าขา้งต้น หรอืบรษิัทมขีอ้พิพาทเกี่ยวกบัสญัญากบัลูกค้าดงักล่าว  และบรษิัทไม่สามารถชนะ
ประมลูงานจากลกูคา้รายอื่นได ้ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนด
สทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินการ โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญั 
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1.5  บริษทัอาจต้องเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรนุแรง ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดและกาํไรลดลง 
 ธุรกจิก่อสรา้งในประเทศและในทวปีเอเชยีเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนัทีส่งูการไดร้บังานโครงการใหม่ๆ มกัก าหนดจาก
เกณฑ์การประมูลแข่งขนัเป็นหลกั โดยหลงัจากที่ผ่านคุณสมบตัิในการเป็นผู้ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณาราคา
ประมลู บรษิทัอาจเผชญิกบัการแข่งขนัในโครงการก่อสรา้งในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่มากขึน้จากบรษิทัก่อสรา้งจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากประเทศจนี ญี่ปุ่ น และเกาหล ีโดยบางบรษิทัมแีหล่งเงนิทุนและศกัยภาพใน
การด าเนินงานที่มากกว่าของบรษิัทท าใหบ้รษิัทอาจต้องยอมรบัก าไรตามสญัญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรอืให้เงื่อนไขการ
ท างานที่ดขี ึน้แก่เจา้ของโครงการเพื่อการแข่งขนั หากบรษิัทไม่สามารถแข่งขนัไดป้ระสบความส าเรจ็ ส่วนแบ่งการตลาดและ
สว่นแบ่งก าไรอาจลดลงได ้ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

1.6  การท่ีบริษทัเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าอาจทาํให้บริษทัต้องรบัผิดหากผู้ร่วมทุนตามกิจการร่วมค้า มิได้ปฏิบติั
ตามข้อตกลง 

 ในบางกรณีบรษิัทไดเ้ขา้ร่วมในกจิการร่วมคา้กบัผูร้่วมทุนภายนอก ภายใต้เกณฑ์การรบัผดิชอบร่วมกนัและแทนกนั 
(Joint and Several) เพื่อให้บรษิัทสามารถเขา้ร่วมประมูลงานและท างานโครงการเฉพาะบางโครงการที่บรษิัทต้องการความ
ช านาญหรอืเทคโนโลยีพิเศษ หรอืเมื่อบรษิัทต้องการยกระดบัคุณสมบตัิในการเข้าร่วมประมูลงานให้สูงขึน้ หรอืเมื่อบรษิัท
ต้องการลดความเสีย่งดา้นการเงนิ และการด าเนินงานในโครงการดงักล่าว ความส าเรจ็ของงานกจิการร่วมคา้ ส่วนใหญ่แล้ว
ขึน้กบัความสามารถของบรษิทัในการด าเนินงานร่วมกบัผูร้่วมทุนในกจิการร่วมค้า หรอืความสามารถของผูร้่วมทุนในกจิการ
ร่วมคา้ในการปฏบิตัิตามพนัธะของตนตามสญัญาไดห้รอืไม่ บรษิัทได้ลดความเสีย่งดว้ยการวเิคราะห์ประวตัิ คุณสมบตัิ และ
ขอ้มลูต่างๆ ของผูท้ีจ่ะร่วมทุนในกจิการร่วมคา้ อย่างไรกด็หีากผูร้่วมทุนในกจิการร่วมคา้ไม่สามารถกระท าตามพนัธะของตนได ้    
หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนในส่วนของตนมาลงทุนได ้ บรษิทัอาจจะต้องลงทุนเพิม่ขึน้และใหบ้รกิารเพิม่ขึน้มาเสรมิสว่นทีข่าด
นัน้ และหากเจา้ของโครงการมสีทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการไม่ปฏบิตัติามพนัธะดงักล่าวบรษิทัอาจต้องเขา้รบัผดิใน
ส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าด้วย ยิ่งกว่านัน้หากบรษิัทหรอืกิจการร่วมค้ายงัไม่สามารถด าเนินงานได้เป็นที่น่าพอใจ    
เจ้าของโครงการอาจบอกเลกิโครงการซึ่งอาจส่งผลให้บรษิัทต้องรบัผดิตามกฎหมาย และสรา้งความเสยีหายแก่ชื่อเสยีงของ
บรษิทั และก าไรทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากโครงการจะมจี านวนลดลงดว้ย    และอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ 
สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงานโอกาส
ของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

1.7  บริษทัมีความเส่ียงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในโครงการก่อสร้างของบริษทัท่ีมีอยู่ภายนอก
ประเทศ 

 บรษิัทมรีายได้ที่ได้จากลูกค้าภายนอกประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 และร้อยละ 26.8 ของรายได้จากการให้บรกิาร
ก่อสรา้งทัง้หมดของบรษิัทในปี พ.ศ. 2562 และ ทัง้ปี พ.ศ. 2561 ตามล าดบั และคดิเป็นร้อยละ 28.9 และรอ้ยละ 32.1 ของ
มลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอืของบรษิทัและสดัส่วนของบรษิทัในกจิการร่วมคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตามล าดบั ซึง่โครงการภายนอกประเทศดงักล่าวเป็นโครงการทีอ่ยู่ในประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมยีนมา 
กมัพชูา อนิโดนีเซยี เวยีดนาม บงัคลาเทศ อนิเดยี มาดากสัการ์ โมซมับกิและไตห้วนั ทัง้นี้บรษิทัอาจเขา้ประมลู และอาจไดร้บั
เลอืก ใหเ้ขา้ท าสญัญาก่อสรา้ง ใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ดว้ย  
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 สภาวะทางการเมือง เศรษฐกจิ และความปลอดภยัของประเทศดงักล่าวบางประเทศ ในอดีตมคีวามไม่มัน่คงและ
รฐับาลของบางประเทศไดเ้ขา้แทรกแซงเศรษฐกจิในบางครัง้ และไดด้ าเนินการปลีย่นแปลงนโยบายทีส่ าคญัของประเทศ เช่น 
การควบคุมสกุลเงนิในประเทศทีบ่รษิทัมโีครงการ อาจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถสง่ก าไรทีไ่ดจ้ากโครงการกลบัมาได ้ความไม่
มัน่คงทางการเมอืงความถดถอยทางดา้นเศรษฐกจิในประเทศเหล่านี้ในอนาคตอาจสง่ผลกระทบต่อสญัญาของบรษิทัในปัจจุบนั 
หรอืจ านวนและขนาดของโครงการระบบสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งขนาดใหญ่ใหม้กีารเตบิโตทีช่า้ลง ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนด
สทิธขิองหุ้นกู้ ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิัท และผลตอบแทนผู้ลงทุน นอกจากนี้จากการที่บรษิัทขยายธุรกิจบริ การ
ก่อสร้างในต่างประเทศเพิ่มขึน้บรษิัทจะมคีวามเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และความมัน่คงปลอดภยัในประเทศ
ดงักล่าวดว้ย 

 
1.8 ผลการดาํเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการท่ีบริษัทได้รบังานสญัญาใหม่ และระยะเวลาการ
ดาํเนินงานตามสญัญาดงักล่าว 

 รายไดส้ว่นส าคญัของบรษิทัทัง้โดยตรงและโดยออ้มในเวลาใดเวลาหนึ่งอาจไดม้าจากสญัญาก่อสรา้งขนาดใหญ่ ซึง่มี
จ านวนจ ากัด นอกจากนี้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะได้รบังาน (Award) สญัญาใหม่หรือไม่ และได้เมื่อใด 
เน่ืองจากสญัญาดงักล่าวจะมเีวลาในการประมลูงาน พรอ้มทัง้ข ัน้ตอนการเลอืกผูไ้ดร้บังานทีน่าน และซบัซอ้นซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายประการรวมทัง้สภาวะของตลาด แหล่งเงนิทุนและการอนุมตัิจากรฐับาล เนื่องจากรายได้ส่วนส าคญัของบรษิัทมาจาก
โครงการขนาดใหญ่ ดงันัน้ ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัจงึผนัผวนอย่างมาก จากไตรมาสหนึ่งไปอกีไตรมาส
หนึ่ง ขึน้กบัจงัหวะเวลาในการไดร้บังานสญัญาใหม่ ปรมิาณของงานทีต่อ้งท าภายใตส้ญัญา และ ระยะเวลา และจ านวนรายไดท้ี่
บรษิทัรบัรูจ้ะแตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัระยะเวลาของโครงการ และขัน้ตอนงานก่อสรา้งทีด่ าเนินอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
ซึง่ปกตจิะมงีานก่อสร้างในปรมิาณที่น้อยในช่วงต้นและช่วงปลายของโครงการก่อสรา้ง ซึ่งส่งผลให้บรษิัทรบัรู้รายไดน้้อยลง
ในช่วงงานเหล่านัน้ หากเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานทีบ่รษิทัท าในช่วงกลางของโครงการก่อสรา้งซึง่เป็นช่วงเวลาทีบ่รษิทัรบัรู้
รายไดม้ากขึน้ ดงันัน้ ผลการด าเนินงานของบรษิทัจงึแปรผนัตามระยะเวลาและขัน้ตอนงานก่อสรา้งตามสญัญา รวมทัง้ประเภท
ของสญัญาของบรษิัทในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได ้และกระแสเงนิสดจากโครงการของบรษิัท
อาจเกดิความล่าชา้ เนื่องจากปัจจยัหลายประการ ซึง่รวมทัง้ความล่าชา้ในการไดร้บัวสัดุอุปกรณ์จากผูจ้ าหน่าย การขาดแคลน
แรงงาน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานทีต่้องด าเนินการและสภาพอากาศ  ซึง่ความล่าชา้ทีเ่กดิขึน้อาจส่งผลในทางลบต่อ
สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุ้นกู ้ผลการด าเนินงานของ
บรษิทัส าหรบัระยะเวลาช่วงใด ช่วงหนึ่ง 

