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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ในนามบริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 ท่าน คือ นายแพทย์
ชัยยุทธ กรรณสูต ชาวไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri ชาวอิตาเลียน มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง
ทั่วไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต ให้เป็นบริษัทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์
ให้เป็นศักดิ์และศรี จวบจนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 และเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา
และได้คุณภาพสูง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของเจ้าของงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 : มาตรฐานระบบคุณภาพการออกแบบผลิต ติดตั้ง และ
บริการ, ISO-14001 : มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม และ TIS 18001 : มาตรฐานระบบจัดการอาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย
เพื่อให้บริษัทฯ มีทิศทางการดาเนินงานไปในแนวทางที่จะทาให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับ
ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และกลยุทธ์
ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนาในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”
พันธกิจ
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชานาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานใน
ราคาที่สามารถแข่งขันได้
มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายใน
งบประมาณที่กาหนด
รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นาของบริษัทก่อสร้าง
สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน
แถบภูมิภาคเอเซีย
คติพจน์
ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ
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กลยุทธ์
สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยการทางานให้มีคุณภาพ
การส่งมอบงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาที่กาหนดพร้อมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงให้ทันสมัย
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยและ
ต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ตามที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ” )
จานวน 1,055,934,113 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 อายุ 4 ปี ใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีกาหนดการใช้สิทธิทุกๆ ไตรมาส ราคาการใช้สิทธิ คือราคาหุ้นละ14.00 บาท
โดย 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (ราคาหุ้นสามัญ ตามมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดย
บริษัทฯ ได้กาหนดการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเมื่อบริษัทฯ ได้
กาหนดการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น ปรากฎว่ามีผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จานวน 20 หน่วย ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จานวน 20 หุ้น รวมเป็นจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรใน
ครั้งนี้เท่ากับ 20 หุ้น ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชาระแล้ว จานวน 5,279,840,848 บาท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/9/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มี
มติรับทราบการลาออกจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์
และมีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษัทฯ มีนโยบาย แบ่งการดาเนินงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดบิ
ขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจที่เป็น การร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
99.99%
99.99%

บจก.เมียนมาร์ ไอทีดี
บจก.สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ

99.00%

ITD Mozambique Limitada

บจก.อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

99.99%

บจก.พีที ไทยลินโด บารา พราทามา

99.99%

บจก.ภูมิใจไทย ซีเมนต์

99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย แลนด์

99.99%

บจก.อิตาเลียนไทย เพาเวอร์

99.99%

99.80%

92.59%

บจก.อิตัลไทย มารีน

90.94%

บจก.อิตัลไทย เทรวี่

80.00%

Italian - Thai Development
Vietnam Co., Ltd.

74.93%

บจก.ผลิตพลังงาน

ITD Construction SDN.BHD

บจก.โรงโม่หน้าพระลาน

69.90%

บจก.เอเซี่ยน สตีล โปรดักส์

99.99%

ITD Bangladesh Company Limited

51.63%

ITD Cementation India Limited

50.96%

บจก. ไทยมารุเคน

48.99%

บจก. เอทีโอ เอเซีย เทิร์นเอาท์ส

46.69%

บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิ้ง

34.00%

บจก. ซิโนลาว อลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น

24.00%

บจก. เอ็ม.ซี.อาร์.พี คอนสตรัคชั่น

24.00%

บจก. เอ็ม.ซี.อาร์.พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น

99.97%
99.95%
99.94%
99.93%
99.90%

ITD Madagascar S.A.

บจก.อิตาเลียนไทย หงสา
บจก.เมียนมาร์- อิตาเลียนไทย เพาเวอร์1

Momaz Logistics

99.99%

First Dhaka Elevated
Expressway Co., Ltd.

99.99%

บจก.ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์

99.93%

บจก. เอเชีย โลจิสติกส์
ดีเวล๊อปเมนต์

60.00%

บจก. เอเชีย อินดัสเตรียล แอนด์
พอร์ท
คอร์ปอเรชั่น
บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง

60.00%

Thai Mozambique Logistica SA

99.93%

99.99%

99.98%

100.00%

บจก.พลังไทยก้าวหน้า
บจก.สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี
Italian – Thai Development (Myanmar)
Co., Ltd
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บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 50 และมากกว่า
65.00%

กิจการร่วมค้าไอทีดี – อีทีเอฟ

60.00%

กิจการร่วมค้าไอทีดี - ไอทีดี เซ็ม (คอนโซเตียม)

60.00%

กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค

55.25%

55.00%
51.00%
51.00%
50.00%
50.00%

กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีจีซี

กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ลงทุน
น้อยกว่าร้อยละ 50
OO
40.00%

กิจการร่วมค้า ไอโอที

40.00%

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – เอสเอ็มซีซี

30.00%

กิจการร่วมค้าซีเอ็มซี - ไอทีดี - ซองดา

25.00%

กิจการร่วมค้าเอเวอร์กรีน-อิตาเลียนไทย-พีอีดับบลิวซี

24.00%

กิจการร่วมค้า ซัมซุง – ไอทีดี

กิจการร่วมค้า ไอเอ็น
กิจการร่วมค้า ไอทีดี- ไอทีดี เซ็ม
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอสคิว

20.00%

กิจการร่วมค้า ไอทีดี และ ไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น อินเดีย

กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งสายงานได้ 9 ด้านดังนี้ :1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ามัน,แก๊สและน้า ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสูง งานทางวิ่ง งานสถานี งานวางราง
และงานระบบรถไฟฟ้า สะพาน และระบบทางด่วน
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล
6. งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
7. งานด้านโครงสร้างเหล็ก
8. งานด้านระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน
บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
กลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงาน
ก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ
ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ
วัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงาน
ก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
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โครงสร้างรายได้ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้
1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุดและ
โรงแรม
2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. งานวางท่อระบบขนส่งน้ามัน,แก๊สและน้า
ท่อร้อยสายไฟใต้ดินและถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ ระบบ
ขนส่งมวลชน ระบบทางด่วน
5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล
6. งานสร้างเขื่อน อุโมงค์และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
7. งานระบบโครงสร้างเหล็ก
8. งานด้านการวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน
10. รายได้จากโครงการที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้
11. รายได้อื่นๆ
รวมมูลค่าการจาหน่าย
อัตราการเพิ่มลด
รายการระหว่างกันของรายได้จากการก่อสร้าง
และรายการระหว่างกันของรายได้จากโครงการที่ไม่
สามารถจัดกลุ่มได้
รายได้อื่นๆ
รวมมูลค่าการจาหน่ายหลังตัดรายการระหว่างกัน
อัตราการเพิ่ม (ลด)

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท)
%
8,201.60 16.21 9,309.05 17.30
9,126.32 17.45
527.49
2,451.47

1.04
4.85

583.46
3,247.70

1.08
6.04

877.33
2,298.00

1.68
4.40

14,580.91 28.82 19,012.66 35.34

19,792.92

37.86

12,176.49 24.07 9,164.17 17.03
1,307.35 2.58 1,483.88 2.76
230.40 0.46
389.48 0.72
137.44 0.27
124.34 0.23
2,525.86 4.99 2,420.32 4.50
7,285.95 14.40 6,937.86 12.89
1,165.29 2.31 1,132.52 2.11
50,590.25 100.00 53,805.44 100.00
-5.98%
2.91%

4,691.86
8.97
3,714.78
7.10
260.96
0.50
36.70
0.07
1,722.81
3.30
8,348.93 15.97
1,414.43
2.70
52,285.04 100.00
8.62%

474.68
1,581.18

183.93
1,191.51

90.02
2,698.79

145.21
48,389.18
-7.01%

394.94
52,035.06
5.93%

373.24
49,122.99
6.82%
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า
1.กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และกลุม่
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ
(หน่วย : พันบาท)
ชื่อบริษัท
สัดส่วน
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
การ
(ปรับปรุงใหม่)
ลงทุน(%) รายได้
%
รายได้
% รายได้
%
บริษัทย่อย
1. บจก. เมียนม่า ไอทีดี
99.99
2. บจก. อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
99.99
87,504 0.36
88,861 0.35 78,320
0.39
3. บจก. พีที ไทยลินโด บารา พราทามา
99.99
2,572
0.01
4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์
99.99
1,216,108 5.03 1,463,965 5.69 1,529,875
7.55
5. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์
99.99
6. บจก. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์
99.99
7. Italian Thai International SDN.BHD.
8. ITD Construction SDN.BHD.
99.99
9. บจก.โรงโม่หน้าพระลาน
99.99
14,023 0.06
14,159 0.06 41,701
0.21
10. ITD Bangladesh Company Limited
99.99
11. ITD-Madagascar S.A.
99.98
2,487 0.02
7,132 0.03
3,027
0.01
12. บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จากัด
99.97
1,722,896 7.13 1,387,656 5.39
13. บจก.เมียนมาร์–อิตาเลียนไทย
99.95
เพาเวอร์ 1
14. บจก.พลังไทยก้าวหน้า
99.94
15. บจก.สระบุรี คอนสตรัคชัน่ เทคโนโลยี
99.93
18,509 0.08
79,965 0.31 130,159
0.64
16. Italian–Thai Development (Myanmar) 99.90
46,416 0.18 23,020
0.11
Co., Ltd.
17. บจก.สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐ
99.80
353,773 1.46 501,569 1.95 537,797
2.66
18. ITD Mozambique Limitada
99.00
19. บจก.อิตัลไทย มารีน
20. บจก.อิตัลไทย เทรวี่
21. Italian – Thai Development Vietnam
Co.,Ltd.

