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ที ่CSD 038/2561                                          วนัที ่2 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 
 
 
เรื่อง   ความคบืหน้าในการเรยีกช าระคนืลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื   
 ส าหรบังวดสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต์  จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ขอรายงานความคบืหน้าในการรบัช าระคืนจาก
ลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยส์อบถาม  โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

รายการ/บริษทั 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

1.ลูกหน้ีการคา้ และรายไดท้ีย่งั
ไมเ่รยีกช าระซึง่ไมใ่ช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนั /บรษิทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ: ITD 
Cementation India Limited 

573.28 ในไตรมาส                
4/ 2560 ได้
บนัทกึหน้ีสญู
ส าหรบัลูกหน้ี
การคา้และ
รายไดท้ีย่งัไม่
เรยีกช าระทัง้
จ านวน 

โครงการก่อสรา้งเขื่อนทดน ้า งาน
เสาเขม็ ก าแพงดนิ ประเทศอนิเดยี 
ลูกหน้ีเป็นสทิธเิรยีกเกบ็เงนิจากการ
เปลีย่นแปลงเน้ืองานตามเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญา ซึง่รบัรู้
เป็นรายไดปี้ 2551 

 

การเรยีกรอ้งสทิธเิพื่อเรยีกเกบ็
เงนิถอืเป็นปกตธิุรกจิซึง่บรษิทั
ยอ่ยไดด้ าเนินการฟ้องศาลปี 
2551 และอยูร่ะหวา่งรอ
กระบวนการตดัสนิโดย
อนุญาโตตุลาการ 

2. ลูกหน้ีการคา้ซึง่ไมใ่ช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนั/ บรษิทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ  :PT Thailindo 
Bara Pratama 

296.24 - ใหบ้รกิารงานก่อสรา้งถนนและ
ท่าเรอื( Haul Road and Port 
Facilities) ประเทศอนิโดนีเซยี                 
ท างานเสรจ็ปี 2557 

 

ปัญหาเกดิจากลูกหน้ีไม่
สามารถช าระเงนิไดต้าม
ก าหนดเวลา บรษิทัยอ่ยออก
จดหมายทวงถามซึง่อยูร่ะหวา่ง
เจรจากบัลูกหน้ีเกีย่วกบั
เงื่อนไข และแผนการช าระหน้ี 
ซึง่คาดวา่จะทราบผลภายในปี 
2561 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

3. ลูกหน้ีการคา้บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั - PAM SAKOA 
COAL SA (PAMS)/ (บรษิทั
ยอ่ยต่างประเทศ: ITD 
Madagascar)  

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ แก่บรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั - PAM SAKOA 
COAL SA (PAMS)/ (บรษิทั
ยอ่ยต่างประเทศ: ITD 
Madagascar) 

 

 

 

ความสมัพนัธ ์                                     
- กรรมการบรษิทัฯ            
(นายเปรมชยั กรรณสตู และ
นางนิจพร จรณะจติต)์ ถอืหุน้
รวมกนั รอ้ยละ 89.73 ของทุน
จดทะเบยีนของบรษิทั PAM 
SAKOA COAL SA. (PAMS) 
โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น
บรษิทั เหมอืงแรเ่อเซยีไทย 
จ ากดั                                             
- กรรมการบรษิทัฯ (นายปีต ิ
กรรณสูต) เป็นกรรมการใน
บรษิทั PAM SAKOA COAL 
SA (PAMS) 

58.01 

 

 

 

 

15.57 

- 

 

 

 
- 

ใหค้ าปรกึษาทางเทคนิค และ
วศิวกรรมเกีย่วกบั Infrastructures 
ทีเ่หมอืงถ่านหนิ SAKOA ประเทศ
มาดากสัการร์ะหวา่งปี 2553-2561   

 
ปี 2556 ITD Madagascar ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยของ ITD ไดน้ าเขา้
เครื่องจกัรและอุปกรณ์อื่นๆ ในนาม
เจา้ของโครงการ ( PAMS ) เพื่อให้
ไดส้ทิธปิระโยชน์การยกเวน้ดา้น
ภาษ ี 

ดงันัน้ ITD Madagascar จงึใหเ้งนิกู้
กบั PAMS โดยมสีญัญาเงนิกู้
ระหวา่งกนั เพื่อให ้PAMS น าไป
ช าระคา่ภาษ ีและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกหน้ีดงักล่าวชลอการช าระ
เงนิเน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง
การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ โดยมกีารปรบัแผน
ธรุกจิ เพื่อเจรจากบัผูร้ว่มลงทุน
ในการด าเนินธรุกจิในอนาคต 