 
1.9 ความเส่ียงท่ีสืบเน่ืองจากโครงการทวาย 

วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2558 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“ITD”) และคู่สญัญากลุ่มธุรกจิร่วม
ทุนภายใต้บรษิัทที่จดทะเบยีนในสหภาพเมยีนมา (“Project Companies”) ได้มกีารลงนามในสญัญาสมัปทานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวายระยะแรก กบัคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย  ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา เพื่อด าเนินการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมพื้นที่  27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสญัญาสมัปทาน
ดงัต่อไปนี้ 

1) นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก และถนน 2 ช่องทางเชื่อมต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายสู่ชายแดนประเทศไทย 
ณ บา้นพุน ้ารอ้น จงัหวดักาญจนบุร ี(Initial Industrial Estate and Two-lane Road) 

2) ท่าเรอืขนาดเลก็ (Small Port) 
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3) เขตทีอ่ยู่อาศยั (Initial Township) 
4) อ่างเกบ็น ้าและระบบประปา (Small Water Reservoir) 
5) โรงไฟฟ้าชัว่คราว (Boil-off Gas and Temporary Power Plants) 
6) โรงไฟฟ้า (Initial Phase Power Plant) 
7) ระบบโทรคมนาคมผ่านสาย (Telecommunications Landline) 
8) ท่าเรอื LNG (LNG Terminal)* 

*(มกีารลงนามในสญัญาสมัปทานวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

เนื่องจากในช่วงเดอืนเมษายน ปีพ.ศ. 2559 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมามกีารเปลี่ยนถ่ายการบรหิารประเทศ      
และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายชดุใหม่ขึน้อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทีผ่่าน
มา เพื่อก ากบัดแูลและการบรหิารงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวายระยะแรก ใหด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

ขณะนี้ทัง้ ITD และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย (DSEZ MC) ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรกึษาหารอืร่วมกนัในประเดน็ส าคญัต่างๆของสญัญาสมัปทาน และด าเนินการจดัเตรยีมเอกสารและ
บรหิารจดัการอนัเกีย่วเน่ืองกบัการพฒันาโครงการตามแผนงานในส่วนความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย ตามรายการทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาสมัปทานใหเ้สรจ็สมบรูณ์  

บรษิทัและผูร้่วมทุนไดน้ าสง่รายงานการออกแบบการก่อสรา้ง (Detailed Design) และรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA Report) ให้แก่ DSEZ MC ตามกรอบเวลาของสญัญาสมัปทาน และทาง Environmental Conservation 
Department ภายใต ้Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา
ไดอ้นุมตั ิEIA Report ของแต่ละโครงการใหแ้ก่บรษิทัและผูร้่วมทุนแลว้ 

นอกจากนี้ทางบรษิทัและผูร้่วมทุนก าลงัอยู่ในช่วงการหารอืกรอบสญัญาเช่าทีด่นิ (Land Lease Agreement) ร่วมกบั
ทาง DSEZ MC โดยเริม่จากโครงการนิคมอุตสาหกรรมก่อน และจะใชส้ญัญาดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการหารอืสญัญาเช่าที่ดนิ
โครงการอื่นๆ ต่อไป  

ทางโครงการยงัไดร้บัการสนบัสนุนโดยต่อเนื่องจากทางฝัง่ภาครฐัไทยและภาครฐัสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา โดย
ในเดอืนมนีาคม 2561 รฐับาลสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ไดเ้หน็ชอบกบัหลกัการและเงื่อนไขเกีย่วกบัเงนิกูแ้บบผ่อนปรน
จากรฐับาลไทย เพื่อใช้ในการก่อสรา้งถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและชายแดนไทย -เมยีนมา ต่อมา 
คณะท างานเฉพาะกจิของทัง้สองรฐับาล (Joint Technical Taskforce) ไดม้กีารจดัประชุมคณะท างานเพื่อหารอืเกีย่วกบัขอ้มูล
ดา้นวศิวกรรมของโครงการถนนดงักล่าวและเงื่อนไขเกีย่วกบัเงนิกูจ้ากรฐับาลไทยเพิม่เตมิ และไดต้กลงจดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษา
ดา้นวศิวกรรมเพื่อสรุปแผนงานในการก่อสรา้ง รวมถงึรายละเอยีดอื่นอนัจ าเป็นต่อการประมูลเพื่อจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งและ
การจดัท าสญัญาเงนิกูร้ะหว่างภาครฐั โดยมกีารลงนามจดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาดา้นวศิวกรรมเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2562  

ทัง้นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดม้กีารลงส ารวจพื้นที่ถนนร่วมกบัที่ปรกึษาด้านวศิวกรรมของ ส านักงานความร่วมมอื
พฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency: NEDA) 
และ Myanmar Ministry of Construction รวมถงึการจดัการประชุมเพื่อรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน (Public Consultation 
Meeting) เรื่องรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment (EIA) Report) ของโครงการถนนดงักล่าว 
ซึง่แลว้เสรจ็เมื่อเดอืน สงิหาคม 2562 ตามกรอบ EIA Report ของโครงการถนนดงักล่าวซึง่ไดร้บัการอนุมตัริายงานจากภาครฐั
ของสารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาแลว้  

ในเดอืนตุลาคม 2562 ทีผ่่านมา ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมยีนมา เพื่อการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ครัง้ที่ 9 (Joint Coordinating Committee: JCC) โดยเนื้อหาในการประชุม
มุ่งเน้นในเรื่องความร่วมมอืของภาครฐัในเชิงปฏิบตัิการอนัเกี่ยวกบัโครงการ ต่อมาในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 NEDA, 
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หน่วยงานกระทรวงการก่อสรา้งของสาธารณัฐแห่งสหภาพเมยีนมา และบรษิทัทีป่รกึษาทางวศิวกรรม ไดม้กีารประชุมรายงาน
ขัน้สุดท้าย (Final Report Presentation) ของโครงการก่อสร้างถนนสองเลนเชื่อมต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
ชายแดนไทย-เมยีนมา ณ กรุงเนปิดอว ์ซึง่ภาครฐัจะมกีารจดัประชุม Joint Task Force ในรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ระชุม JCC และ (Joint High Level Committee: JHC) ต่อไป  

ซึง่ความคบืหน้านี้ถอืเป็นความกา้วหน้าของการร่วมมอืระหว่างทัง้สองรฐับาลในการใหก้ารสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
ถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสงัคมของทัง้สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการนิคม
อุตสาหกรรมทวายและความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของทัง้สองประเทศ 

จากปัจจยัเสีย่งขา้งต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการพฒันาธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆ ขอ้ก าหนดสทิธหิุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทัฯ และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

1.10 ความเส่ียงจากการขอประทานบตัรในเหมืองแรโ่พแทช 
 การด าเนินการขอประทานบตัรของโครงการได้ด าเนินการตามขัน้ตอนการของประทานบตัรเหมืองแร่ใต้ดิน ตาม
พ.ร.บ.แร่ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีข ัน้ตอนวิธีการที่มากกว่าการขอประทานบัตรเหมืองแร่โดยทัว่ไป นอกจากนี้ 
โดยเฉพาะกรณีของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของบรษิัทฯ ได้เข้าท าสญัญากบักระทรวงอุตสาหกรรมแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น เดมิที่เป็น
ชาวต่างชาตใินปี 2551 หลงัจากบรษิทัฯเขา้มาถอืครองหุน้ทัง้หมดของบรษิทัย่อยตัง้แต่ปี 2549 เพื่อการส ารวจและผลติแร่โพ
แทชในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสญัญานี้นอกเหนือจากการก าหนดเกณฑร์ายละเอยีดผลตอบแทนใหแ้ก่ทางราชการ ซึง่
รวมถงึการใหร้ฐับาลถอืหุน้ในบรษิทัย่อยนี้เป็นจ านวน 10 เปอรเ์ซน็ต์โดยไม่ตอ้งน าเงนิมาลงทุนในโครงการ สญัญายงัไดร้ะบุถงึ
สทิธใินการท าเหมอืงแร่ใหก้บับรษิทัย่อยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่จะด าเนินการ
เพื่อใหม้กีารพจิารณาอนุญาตใหส้ทิธแิละสทิธพิเิศษทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัย่อยสามารถพฒันา สรา้ง ประกอบกจิการ และด ารง
ไวซ้ึง่การท าเหมอืงแร่โพแทชเชงิพาณิชยต์ามความมุ่งหมายของสญัญานี้ รวมตลอดถงึการออกประทานบตัรใหแ้ก่บรษิทัย่อย
ดว้ย ซึง่จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาดงักล่าวโอกาสทีจ่ะไม่ไดป้ระทานบตัรจงึมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งน้อย ทัง้นี้การทีบ่รษิทัย่อย
ได้ผ่านขัน้ตอนการพิจารณา EIA แล้วนัน้ ถือเป็นขัน้ตอนที่ส าคญั ช่วยเพิม่ความมัน่ใจและเป็นไปได้ในการด าเนินการตาม
ขบวนการต่อเนื่องไดต้ามขัน้ตอนการขอรบัประทานบตัรมากยิง่ขึน้ อนัรวมถงึบรษิทัย่อยไดผ้่านขัน้ตอนตาม พระราชบญัญตัแิร่ 
พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญัติแร่ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานีได้สรุปข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดส่งมายงักรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ในปี 2559 เพื่อ
ด าเนินการสรุปและน าเสนอการขอใบประทานบตัร แต่เนื่องจากการประกาศใช ้พรบ.แร่ 2560 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 มี
ผลให้เกดิการก าหนดแผนแม่บทการบรหิารจดัการแร่แห่งชาติ พรอ้มทัง้มปีระกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่  (กพร.) ออกมาบงัคบัใช้เพิม่เติม ในส่วนที่บรษิัทย่อยปฏบิตัมิาแลว้แต่ไม่เป็นไปตาม
พรบ. แร่ 2560 และประกาศฉบบัใหม่ ท าให้ กพร. มขีอ้หารอืไปถงึส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลบัมาเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เป็นแนวทางที่ให้ กพร. 
ด าเนินการต่อไปในขัน้ตอนการออกประทานบตัรท าเหมอืงใต้ดนิตามขัน้ตอนในพรบ. แร่ 2560 โดยถอืว่าทางบรษิทัย่อยไดย้ื่น
และด าเนินการตามขัน้ตอนการยื่นค าขอประทานบตัรตามพรบ. แร่ 2510 จนครบถว้นแลว้ และถอืว่าค าขอทีย่นืและด าเนินการ
ตามขัน้ตอนทีค่รบถ้วนดงักล่าวเป็นค าขอตามพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560 แลว้ ไม่ต้องกลบัไปด าเนินการตามประกาศฉบบั
ใหม่ ทัง้นี้ในปี 2562 กพร. ไดด้ าเนินการในส่วนการประชุมคณะกรรมการก าหนดเงนิค่าทดแทนและการประชุมคณะกรรมการ
จดัการประชุมปรกึษาเบื้องต้น เพื่อใช้ในการประกอบการพจิารณาก าหนดเงื่อนไขในประทานบตัรแล้วเสรจ็ อนัเป็นขัน้ตอน
สุดท้ายตามพระราชบญัญัติแร่พ.ศ. 2560 ก่อนการรวบรวมข้อมูลที่บรษิัทย่อยจดัท าร่วมกนักับการสรุปผลการประชุมที่
ด าเนินการโดยกพร.เสนอต่อคณะกรรมการแร่เพื่อพิจารณาอนุญาตประทานบัตร โดยอธิบดี กพร.จะเป็นผู้ลงนามออก
ใบอนุญาตประทานบตัรต่อไป 
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 อย่างไรกต็ามหากว่าบรษิัทย่อยไม่ได้ประทานบตัรในการท าเหมืองแร่ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผู้
ลงทุน 
 

1.11 ความเส่ียงจากการลงทุนอ่ืน 
นอกเหนือไปจากโครงการทวายและโครงการเหมอืงแร่โพแทช บรษิทัยงัลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

การลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดนิรอการพฒันา อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสมัปทานรอตดับญัชีและต้นทุน
โครงการระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นจ านวน7,075 ล้านบาท โดยการลงทุนเหล่านี้บางส่วนมี
วตัถุประสงคใ์หบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้และลดค่าใชจ้่ายลงตามนโยบายการบรหิารงานแบบครบวงจรและการประหยดัต่อขนาด 
เพื่อลดความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของรายไดใ้นอนาคต อย่างไรกด็เีงื่อนไขต่างๆ รวมถงึความลา้ช้าทีอ่าจเกดิขึน้ ของแต่ละ
กจิการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และอาจท าให้บรษิัทจ าเป็นต้องตัง้ส ารองดอ้ยค่าเงนิลงทุน ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและ
ขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 

 
2. ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 
2.1  การดาํเนินงานเสรจ็ไม่ทนัตามกาํหนดในสญัญาอาจทาํให้บริษทัต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสญัญา 

 สญัญาของบรษิทัทีส่ าคญัส่วนใหญ่มกี าหนดเวลาการด าเนินงานแลว้เสรจ็ โดยบรษิทัต้องชดใชค้่าเสยีหายหากบรษิทั
ไม่สามารถด าเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด ค่าปรบัจากการด าเนินงานไม่แลว้เสรจ็สญัญาโดยปกตจิะอยู่ทีอ่ตัรารอ้ย
ละ 0.05-0.10 ของมูลค่าตามสญัญาส าหรบัแต่ละวนัที่ล่าช้าโดยไม่มเีหตุอนัควร แต่รวมแล้วจะไม่เกนิร้อยละ 10.0-15.0 ของ
มลูค่าตามสญัญา บรษิทัไดป้ระสานงานรายงานความคบืหน้าโครงการกบัลูกคา้และผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อตกลงขอบเขตการก่อสรา้ง
และกรอบเวลาทีเ่หมาะสม อย่างไรกด็กีารทีบ่รษิทัไม่สามารถด าเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดหรอืมสีญัญาทีก่ าหนดค่าปรบั
เกนิอตัราปกติอาจท าให้บรษิัทต้องชดใช้ค่าเสยีหายในจ านวนมาก  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ 
สถานะทางการเงิน การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ ผลการด าเนินงาน 
โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 

 
2.2 การดาํเนินงานในโครงการของบริษทัทาํให้บริษทัมีความเส่ียงต่อการเรียกรอ้งให้รบัผิด 

 ในการด าเนินการก่อสรา้งงานในหลายโครงการ ซึง่หากมคีวามผดิพลาดเกีย่วกบัการออกแบบการก่อสรา้งหรอืระบบ
เกดิขึน้อาจส่งผลใหบุ้คคลภายนอกไดร้บัอนัตราย หรอืทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายได ้การก่อสรา้งโครงการทีม่คีวามผดิพลาด
ทัง้ขณะและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่งผลให้เกิดอันตรายและความเสียหายที่คล้ายคลึงกันได้ หรือผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มและมลภาวะทางเสยีง ฝุ่ นควนัฟุ้งกระจาย การทรุดตวัหรอืรอยแตกของพื้นที่อาคารขา้งเคยีงระหว่างการก่อสรา้ง
หรอืจากการก่อสรา้ง ดงันัน้การฟ้องรอ้งจากเหตุการณ์ต่างๆ ดงักล่าวอาจท าใหบ้รษิทัตอ้งตกเป็นจ าเลยในคดทีีต่อ้งถูกเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายเป็นจ านวนมาก แม้บรษิัทจะมกีารท าประกนัภัยคุ้มครองที่บรษิัทเชื่อว่าจ าเป็นเพื่อรองรบัเหตุการณ์ดงักล่าว แต่
บริษัทไม่อาจรบัรองได้ว่าวงเงินเอาประกนัจะเพียงพอหรอืเงื่อนไขในกรมธรรม์ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ หรอืต่อความ
เสยีหายต่างๆ ทีบ่รษิทัอาจตอ้งเผชญิการเรยีกรอ้งต่อบรษิทัหรอืต่อบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืกจิการร่วมคา้ใดๆ ของบรษิทัซึง่
อาจสง่ผลใหบ้รษิทัต้องรบัผดิในค่าเสยีหายจ านวนมหาศาลได ้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิ สถานะ
ทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของ
บรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
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2.3 บริษทัอาจไม่สามารถรบัรูมู้ลค่าตามสญัญาของโครงการหรอืมูลค่าของรายได้ตามมูลค่าของงาน 
ท่ีมีอยู่ในมือ 

 มูลค่าตามสญัญาของโครงการก่อสร้างแสดงถึงจ านวนเงนิที่บรษิัทคาดได้ว่าจะได้รบัภายใต้ข้อก าหนดของสญัญา
ว่าจ้างก่อสร้างหากมกีารปฏิบตัิตามข้อก าหนดของสญัญา มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแสดงถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รบัจาก
ปรมิาณงานคงคา้งทีต่้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาทีก่ าหนดตามทีร่ะบุในสญัญา โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิัทมมีูลค่าของงานทีม่อียู่ในมอืของบรษิทั บรษิทัย่อยทีบ่รษิัทมบีทบาทในการก่อสรา้ง และ
สดัสว่นของบรษิทัในกจิการร่วมคา้จ านวน 112,225 ลา้นบาท และ 149,495 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิทัใชข้อ้มลูของมูลค่าของ
งานทีม่อียู่ในมอืเพื่อเป็นตวับ่งชีร้ะดบัปรมิาณของงานทีจ่ะต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจไม่ไดร้บัรูร้ายได้
ของมลูค่าตามสญัญาของโครงการหรอืมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัจากมลูค่าของงานทีม่อียู่ในมอื หรอืหากรบัรูร้ายไดแ้ล้วอาจไม่ได้
รบัผลก าไร  ยกตวัอย่าง เช่น หากโครงการที่อยู่ในมูลค่าของงานที่มอียู่ในมอืนัน้สิน้สุดลง ถูกระงบั หรอืลดขอบเขตลงย่อม
สง่ผลใหต้วัเลขของมูลค่าของงานทีม่อียู่ในมอืลดลงดว้ย ซึง่จะลดรายไดก้ระแสเงนิสดและก าไรจากการด าเนินงานทีไ่ดร้บัจาก
สญัญาทีร่วมอยู่ในมูลค่าของงานที่มอียู่ในมอืในจ านวนทีอ่าจเป็นสาระส าคญั หากลูกคา้ยกเลกิโครงการ  บรษิัทอาจได้รบัเงนิ
ชดเชยบางส่วนแต่ไม่มสีทิธติามสญัญาทีจ่ะได้ยอดรวมรายได้ที่แสดงในมูลค่าของงานที่มอียู่ในมอื การยกเลกิโครงการ หรอื
โครงการล่าช้าในงานตามที่ปรากฏในมูลค่าของงานที่มีอยู่ ในมือจ านวนมากอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ ผลการด าเนินงาน 
โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