 

เมื่อทางราชการไดอ้อกหนงัสอื
อนุมตั ิBOI ใหก้บั PAMS แลว้  
PAMS จะไดร้บัคนืภาษทีีช่ าระ
ไปแลว้ และจะน าเงนิภาษทีี่
ไดร้บัคนืมาช าระเงนิกูค้นืใหก้บั 
ITD Madagascar 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

ลูกหน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนั – PAN African mining 
Corp./ (บรษิทั) 

ความสมัพนัธ ์                                  
- กรรมการบรษิทัฯ                              
(นายเปรมชยั กรรณสตู                    
และนางนิจพร จรณะจติต์) 

ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 90 ของ

ทุนจดทะเบยีนบรษิทั PAN 

AFRICAN MINING CORP 

โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น

บรษิทั เหมอืงแรเ่อเซยีไทย 

จ ากดั  

- กรรมการบรษิทัฯ                      

(นายเปรมชยั กรรณสตู                    

นางนิจพร จรณะจติต์                            

และนายปีต ิกรรณสตู)                     

เป็นกรรมการใน บรษิทั PAN 

AFRICAN MINING CORP. 

103.57 

 

- ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นบรหิาร

โครงการเหมอืงถ่านหนิ SAKOA ที่

ประเทศมาดากสัการ ์ระหวา่งปี 

2553-2559 

 

ลูกหน้ีดงักล่าวชลอการช าระ
เงนิเน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง
การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ โดยมกีารปรบัแผน
ธรุกจิ เพื่อเจรจากบัผูร้ว่มลงทุน
ในการด าเนินธรุกจิในอนาคต 

 

4. รายละเอยีด ค่าเผื่อฯ ลูกหน้ี
การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
จ านวน 610 ลา้นบาท ซึง่ไมม่ี
การด าเนินการฟ้องรอ้งคดมีี
รายละเอยีดดงัน้ี  
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

4.1 บรษิทัร่วม-บรษิทั MCRP. 
Construction/ บรษิทั (ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 24) 

534.5 534.5 ขายเครื่องจกัรใหบ้รษิทั MCRP เพื่อ
น าไปใชง้านก่อสรา้งโครงการถม
ทะเล ทีป่ระเทศฟิลปิปินสปี์2556 

(โครงการถูกยกเลกิ) 

บรษิทัไดบ้นัทกึคา่เผื่อหน้ีสงสยั
จะสญูส าหรบัลูกหน้ีการคา้ทัง้
จ านวน 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งทยอยขาย
ทรพัยส์นิเพื่อน ามาช าระหน้ี
บางสว่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มี
ยอดลูกหน้ีการคา้ จ านวน 
538.8 ลา้นบาท  

ไตรมาส 1/2561 บรษิทัไดร้บั
ช าระเงนิจ านวน 4.3 ลา้นบาท 
คงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2561 จ านวน 534.5 ลา้นบาท 

4.2 อ่าวปอแกรน์มารน่ีา/บรษิทั 

ความสมัพนัธ ์                                  
- กรรมการบรษิทัฯ(นายเปรม
ชยั กรรณสตู)ถอืหุน้ในบรษิทั 
อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั 
คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั อ่าว
ปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั โดย
เป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น   
บจก. 3บโีฮลดิง้  

- กรรมการบรษิทัฯ                         

(นายเปรมชยั กรรณสตู)               

เป็นกรรมการในบรษิทั อ่าวปอ 

แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั 

 

 

95.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหบ้รกิารก่อสรา้งท่าเรอืส าราญ
และ Yacht Club ทีอ่่าวปอ จ. ภูเกต็ 
งานเสรจ็ปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บรษิทั อ่าวปอ แกรนด ์                 
มารน่ีา จ ากดั มกีารท าแผนการ
ช าระหน้ี และไดม้กีารทยอย
ช าระเงนิตามความสามารถ 
บรษิทัฯจงึไดต้ัง้คา่เผื่อไว้
บางสว่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 มยีอดลูกหน้ีการคา้ 
จ านวน 99.36 ลา้นบาท  

ไตรมาส 1/2561 บรษิทัไดร้บั
ช าระเงนิจ านวน 4.16 ลา้นบาท 
คงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2561 จ านวน 95.2 ลา้นบาท 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