2.4 การดาํเนินงานของบริษทัอิงกบัต้นทุนของวตัถดิุบ แรงงาน และผูร้บัเหมาช่วง 
 วตัถุดบิทีบ่รษิทัใชใ้นโครงการก่อสรา้งคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 25 ถงึรอ้ยละ 40 ของตน้ทุนรวมของบรษิทัโดยวตัถุดบิ
ดงักล่าวเป็นสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ซึง่ราคาและจ านวนขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในประเทศและทัว่โลก บรษิัทมกีารตกลง
ยนืราคา (Fixed Unit Price) ในบางโครงการส าหรบัวตัถุดบิทีส่ าคญับางรายการ เพื่อใหส้ามารถควบคุมต้นทุนการก่อสรา้งได ้
อย่างไรกด็หีากวตัถุดบิโดยเฉพาะอย่างยิง่ปูนซเีมนตแ์ละเหลก็ขาดแคลน อาจท าใหบ้รษิทัหาปรมิาณวตัถุดบิทีต่้องการในราคา
ที่สมเหตุสมผลในทางการค้าได้ยาก หรอือาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ 
สถานะทางการเงิน การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธิของหุ้นกู้ ผลการด าเนินงาน 
โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 
 ความสามารถของบรษิทัในการควบคุมตน้ทุนค่าแรง และการจดัการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการจดัหาและรกัษาไวซ้ึง่วศิวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมพรอ้มทัง้มปีระสบการณ์ใน
ดา้นวศิวกรรมการออกแบบและการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงทีป่รมิาณงานก่อสรา้งขนาดใหญ่เพิม่ขึน้อาจเกดิการขาด
แคลนวศิวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว ท าให้บริษัทอาจจะมีปัญหาในการจ้าง
บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและคนงานอื่นๆ ใหเ้พยีงพอ ทัง้โดยตรงและผ่านผูร้บัเหมาช่วง  ในอนาคตบรษิทัจงึไมอ่าจรบัรองได้
ว่าตน้ทุนในการจา้งบุคลากรทีม่คีวามช านาญหรอืคนงานอื่นๆ จะไม่เกนิประมาณการของบรษิทัซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้
ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 

 



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิ หน้าที ่37 

 

  

3. ความเส่ียงด้านการเงิน 
3.1  หากบริษัทไม่ได้รบัหนังสือคํา้ประกนั (Bond) และการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินอาจจาํกดั
ความสามารถของบริษทัในการได้รบัสญัญาใหม่ 

 โดยทัว่ไปบรษิทัต้องจดัหาหนังสอืค ้าประกนัเมื่อบรษิทัเขา้ประมูลงานก่อสรา้ง เพื่อประกนัการด าเนินงานของบรษิัท
ตามสญัญาก่อสร้าง ความสามารถของบริษัทในการจดัหาหนังสอืค ้าประกนัขึ้นอยู่กับจ านวนรวมของทุน (Capitalization) 
เงนิทุนหมุนเวยีน ผลการด าเนินงานในอดตี ความช านาญในการจดัการและปัจจยัภายนอกอื่นๆ รวมทัง้ความสามารถโดยรวม
ของสถาบนัการเงนิหรอืนิตบิุคคลทีส่ามารถออกหนงัสอืค ้าประกนั มาตรฐานในการให้หนงัสอืค ้าประกนัของสถาบนัการเงนิ และ
นิติบุคคลดงักล่าวอาจแตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายในการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) และ
มาตรฐานการประกนัความเสีย่งของผูใ้ห้หลกัประกนัแต่ละแห่ง ซึง่อาจเปลี่ยนไดเ้ป็นครัง้คราว ในช่วงเวลาที่เกดิวกิฤตการณ์
ทางการเงนิในภูมภิาคอาเซยีนและในระหว่างการปรบัโครงสร้างหนี้ของบรษิัทผู้ออกหนังสอืค ้าประกนับางรายได้ก าหนดให้
บริษัทจ าน าเงินฝากหรือให้หลกัประกนัชนิดอื่น เพื่อประกนัความรบัผิดที่อาจเกิดขึ้นตามหนังสอืค ้าประกนันัน้ การจ าน า
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัเมื่อการปรบัโครงสรา้งหนี้ของบรษิทัส าเรจ็ลุล่วง
แลว้ ผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนัโดยปกต ิไม่ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจ าน าเงนิฝากหรอืใหห้ลกัประกนัชนิดอื่นแต่อย่างใด แมว้่าบรษิัท
มไิด้มคีวามล าบาก ในการจดัหาหนังสอืค ้าประกนั ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ของบรษิทัแต่บรษิทัไม่อาจรบัรองได้ว่า
บริษัทจะสามารถได้รบัหนังสอืค ้าประกันดงักล่าวโดยมีหรอืไม่มีการจ าน าเงินฝากหรอืการให้หลกัประกนัชนิดอื่นภายใต้
ข้อก าหนดทางการค่าที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การด ารง
อตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุ้นกู ้ผลการด าเนินงานและโอกาสของบรษิัท บรษิัทอาจ
ต้องหาเงนิทุนหมุนเวยีนในรูปเงนิกู้เพิม่เตมิ เพื่อเป็นทุนด าเนินงานเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นในการสนับสนุนต้นทุนในการเตรยีมงาน
โครงการ (รวมทัง้การซือ้วสัดุอุปกรณ์) ก่อนทีจ่ะไดร้บัช าระเงนิตามสญัญา ความสามารถในการจดัหาเงนิทุนในอนาคตสว่นหนึ่ง
ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั เช่น สภาวะทางตลาดการเงนิในขณะนัน้  นโยบายของผูใ้หส้นิเชื่อ 
และขึน้อยู่กบัธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผล
การด าเนินงานและโอกาสของบริษัท ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการจดัหาทุนที่เพียงพอภายใต้
ขอ้ก าหนดทีบ่รษิทัพอใจ ดงันัน้ ความสามารถของบรษิทัทีจ่ะไดร้บัเงนิกูท้ีเ่พยีงพอ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัอาจ
สง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัติามสญัญาของบรษิทัและความสามารถของบรษิทัในการไดร้บัสญัญาใหม่ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อ ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ การด ารงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆ และขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผล
การด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
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3.2 บริษทัมีความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ซ่ึงหากความรบัผิดดงักล่าวมีนัยสาํคญัอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงิน
ต่างๆและข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสของบริษทั 

 บรษิทัมคีวามรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้ภายใต้หนงัสอืค ้าประกนัทีบ่รษิทัจดัหามาเพื่อประกนัโครงการก่อสรา้งของบรษิทัและ
เงื่อนไขตามการค ้าประกนัทีบ่รษิทัออกใหเ้พื่อเป็นประกนัเงนิกูข้องบรษิทัย่อยรวมทัง้เงื่อนไขบางประการของโครงการก่อสรา้ง
ของบรษิทั 
 
 หนังสือคํา้ประกนั 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ความรบัผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทตาม
หนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิในนามของบรษิทั (Bond) จ านวนเท่ากบั 68,453 ลา้นบาท และ 65,588 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และตามการค ้าประกนั (Guarantee) ที่บรษิัทออกให้แก่สถาบนัการเงนิ เพื่อเป็นประกนัเงนิกู้ที่สถาบนัการเงิน
ดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทมีจ านวน 3,503 ล้านบาท และ 6,490 ล้านบาท 
ตามล าดบั หากเจา้ของโครงการเรยีกเกบ็เงนิจากหนังสอืค ้าประกนั อาจท าใหส้ถาบนัการเงนิที ่ออกหนงัสอืค ้าประกนัดงักล่าว
เรยีกรอ้งจ านวนเงนิตามหนงัสอืค ้าประกนัดงักล่าวกบับรษิทันอกจากนี้หากสถาบนัการเงนิบงัคบัหนงัสอืค ้าประกนัอาจสง่ผลให้
บรษิัทต้องรบัผิดในหนังสอืค ้าประกนัดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน                 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามสญัญากู้เงินต่างๆและข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิัท                   
และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

3.3 บริษทัอาจต้องตัง้สาํรองเพ่ิมไว้รองรบัลูกหน้ีท่ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ความสามารถในการชาํระหน้ี การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้เงินต่างๆและข้อกาํหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดาํเนินงานและโอกาสของบริษทั 

 ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีลูกหนี้การค้าจ านวนมากกับบุคคลทัง้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน                 
และลกูหนี้เงนิกูจ้ากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัและไม่เกีย่วขอ้งกนั   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัมลีกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกนัและลูกหนี้เงินประกนัผลงานรวมเป็นจ านวน 20,824 ล้านบาท และ 14,642 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลกูหนี้การคา้รฐัวสิาหกจิส าหรบัโครงการก่อสรา้งแห่งหนึ่ง ซึง่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการเจรจา
กบัผูว้่าจา้งเพื่อขอขยายระยะเวลาแลว้เสรจ็จากทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเริม่แรกทีท่ าไวก้บัผูว้่าจา้ง ทัง้นี้ บรษิทัยงัไม่ไดร้บัช าระเงนิ
ค่างานก่อสร้างบางส่วนจ านวนรวม 825 ล้านบาท ซึ่งถูกผู้ว่าจ้างหกัไว้เนื่องจากบรษิัทส่งมอบงานบางส่วนไม่เป็นไปตาม
แผนงานและขอ้ก าหนดกจิกรรมแลว้เสรจ็ของผู้ว่าจา้ง (Milestones Plan) อย่างไรกต็าม บรษิัทไดด้ าเนินงานก่อสรา้งในส่วน
ดงักล่าวและงานส่วนที่เหลอืเสรจ็สิน้แล้ว ซึ่งได้รบัการตรวจรบังานจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเป็นที่เรยีบร้อยเมื่อวนัที่ 1 
สงิหาคม 2562 ตามหนงัสอืรบัรองผลงานแลว้เสรจ็ (Substantial Completion) และไดร้บัหนังสอืรบัรองงานทีแ่ลว้เสรจ็สมบูรณ์ 
(Final Acceptance) เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 แลว้ บรษิทัจงึไดเ้รยีกเกบ็ค่างานก่อสรา้งส าหรบังานส่วนทีเ่หลอืเพิม่เตมิอกี
จ านวนรวม 2,585 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2562 ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเจรจาขอรบัช าระค่าผลงานก่อสรา้งกบัผูว้่าจา้ง 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบใน 2 เรื่องหลกัตามที่บรษิัทได้ท าหนังสอืขอขยาย
ระยะเวลาแลว้เสรจ็ของสญัญาต่อผูว้่าจา้ง และพจิารณาขยายระยะเวลาสิน้สุดสญัญาก่อสรา้งออกไปถงึวนัที ่2 สงิหาคม 2562 



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิ หน้าที ่39 

 

  

โดยไดน้ าเรื่องเขา้ทีป่ระชุมกรรมการตรวจรบัพสัดุของผูว้่าจ้างเมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2562 และไดเ้สนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองดา้นพสัดุของผูว้่าจา้งเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของผูว้่าจา้งใหพ้จิารณาต่อไป  

ทัง้นี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง จะน าเรื่องที่เหลือทัง้หมดที่บริษัทได้ ท าหนังสือเสนอขอขยาย
ก าหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแลว้เสรจ็ของสญัญาเพื่อน าไปพจิารณาในคราวเดยีวกนั แมว้่าการพจิารณาการอนุมตัิ
การขยายก าหนดเวลาตามแผนงานและระยะเวลาแล้วเสรจ็จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในหลายขัน้ตอน อย่างไรกต็าม 
ผูบ้รหิารของบรษิัทเชื่อมัน่ว่า บรษิัทจะไดร้บัการอนุมตักิารขอขยายระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญา และจะไดร้บัช าระ
เงนิค่างานทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้่าจา้งเตม็จ านวน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนี้การคา้ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 238 ลา้นบาท (สทุธจิากค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 46 ลา้นบาท) ลกูหนี้ดงักล่าวอยู่ระหว่างการตดิตามเรยีกรบัช าระหนี้ตามแผนการช าระหนี้ อย่างไรก็
ดบีรษิทัย่อยอาจตอ้งตัง้ส ารองในจ านวนทีเ่ท่ากบัจ านวนเงนิทีม่ไิดร้บัช าระ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลกูหนี้การคา้และรายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระของบรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 
122 ลา้นบาท และ 63 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ปัจจุบนัลกูคา้ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย
ไดร้่วมเจรจาหารอืกบัลกูหนี้ดงักล่าวเพื่อขอรบัช าระหนี้ และเชื่อว่าจะไดร้บัช าระเงนิเตม็จ านวน อย่างไรกด็บีรษิทัย่อยอาจต้อง
ตัง้ส ารองในจ านวนทีเ่ท่ากบัจ านวนเงนิทีม่ไิดร้บัช าระ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนี้การคา้ในประเทศรายหนึ่ง จ านวน 224 ลา้นบาท (สุทธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
จ านวน 112 ล้านบาท) อยู่ระหว่างการเจรจาเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับช าระเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง และอยู่ระหว่าง
กระบวนการตดัสนิโดยอนุญาโตตุลาการ และเชื่อว่าจะไดร้บัช าระเงนิเตม็จ านวน อย่างไรกด็บีรษิทัอาจตอ้งตัง้ส ารองในจ านวนที่
เท่ากบัจ านวนเงนิทีม่ไิดร้บัช าระ 
 การทีบ่รษิทัมไิดร้บัช าระเงนิจากลกูหนี้การคา้ อาจส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ส ารองในจ านวนทีเ่ท่ากบัจ านวนเงนิทีม่ไิดร้บั
ช าระดงักล่าว ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ การด ารงอตัราสว่นทาง
การเงนิตามสญัญากูเ้งนิต่างๆและขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

3.4  ความเส่ียงด้านอนัดบัเครดิต 
 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2562 บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัเครดติองคก์ร และอนัดบัเครดติตราสารหนี้: หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่
มีหลกัประกัน ที่ระดบั “BBB-” แนวโน้มอนัดบัเครดิต คงที่ (Stable) สะท้อนถึงสถานะที่มัน่คงของบริษัทในธุรกิจรบัเหมา
ก่อสรา้งในประเทศ ตลอดจนผลงานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและความสามารถในการบังานก่อสรา้งหลากหลายประเภท อย่างไรกต็าม
อนัดบัเครดติดงักล่าวถูกลดทอนบางสว่นจากความสามารถในการท าก าไรทีล่ดลงและภาระหนี้ทีส่งูของบรษิทั รวมถงึความเสีย่ง
จากการด าเนินโครงการระยะยาว และลกัษณะทีเ่ป็นวฎัจกัรของธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงของการจดัอนัดบั
เครดติ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ สถานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 

4. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์
4.1 ความเส่ียงจากบริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 25 

 ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงรายงานการกระจายหุน้
ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยมกีรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ ์รวมเป็นจ านวน1,311,487,080 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.90 ของทุนทีช่ าระแลว้ (เฉพาะหุน้สามญั) โดยหากกลุ่มผูถ้อืหุน้ดงักล่าวกลบัมาถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 25 อาจ
ท าให้สามารถใช้สทิธิคดัค้านหรอืไม่อนุมตัิการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบงัคบับริษัทหรอืกฎหมายที่



 

บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                                  แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธรุกจิ หน้าที ่40 

 

  

เกี่ยวขอ้งให้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนได ้
 

4.2 ความเส่ียงจากการต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขของหุ้นกู้ และ สถาบนัการเงิน 
 บรษิทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ตามเงื่อนไขของหุน้กู ้และธนาคารบางแห่ง ในอตัราสว่น
ไม่เกนิกว่า 3.0 เท่า ตามงบการเงนิรวม ณ วนัสิน้งวดบญัชขีองไตรมาสทีส่อง และ ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองแต่ละปี ตามงบ
การเงนิรวม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบ
การเงนิรวม ส าหรบัหุน้กู ้เท่ากบั 2.53 เท่า และ 2.58 เท่า ตามล าดบั และส าหรบัธนาคารบางแห่ง เท่ากบั 2.83 เท่า และ 2.58 
เท่า ตามล าดบั นอกจากนี้บรษิทั และบรษิทัในเครอืบางแห่ง ตอ้งด ารงอตัราสว่นต่างๆ ตามทีเ่งื่อนไขของสถาบนัการเงนิ หาก
ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวอาจท าใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวครบก าหนดโดยทนัทแีละอาจสง่ผลกระทบในทางลบ
อย่างมนียัส าคญัต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน โอกาสของบรษิทั และผลตอบแทนผูล้งทุน 
 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้กู ้ครัง้ที ่1/2562 เพื่อพจิารณาเรื่องดงัต่อไปนี้  

- พจิารณาผ่อนผนัการด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธใินการออกหุน้กู ้โดย
ใหม้ผีลตัง้แต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชปีี 2562 จนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 ทัง้นี้ บรษิทัไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหุน้กูท้ ัง้ 5 ชุด แลว้ 

- พิจารณาแก้ไขค านิยามของค าว่า “หนี้สิน” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามข้อก าหนดสทิธิ ซึ่งใช้ในการค านวณ
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ บรษิัทไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหุน้กู ้1 ชุด แลว้ และผูถ้อืหุน้กูอ้กี 4 ชุดไม่ค รบ
องคป์ระชุม จงึจะจดัใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาอกีครัง้ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 ซึง่บรษิทัไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้กู้
ทัง้ 4 ชุดทีเ่หลอื ใหใ้ชค้ านิยามใหม่เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

4.3 ความเส่ียงจากหุ้นกู้ถกูเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด 
 ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนก่อนครบก าหนด” (“ITD226A”) บรษิทัมสีทิธใินการไถ่ถอนหรอืช าระ
คนืเงนิต้นหุน้กูไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดยีวหรอืหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัที่  29 
มถุินายน พ.ศ. 2565 ซึง่สามารถใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ เริม่จาก (และ
รวมถงึ) วนัครบรอบ 2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ทัง้นี้จ านวนเงนิตน้หุน้กูท้ีจ่ะช าระดงักล่าวจะตอ้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของหุน้กู้
ทัง้หมดซึง่ยงัมไิดไ้ถ่ถอน โดยจะตอ้งไถ่ถอนหุน้กูข้องผูถ้อืหุน้กูแ้ต่ละรายตามสดัส่วนของหุน้กูท้ีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ต่ละรายถอืครองอยู่ 
และจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูใ้นอตัรารอ้ยละ 0.25 (ศูนยจ์ุดสองหา้) ของเงนิตน้ของหุน้กูส้ว่นทีผู่ถ้อืหุน้กูใ้ชส้ทิธิ
ไถ่ถอน ทัง้นี้ การไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้จะท าใหผู้ถ้อืหุน้กูม้คีวามเสีย่งทีจ่ะไม่สามารถคาดการณ์กระแส
เงนิสดทีไ่ดร้บัจากหุน้กูไ้ด ้
 

4.4 ความเส่ียงในการลงทุนต่อ 
 ในกรณีทีผู่อ้อกหุน้กูใ้ชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดหรอืการไถ่ถอนตามวนัครบก าหนด ผูถ้อืหุน้กู้อาจไม่สามารถ
น าเงนิทีไ่ดร้บัจากการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดหรอืตามวนัครบก าหนดนัน้ไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนที่
เท่ากบัหรอืดกีว่าหุน้กูไ้ด ้
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1 ทรพัยสิ์นถาวรท่ีส าคญัของ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และการรว่มค้า  

ทรพัยส์นิถาวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิมรีายละเอยีดตามมลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภทลกัษณะ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ* 
(พนับาท) 