4.3 กจิการรว่มคา้ เอน็ดบัเบลิยู
อา-เอสบซีซี ี/บรษิทั 

ความสมัพนัธ ์                           
- เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดย
บรษิทั สระบุรถี่านหนิ จ ากดั 
ลงทุนสดัสว่นรอ้ยละ 50                                 
ในกจิการรว่มคา้                                     
เอน็ดบัเบิล้ยอูา-เอสบซีซี ี 

- กรรมการบรษิทัฯ                        
(นายเปรมชยั กรรณสตู,                   
นางนิจพร จรณะจติต ์                      
และนายปีต ิกรรณสตู) เป็น
กรรมการใน บรษิทั สระบุรถี่าน
หนิ จ ากดั ทัง้น้ี                                 
นายเปรมชยั กรรณสตู                    
และนางนิจพร จรณะจติต์                    
ถอืหุน้ทางออ้มผา่น บจก.พลงั
งานสากล และ บจก. สระบุรี
ถ่านหนิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ  
90% 

987.3 24.9 ปี 2553 บรษิทัฯขายเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ ให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค
และวศิวกรรม และคา่บรกิารรบัจา้ง
ท างาน(โครงการแมเ่มาะ6 จ.ล าปาง) 

- กจิการรว่มคา้ SQ-ITD ใหเ้ช่า
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีโ่ครงการแม่
เมาะ จ.ล าปาง 

กจิการร่วมคา้จะตรีาคามลูคา่
เครื่องจกัรของโครงการน ามา
ช าระหน้ี เมื่อสิน้สุดโครงการใน
ปี 2561 

- สาเหตุทีต่ ัง้คา่เผื่อฯ : เป็นการ
ตัง้คา่เผื่อฯ ของกจิการรว่มคา้ 
SQ-ITD  ซึง่พจิารณาจากอายุ
ลูกหน้ี และยงัไมม่กีารช าระหน้ี
คา่เช่า จ านวน 24.9 ลา้นบาท 

4.4 เหมอืงแรเ่อเชยีไทย/บรษิทั
ยอ่ยในประเทศ :บรษิทั เอเชยี 
แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 

ความสมัพนัธ ์                                   
- กรรมการบรษิทัฯ                           
(นายเปรมชยั กรรณสตู และ
นางนิจพร จรณะจติต)์ ถอืหุน้
ทางออ้มผา่น บจก.พลงังาน
สากล และ บจก. สระบุรถี่าน
หนิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ  90%  

 

11.97 

 

 

 

11.97 

 

 

 

 

 

 

 

ใหบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นเทคนิคและ
วศิวกรรมดา้นธรณีวทิยา ระหวา่งปี 
2551-2554 โครงการเหมอืงถ่านหนิ 
SAKOA ประเทศมาดากสัการ ์

 

 

 

 

 

อยูร่ะหวา่งเจรจาเกีย่วกบั             
มลูหน้ีและตดิตามทวงถาม 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

- กรรมการบรษิทัฯ                          

(นายเปรมชยั กรรณสตู                    

นางนิจพร จรณะจติต์                        

และนายปีต ิกรรณสตู) เป็น

กรรมการในบรษิทั เหมอืงแร ่

เอเชยี ไทย จ ากดั 

    

5. เงนิใหกู้ย้มืแก่ Sino Lao 
Aluminum Corporation 
Limited/ บรษิทั (ถอืหุน้                  
รอ้ยละ 34) 

187.12 - ประกอบธุรกจิเหมอืงบ๊อกไซดใ์น
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาวผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ย ITD 34%  
Lao Service Incorporation Sole 
Co., Ltd 33% (ลาว) Reignwood 
International Investment (Group) 
Co., Ltd. 33% (จนี) 

ไมไ่ดใ้หกู้ต้ามสดัส่วนเน่ืองจาก 
Reignwood  มขีอ้ตกลงจะขาย
หุน้ให ้ITD  สว่น Lao Service 
Incorporation  มขีอ้ตกลงทีผู่้
ถอืหุน้หลกัจะตอ้งจดัหาเงนิ
เพื่อด าเนินโครงการโดยตรง 
อยูร่ะหวา่งตดิตามทวงถาม 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

( นายวรวุฒ ิ หริญัยไพศาลสกุล )                                       

เลขานุการบรษิทั 

 

 

ฝ่ายคอรป์อเรทเซอรว์สิ                                                                                                                                                                                                                    

โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4                                                                                                                                                                                                                           

E-Mail : cccs@itd.co.th 

 