 มูลค่าหลกัประกนั
สุทธิจากค่าเส่ือมราคา
สะสม และการด้อยค่า
ของบริษทัย่อยท่ีติด

ภาระ 
ค า้ประกนั** 
(พนับาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ เป็นเจา้ของ 1,869,274 1,854,055 175,655 - วงเงนิกูย้มืระยะยาว                 
  จ านวน 819 ลา้นบาท 
- วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร   
  จ านวน 86 ลา้นบาท  
- วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
  จ านวน 285 ลา้นบาท 
- วงเงนิแอลจ ี
  จ านวน 424 ลา้นบาท 
- วงเงนิแอลซ ี 
  จ านวน 106 ลา้นบาท 

2. อาคารและโรงงาน เป็นเจา้ของ 6,931,689 1,803,636 479,978 วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน       
  631 ลา้นบาท 

3. เครื่องจกัร,อุปกรณ์,  
เครื่องตกแต่งและ
ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 38,520,522 17,748,614         5,042,364 - วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน       
  285 ลา้นบาท 
วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน       
  631 ลา้นบาท 
- วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน       
  5,745 ลา้นบาท 

4. ส านกังานและบา้นพกั
คนงานชัว่คราว 

เป็นเจา้ของ 1,275,336 271,297 98,333 วงเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน    
5,745 ลา้นบาท 

5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์
ระหว่างตดิตัง้ 

เป็นเจา้ของ 7,291,111 7,291,111 ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม  55,887,932 28,968,713   

หมายเหต ุ *คอืมลูค่าตามบญัช ีซึง่ค านวณจากราคาทุนสทุธหิกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม                                                              
**ค านวณจากราคาทุนสทุธหิกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมและการดอ้ยค่าของทรพัยส์นินัน้ๆ 
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ประเภทลกัษณะ
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ* 
(พนับาท) 

มูลค่าหลกัประกนั สุทธิจาก
ค่าเส่ือมราคาสะสม และการ
ด้อยค่าของบริษทัย่อยท่ีติด

ภาระค า้ประกนั** 
(พนับาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิรอการพฒันา เป็นเจา้ของ 296,692 296,219 ไม่ม ี ไม่ม ี

 

หมายเหต ุ *คอืมลูค่าตามบญัช ีซึง่ค านวณจากราคาทุนสทุธหิกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม    
  **ค านวณจากราคาทุนสทุธหิกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมและการดอ้ยค่าของทรพัยส์นินัน้ๆ 

 
4.2 นโยบายการลงทุน ในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม  

นโยบายในเรื่องการลงทุนในบริษัทย่อย และบรษิัทร่วมของบรษิทันัน้ การพจิารณาโดยส่วนใหญ่พจิารณาลงทุนใน
กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจาก
การลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้เพื่อเป็นการสง่เสรมิ และสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัดว้ย กล่าวคอื กจิการนัน้ๆ จะใหก้ารสนบัสนุนการ
ด าเนินงานอนัเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั ทัง้ดา้นตน้ทุน เทคโนโลย ีและปรมิาณงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย  

 
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมของบรษิทั แบ่งไดด้งันี้  

1. กลุ่มธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบังานรบัเหมาก่อสรา้ง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่สนับสนุนกลุ่มธุรกจิงานก่อสรา้ง และกลุ่ม
ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ อนัเกีย่วเนื่องกบังานก่อสรา้งของบรษิทัในประเทศต่างๆ 

2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สายงานผลติภัณฑ์สิง่ก่อสร้างและวตัถุดิบ
ขัน้ตน้ และกจิการรบัสมัปทาน  

3. กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นกจิการร่วมคา้ ไดแ้ก่ การร่วมลงทุนกบัผูล้งทุนอื่นทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพื่อประโยชน์ในดา้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการด าเนินงานของบรษิทั โดยสว่นใหญ่จะเป็นงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคใหญ่ 
 
บรษิทัมกีารส่งตวัแทนเขา้บรหิารร่วมกบัตวัแทนผูถ้ือหุ้นหลกัตามสดัส่วนการถือหุน้ และมกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ

อย่างชดัเจน และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการที่เลอืกจากผูถ้อืหุน้หลกัมาเป็นฝ่ายบรหิาร เพื่อร่วมกนัในการตดัสนิใจก าหนดและ
ด าเนินนโยบายของบรษิทันัน้ๆ รวมทัง้การพจิารณาลงทุนจะพจิารณาสดัสว่นการลงทุน และผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเป็นส าคญั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ขอ้พพิาททางกฎหมาย ซึง่บรษิทัฯ เป็นคู่ความหรอืคู่กรณี โดยทีค่ดหีรอืขอ้พพิาทยงัไม่สิน้สุด โดยเฉพาะคดทีีอ่าจมี
ผลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
   
คดีแพ่ง  หมายเลขด าท่ี ทป.74/2554 ของศาลทรพัยสิ์นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
  หมายเลขแดงท่ี -  
  วนัเร่ิมคดี   16 สงิหาคม พ.ศ. 2554  
  ระหว่าง  นายพรทโิชค พุ่มเจรญิ   โจทก ์
  กบั  บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  จ าเลย 
  ข้อหาหรอืฐานความผิด ละเมดิสทิธบิตัร  
  ทุนทรพัย ์ 500,000,000 บาท 

  ความคืบหน้าของคดีน้ี ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีค าสัง่ให้งดสบืพยาน
เพราะเหน็ว่า คดนีี้เป็นคดแีพ่งเกี่ยวเน่ืองกบัคดอีาญาหมายเลขแดงที่ อ.3489/2556 
จงึใหถ้อืขอ้เทจ็จรงิตามค าพพิากษาสว่นอาญาแลว้พพิากษายกฟ้อง ต่อมาโจทกย์ื่น
อุทธรณ์ แต่ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางมคี าสัง่ไม่รบั
อุทธรณ์ ต่อมาโจทก์ยื่นค าร้องโต้แย้งค าสัง่ไปยังศาลฎีกา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศาลฎีกามีค าสัง่ว่า พิเคราะห์แล้วตามรายงานกระบวน
พจิารณาลงวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทนายจ าเลยแถลงต่อศาลว่าศาลฎกีามคี า
พพิากษาในคดอีาญาหมายเลขแดงที่ อ.3489/2556 ของศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 
และการคา้ระหว่างประเทศกลาง แลว้ปรากฏตามส าเนาค าพพิากษาทีส่ง่ศาลทนาย
โจทกแ์ถลงคดัคา้นว่าค าพพิากาศาลฎกีาดงักล่าวเป็นการวนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงในชัน้ไต่
สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่มีโอกาสพิสูจน์ด้วยพยานหลกัฐานได้อย่างเต็มที่ โจทก์ยงัมี
พยานหลกัฐานทีจ่ะสบืและประสงคจ์ะใหศ้าลนัดสบืพยาน ศาลทรพัยส์นิทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเหน็ว่า คดนีี้เป็นคดแีพ่งที่เกี่ยวเนื่องกบัคดอีาญา
ดงักล่าว ศาลจึงจ าต้องถือข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงให้งดสืบ
พยานหลกัฐานของโจทก์และจ าเลยแลว้นัดฟังค าพพิากษา เมื่อตรวจดูอุทธรณ์ของ
โจทกพ์บว่าทีห่น้า 4 โจทกก์ล่าวในอุทธรณ์ว่า โจทกไ์ม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่โดยเฉพาะ
ในเรื่องทีศ่าลสัง่ใหง้ดสบืพยาน โจทกป์ระสงคจ์ะสบืพยานหลกัฐานเพื่อพสิจูน์ค าฟ้อง 
เน่ืองจากค าพพิากษาศาลฎกีาในคดอีาญาดงักล่าวเป็นการวนิิจฉัยขอ้เทจ็จรงิในชัน้
ไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่มีโอกาสพิสูจน์พยานหลักฐานอื่ นๆ การที่ศาลสัง่ให้งด
สบืพยานและนัดฟังค าพิพากษาจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหน็ว่า อุทธรณ์ดงักล่าว
เป็นการโตแ้ยง้ค าสัง่ใหง้ดสบืพยานของศาลทรพัยส์นิทางปัญญา และการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง แลว้ว่า ค าพพิากษาศาลฎกีาดงักล่าวเป็นเพยีงค าพพิากษาที่วนิิจฉัย
ปัญหาขอ้เทจ็จรงิในชัน้ไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา ไม่ใช่ในชัน้พิจารณาพิพากษาคดี
หลงัจากที่ศาลประทบัฟ้องเพราะเห็นว่าคดีมีมูลเป็นความผิดอาญาแล้ว อุทธรณ์
ดงักล่าวจงึเป็นอุทธรณ์ในปัญหาขอ้กฎหมายที่โจทก์ได้กล่าวโดยชดัแจ้งชอบด้วย
พระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวธิี
พจิารณาคดทีรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 
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(เดมิ) ประกอบประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่งแลว้ 
จงึชอบทีจ่ะรบัอุทธรณ์สว่นนี้ไวพ้จิารณาพพิากษาได ้สว่นอุทธรณ์ขอ้อื่นๆ ของโจทก์
ที่ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวนิิจฉัยว่าอุทธรณ์ของ
โจทกไ์ม่เกีย่วกบัประเดน็แห่งคดแีละไม่มขีอ้ความโต้แยง้ค าพพิากษาของศาลชัน้ต้น
ในคดนีี้ถอืเป็นอุทธรณ์ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้มคี าสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ของโจทกน์ัน้
ชอบแลว้ จงึมคี าสัง่ใหร้บัอุทธรณ์ของโจทกเ์ฉพาะปัญหาขอ้กฎหมาย ทีโ่ต้แย้งค าสัง่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้งดสืบพยานไว้
พจิารณาพพิากษาต่อไป  

 
   โดยในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาพพิากษากลบัใหศ้าลทรพัย์สนิทาง

ปัญญาฯ กลางด าเนินการสบืพยานและมีค าพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ต่อมาศาล
ทรพัยส์นิทางปัญญาฯ กลางนัดพรอ้มในคดดีงักล่าวในวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2562 
และนัดฟังค าพิพากษาอีกครัง้ ในวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งศาลฯ ได้มีค า
พพิากษายกฟ้อง 

   
  ความเหน็ผูบ้ริหาร -  
 
 

คดทีีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
-ไม่ม-ี 

 
คดทีีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ 

-ไม่ม-ี 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 6.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

(1) ขอ้มลูบรษิทั  

ช่ือบริษทั  บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  

          
ประเภทธรุกิจ  รบัเหมาก่อสรา้ง     

          
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 2034/132-161 อาคารอติลัไทยทาวเวอร ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ 

   เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310     

          
เลขทะเบียนบริษทั เลขที ่0107537000939      

          
โทรศพัท ์   66-2716-1600   โทรสำร   66-2716-1488 

          
เวบ็ไซต ์   www.itd.co.th  อีเมลล ์  cccs@itd.co.th 

          
เงินทุนจดทะเบียน 6,337,920,861 บาท     

   (หกพนัสามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดรอ้ยหกสบิเอด็บาทถว้น) 

          
เรียกช ำระแลว้  5,279,868,944 บาท     

   (หา้พนัสองรอ้ยเจด็สบิเกา้ลา้นแปดแสนหกหมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

          
หุ้นสำมญั  6,337,920,861 หุน้      

   (หกพนัสามรอ้ยสามสบิเจด็ลา้นเกา้แสนสองหมื่นแปดรอ้ยหกสบิเอด็หุน้) 

          
มูลค่ำหุ้น  1.00 บาท (หนึ่งบาท)       
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(2) ขอ้มลูของนิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึ้นไป   
บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัอื่นโดยถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มดีงันี้ 

1. กลุ่มธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกบังานรบัเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึง่สนับสนุนกลุ่มธุรกิจงาน
ก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในต่างประเทศ อนัเกีย่วเนือ่งกบังานก่อสร้างของบริษทัใน
ประเทศต่างๆ 

 
ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท ์/ โทรสำร ประเภทธรุกิจ ทุนช ำระแล้ว ร้อยละ 

 ส ำนักงำน
ใหญ่ 

  (หน่วย:พนับำท ) ของ
อตัรำ 

    มูลค่ำช ำระ คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรถือ
หุ้น 

บริษทัย่อย        
1. กจิการรว่มคา้ ไอทดี-ีอทีเีอฟ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางคู ่ - - 100 
  โทรสาร 0-2716-1418     
2. บจก. อติาเลยีนไทย    กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ลงทนุในบรษิทัอื่น 4,580,000 100 99.99 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล  โทรสาร 0-2716-1418     
3. บจก. พที ีไทยลนิโด  
บารา พราทามา 

อนิโดนีเซยี โทรศพัท ์ 001-628-522-3158
โทรสาร 001-625-4177-1166 

ผูร้บัเหมาท าเหมอืงถ่านหนิ 1,038,674  
(ลา้นรเูปีย) 

100 99.99 

       
4. บจก. ภูมใิจไทยซเีมนต ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-0750 ผลติและจ าหน่ายปูน 1,300,000 100 99.99 
  โทรสาร 0-2716-0750     
5. บจก. อติาเลยีนไทย แลนด ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 422,000 100 99.99 
       
6. บจก. อติาเลยีนไทย 
เพาเวอร ์

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1160-4 
โทรสาร 0-2716-1169 

ผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

650,000 100 99.99 

       
7. ITD Construction  มาเลเซยี โทรศพัท ์603-2284-1370 รบัเหมาก่อสรา้งใน 0.75 75 99.99 
SDN.BHD.  โทรศพัท ์603-2284-1370 ประเทศมาเลเซยี (ลา้นรงิกติ

มาเลเซยี) 
  

       
8. บจก. โรงโมห่น้าพระลาน สระบรุ ี โทรศพัท ์0-3635-1155 ผลติและจ าหน่ายหนิ 31,000 100 99.99 
  โทรสาร 0-3635-1155 ก่อสรา้งชนิดตา่งๆ 

 
   

9. ITD Bangladesh Company  
Limited 

บงักลาเทศ  โทรศพัท ์009-88-02-988-6543
โทรสาร 009-88-02-988-6543 

รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ
บงักลาเทศ  

4  
(ลา้นตากา 
บงักลาเทศ) 

100 99.99 

       
10. บจก. ไอทดี ีมาดากสัการ ์
เอส.เอ 

มาดากสัการ ์ โทรศพัท ์(261) 20 22 019 61
โทรสาร (261) 20 22 019 60   

ประกอบกจิการท าเหมอืง
แร ่

3,567  
(ลา้นอเรยีรี ่

มาดากสัการ)์ 

100 99.98 

       
11. บจก. อติาเลยีนไทย หงสา  กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 1800

โทรสาร 0-2716-1556 
ใหบ้รกิารขดุคดัแยกถ่าน
หนิ 

250 25 99.97 
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ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท ์/ โทรสำร ประเภทธรุกิจ ทุนช ำระแล้ว ร้อยละ 
 ส ำนักงำน

ใหญ่ 
  (หน่วย:พนับำท ) ของ

อตัรำ 
    มูลค่ำช ำระ คิดเป็น

ร้อยละ 
กำรถือ
หุ้น 

12. บจก. เมยีนมาร-์อติาเลยีน
ไทย เพาเวอร ์1 

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 
โทรสาร 0-2716-1418 

ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 250 25 99.95 

       
13. บจก. พลงัไทยกา้วหน้า กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 459,000 100 99.99 
  โทรสาร 0-2716-1418     
14. บจก. สระบุร ีคอนสตรคัชัน่
เทคโนโลย ี

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418 

ผลติ จ าหน่าย และรบั
ตดิตัง้ผลติภณัฑแ์ผน่ 

250 25 99.93 

   คอนกรตีส าเรจ็รปู    
       
15. บจก. สยามผลติภณัฑ์
คอนกรตีและอฐิ 

ปทมุธาน ี โทรศพัท ์0-2501-2281-2 
โทรสาร 0-2501-2280 

ผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑค์อนกรตีและอฐิ 
 

126,000 
 

100 
 

 

99.80 
 

 
16. ITD Mozambique 
Limitada 
 

สาธารณรฐั 
โมซมับคิ 

โทรศพัท ์258-849000719 รบัเหมาก่อสรา้งใน
สาธารณรฐัโมซมับคิ 

1,373,615   
(ดอลลารส์หรฐั) 

100 99.00 

17. บจก. อติลัไทย มารนี สมทุรปราการ โทรศพัท ์0-2387-1056 สรา้งเรอืและจ าหน่าย 810,000 100 92.59 
  โทรสาร 0-2387-1056 อปุกรณ์การเดนิเรอื 

 
   

18. บจก. อติลัไทย เทรวี ่ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 6076 บรกิารงานเสาเขม็ 80,000 100 90.94 
   และฐานราก    
19. Italian-Thai Development เวยีดนาม โทรศพัท ์84-8-382-79182 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 6,000 100 80.00 
Vietnam Co., Ltd.  โทรสาร  84-8-382-79184  (ลา้นเวยีดนาม

ดองก)์ 
  

20. บจก. ผลติพลงังาน กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 123,000 100 78.16 
  โทรสาร 0-2716-1418 

 
    

21. บจก. เอเซีย่นสตลี  
โปรดกัส ์

ระยอง โทรศพัท ์0-3860-6024, 
โทรสาร  0-3860-6114 

ผลติและจ าหน่าย ทอ่เหลก็
ขนาดใหญ่ 
 

20,000 50 69.90 

22. บจก. ไอทดี ีซเีมนทเ์ทชัน่  อนิเดยี โทรศพัท ์001-91-226-768-0600 รบัเหมาก่อสรา้งใน 172 100 46.64 
อนิเดยี  โทรสาร 001-91-226-768-0841 ประเทศอนิเดยี 

 
(ลา้นรปีูอนิเดยี)   

23. บจก. ไทยมารเุคน กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2231-2226-9 ใหเ้ชา่และจ าหน่ายผลติ - 20,000 100 50.96 
  โทรสาร 0-2231-2230 ภณัฑท์ีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง    
 
 

  ฐานราก    

24. บจก. เอเชีย่น เรล กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1556 

รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ 250 25 99.97 

25. กจิการรว่มคา้ ไอทดี-ีเอ
อารซ์ ี
 

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1556 

รบับรกิารงานก่อสรา้งกบั
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

- - 100 
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บริษทัร่วม       
1. บจก. เอทโีอ เอเซยี-เทริน์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-3636-5311-20 ผลติและจ าหน่ายประแจ 5,000 100 48.99 
เอาทส์  โทรสาร 0-3636-5311-20 สบัรางรถไฟ    
2. บจก. สยามแปซฟิิค โฮลดิง้ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2745-6118 ลงทนุในบรษิทัอื่น 58,625 100 46.69 
  โทรสาร 0-2745-6118     
3. Sino Lao Aluminum  สปป.ลาว โทรศพัท ์001-85-620-680-8288 ประกอบธรุกจิเหมอืงบ๊อก 32  100 34.00 
Corporation Limited   ไซด ์ ใน สปป.ลาว (ลา้นดอลลารส์หรฐั)   
4. บจก. เอม็ซอีารพ์ ี ฟิลปิปินส ์ โทรศพัท ์001-632-788-0770 รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ 25  25 24.00 
คอนสตรคัชัน่ คอรป์อเรชัน่  โทรสาร 001-632-788-0141 ฟิลปิปินส ์ (ลา้นเปโซ

ฟิลปิปินส)์ 
  

5. บจก. เอม็ซอีารพ์ ีโฮลดิง้  ฟิลปิปินส ์ โทรศพัท ์001-632-788-0770 ลงทนุในบรษิทัอื่น 5  100 24.00 
คอรป์อเรชัน่  โทรสาร 001-632-788-0141 ในประเทศฟิลปิปินส ์ (ลา้นเปโซ

ฟิลปิปินส)์ 
  

 

2. กลุ่มธรุกิจทีเ่ป็นการลงทุนในด้านอืน่ๆ เช่น การพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์สายงานผลิตภณัฑสิ์ง่ก่อสรา้ง              
และวตัถดิุบขัน้ต้น และกิจการรบัสมัปทาน 

 
ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท ์/ โทรสำร ประเภทธรุกิจ ทุนช ำระแล้ว ร้อยละ 

 ส ำนักงำน
ใหญ่ 

  (หน่วย:พนับำท ) ของอตัรำ
กำรถือหุ้น 

    มูลค่ำช ำระ คิดเป็น
ร้อยละ 

 

บริษทัย่อย       
1. บจก. ภคภมู ิดเีวลอปเมน้ท ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 5057 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 100 100 99.99 
  โทรสาร 0-2716-1464 

 
 4,975 25  

2. บจก. เอเชยี โลจสิตกิส ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 1,000 100 99.93 
ดเีวล๊อปเมนต ์  โทรสาร 0-2716-1418 

 
    

3. บจก. เอเชยี อนิดสัเทรยีล  กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 ยงัไมป่ระกอบกจิการคา้ 1,000 100 99.93 
แอนด ์พอรท์ คอรป์อเรชัน่  โทรสาร 0-2716-1418 

 
    

4. บจก. เอพพีซี ีโฮลดิง้ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4202 ลงทนุในบรษิทัอื่น 4,279,987 100 64.52 
  โทรสาร 0-2716-1418 

 
    

5. Thai Mozambique  
Logistica SA  

สาธารณรฐั 
โมซมับคิ 

โทรศพัท ์258-849000719 สมัปทานโครงการก่อสรา้ง
ทา่เรอืและทางรถไฟใน
สาธารณรฐัโมซมับคิ 

364,999 
(ดอลลารส์หรฐั) 

100                  60.00 
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ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท ์/ โทรสำร ประเภทธรุกิจ ทุนช ำระแล้ว ร้อยละ 
 ส ำนักงำน

ใหญ่ 
  (หน่วย:พนับำท ) ของอตัรำ

กำรถือหุ้น 
    มูลค่ำช ำระ คิดเป็น  
     ร้อยละ  
บริษทัร่วม       
1. First Dhaka Elevated 
Expressway  Co., Ltd. 

บงักลาเทศ โทรศพัท ์009-88-02-988-6543 
โทรสาร 009-88-02-988-6543 

สมัปทานทางด่วนยกระดบัใน
ประเทศบงักลาเทศ 

5,472  
(ลา้นตากา
บงักลาเทศ) 

100 51.00 

2. บจก. บางกอกสตลีไวร ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 5808 ผลติและจ าหน่ายลวดเหลก็ 313,000 100 19.98 
   แรงดงึสูง 

 
   

3.  บจก. โอเรยีนเตล็  
เรสซเิดน้ซ ์กรงุเทพ 

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2319-1031 
โทรศพัท ์0-2319-1031 
 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 500,000 100 15.00 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง       
1. บจก. นิชโิอะ เรน้ทอ์อล กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2740-2680-7 ใหเ้ชา่เครื่องจกัรขนาดใหญ่ 25,000 100 15.00 
(ประเทศไทย)  โทรสาร 0-2740-2688 ส าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้ง    
(เดมิชื่อ บจก.ไทยเรน้ทอ์อล)       
2. บมจ. จรงุไทย ไวร ์แอนด ์ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2745-6118 ผลติและจ าหน่ายลวด 1,989,531  100 12.90 
เคเบิล้  โทรสาร 0-2745-6118 

 
และสายเคเบิล้    

3. บจก. เอม็-โฮม เอสพวี ี3 กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2677-3000 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 100 100 11.54 
  โทรสาร 0-2677-3200 

 
    

4. บจก. สยาม ไฟเบอร ์ 
อ๊อพตคิส ์ 

กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2745-6118  
โทรสาร 0-2745-6118 

ผลติและจ าหน่ายเสน้ใยแกว้
น าแสง 

24,000 100 10.00 

       

 
3. กลุ่มธรุกิจทีเ่ป็นกิจการรว่มค้า 

 
ช่ือบริษทั สถำนท่ีตัง้ โทรศพัท ์/ โทรสำร ประเภทธรุกิจ ทุนช ำระแล้ว ร้อยละ 

 ส ำนักงำน
ใหญ่ 

  (หน่วย:พนับำท ) ของอตัรำ
กำรถือหุ้น 

    มูลค่ำช ำระ คิดเป็น  
     ร้อยละ  
1. กจิการรว่มคา้ ไอทดี-ีอารท์ ี กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 

โทรสาร 0-2716-1418 
รบัจา้งด าเนินงานก่อสรา้ง
โครงการรถไฟฟ้าทางคู ่
 

- - 70.00 

2. ITD-ITD CEM Joint 
Venture (Consortium)  

อนิเดยี โทรศพัท ์001-91-332-511-2866
โทรสาร 001-91-332-511-2866 

รบัเหมาก่อสรา้งสนามบนิ
ในประเทศอนิเดยี 

- - 60.00 
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3. กจิการรว่มคา้ ไอทดี-ีอจีซี ี ไตห้วนั โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 รบัเหมาก่อสรา้งสถานี 278,668 100 55.00 
  โทรสาร 0-2716-1418 ต่อเชื่อมรถไฟความเรว็สงู    
   และสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ    
   ในประเทศใตห้วนั    
4. ITD-SINOHYDRO Joint 
Venture 

บงักลาเทศ  โทรศพัท ์+881791412432 รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ
บงักลาเทศ 

- - 51.00 

       
5. ITD-ITD CEM Joint 
Venture 

อนิเดยี โทรศพัท ์001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841 

รบัเหมาก่อสรา้งใน 
ประเทศอนิเดยี 

- - 51.00 

       
6. กจิการรว่มคา้ไอทดี ีเอสควิ กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201

โทรสาร 0-2716-1418 
รบัเหมาขดุ-ขนดนิและถ่าน
หนิทีเ่หมอืงแมเ่มาะ 

2,254,433 100 50.00 

   จ.ล าปาง    
       
7.กจิการรว่มคา้ เอสควิ ไอทดี ี กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 

โทรสาร 0-2716-1418 
ด าเนินงานโครงการงาน
จา้งเหมาขดุ-ขนดนิและ 

- - 50.00 

   ถ่านหนิทีเ่หมอืงแมเ่มาะ    
   จ.ล าปาง (ระยะที ่7.1)    
8. SMCC-ITD Joint Venture บงักลาเทศ  โทรศพัท ์+880-1713-429355 รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ

บงักลาเทศ 
- - 49.00 

9. กจิการรว่มคา้ ไอโอท ี กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 รบัเหมาก่อสรา้งทางวิง่ - - 40.00 
  โทรสาร 0-2716-1418 ทางขบั และลานจอด    
   เครื่องบนิ      
   ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ    
10. กจิการรว่มคา้ ซเีอม็ซ ี-  
ไอทดี-ีซองดา 
 

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

รบัเหมาก่อสรา้งเขือ่น  
พลงัน ้าน ้าเทนิ 1 สปป.ลาว 

- - 30.00 

11. กจิการรว่มคา้ซมัซงุ-ไอทดี ี กรงุเทพฯ โทรศพัท ์0-2716-1600 ต่อ 4201 รบัเหมาก่อสรา้งขยายคลงั - - 24.00 
  โทรสาร 0-2716-1418 ก๊าซแอลพจี ีเขาบ่อยา  

จงัหวดัชลบุร ี
 

   

12. ITD Cemindia Joint 
Venture 

อนิเดยี โทรศพัท ์001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841 

รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ
อนิเดยี 
 

- - 20.00 

13. CEC-ITD Cem-TPL Joint 
Venture 

อนิเดยี โทรศพัท ์001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841 

รบัเหมาก่อสรา้งในประเทศ
อนิเดยี 

- - 18.66 

       
 

 

  



บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                              แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

_______________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่1 : การประกอบธุรกจิ หน้าที ่51 
 
 

(3)  บุคคลอา้งองิอืน่    
 

 นำยทะเบียนหุ้นสำมญั 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ส านกังานตัง้อยู่ที ่เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400   
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991   
 

 ผูส้อบบญัชี  
1. นายสมคดิ เตยีตระกลู    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2785    และ/หรอื 
2. นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6624     และ/หรอื 
3. นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6549   และ/หรอื 
4. นายนรนิทร ์จรูะมงคล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8593   

 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั                                                                                                

ส านกังานตัง้อยู่ เลขที ่87/1 แคปิตอล ทาวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส ชัน้ 11 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330                                                                                                               

โทรศพัท ์0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339   

 ท่ีปรกึษำทำงกฏหมำย 
บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
ส านกังานตัง้อยู่ที ่540 เมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
10330  
โทรศพัท ์0-2264-8000 โทรสาร 0-2657-2222 
 

 ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน 
  - ไม่ม ี– 
 

 ท่ีปรกึษำหรอืผูจ้ดักำรภำยใต้สญัญำกำรจดักำร 
  - ไม่ม ี- 

 
 6.2 ขอ้มลูส าคญัอื่น 

 - ไม่ม ี- 
 