92.59
90.94
80.00

417,303 1.73
1,089,828 4.51
-

272,000 1.06 228,654
811,867 3.16 1,592,752
-

1.13
7.87
-
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22. บจก.ผลิตพลังงาน
23. บจก. เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์
24. บจก.ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย
25. บจก.ไทยมารุเคน

74.93
69.90
51.63
50.96

บริษัทร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเชีย-เทิร์นเอาท์ส
2. บจก. สยามแปซิฟิค โฮลดิง้
3. บจก. ซิโนลาว อลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น
4. บจก. เอ็ม.ซี.อาร์.พี คอนสตรัคชั่น
5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น

48.99
46.69
34.00
24.00
24.00

194,131 0.80
57,499 0.22 122,164
16,108,487 66.64 16,361,919 63.58 9,110,091
410,979 1.70 405,073 1.57 421,498

95,214 0.39
-

2.กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน

0.60
44.99
2.08

169,425 0.66 253,640
-

1.25
-

สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบ
(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย
1. First Dhaka Elevated Expressway

สัดส่วน
ปี 2559
การ
ลงทุน(%) รายได้ %

ปี 2558
รายได้

ปี 2557(ปรับปรุง
ใหม่)
รายได้
%

%

99.99

-

-

-

99.99
99.93
99.93

542,339 2.24
-

289,544
-

60.00
60.00

-

-

-

-

1.13 629,555
-

3.11
-

Co.,Ltd.

2. บจก. ภคภูมิ ดีเวล๊อปเมนต์
3. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์
4. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล พอร์ท
คอร์ปอเรชั่น
5. บริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จากัด
6. Thai Mozambique Logistica SA

-

-

-

-

-
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3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการร่วมค้า
(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

การร่วมค้า
1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ
2. กิจการร่วมค้าไอทีดี ไอทีดี เซ็ม
(คอนโซเตียม)
3. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค
4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม
5. กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-อีจีซี
6. กิจการร่วมค้า ไอเอ็น
7. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ไอทีดี เซ็ม
8. กิจการร่วมค้า ไอทีดี เอสคิว
9. กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี
10. กิจการร่วมค้า ไอโอที
11. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสเอ็มซีซี
12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ไอทีดี-ซองดา
13. กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีน – อิตาเลียน
ไทย - พีอีดับบลิวซี
14. กิจการร่วมค้า ซัมซุง-ไอทีดี
15. กิจการร่วมค้าไอทีดี ซีเมนต์เทชั่น

สัดส่วน
ปี 2559
การ
ลงทุน(%) รายได้
%

ปี 2558
รายได้

65.00
60.00

66,845
46

0.28
-

60.00
55.25
55.00

-

-

51.00
51.00
50.00
50.00
40.00
40.00
30.00
25.00

761,348
790,692
157,212
101,685
-

24.00
20.00

19,457
24,170,866

%

30,471 0.12

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้ %

58,398 0.29

143,534 0.56 247,162 1.22
55
- 72,686 0.36
3,831 0.01 10,013 0.05

3.15 1,726,353 6.71 1,800,042 8.89
3.27 661,929 2.57 907,406 4.48
0.65 638,540 2.48 740,627 3.66
- 202,432 0.79 763,659 3.77
0.42
0.08

351,933 1.37 940,395 4.64
11,904 0.05
5,143 0.03

100 25,728,032 100 20,250,356 100

________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

แบบแสดงรายการประจาปี 2559

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก
1. งานก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุด ตึกสูง และโรงแรม
การก่อสร้างอาคารสูง โรงแรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล อาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน
ศูนย์ประชุมนานาชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ล้วนแต่เป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ที่บริษัทฯ ได้สามารถก่อสร้างจน
แล้วเสร็จหลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ท้าทายความสามารถตามที่สถาปนิกและวิศวกรนักออกแบบชั้นนา
ได้สร้างจินตนาการอันล้าเลิศต่อ
โครงสร้างเหล่านั้น
โดยอาศัยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารโครงการของทีมวิศวกรที่สูงด้วยประสบการณ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดส่วนสนับสนุนขึน้ ภายในองค์กร โดยจัด
ให้มีฝ่ายออกแบบทั่วไป ฝ่ายออกแบบด้านสถาปัตยกรรม โรงงานหล่อคอนกรีตสาเร็จรูป โรงงานประกอบโครงสร้าง
เหล็กที่อาศัยคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน และจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์พิเศษในการติดตั้ง ซึ่ง
ส่วนสนับสนุนนี้จะช่วยให้งานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิผล
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
1. โครงการสตาร์วิว คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร
2. โครงการอิซซี่ คอนโดสุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
3. โครงการคอนโดมิเนียม แดนลิฟวิ่ง กรุงเทพมหานคร
4. โครงการอมารีเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต สัญญา 1,2,3 จ.ภูเก็ต
5. โครงการอาคารส่วนบริการที่พักข้าราชการมหาดเล็กราชวัลลภ
6. โครงการปรับปรุงโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร
7. โครงการ BLU คอนโดมิเนียม ชะอา จ.เพชรบุรี
8. โครงการศูนย์โลจิสติกส์เคอร์รี่ บางนา ระยะที่ 1 จ.สมุทรปราการ
9. โครงการศรีพันวา จ. ภูเก็ต
10. โครงการโครงสร้างสถาปัตย์อาคารศูนย์ควบคุมแห่งใหม่ แก่นนคร จ.ขอนแก่น

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1,834
772
748
542
474
420
384
202
166
153
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โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
1. โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี ระยะที1่ จ.สมุทรปราการ
2. โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสา 150ปี ระยะ2 จ.ชลบุรี
3. โครงการอาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร
4. โครงการกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
5. โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี ระยะ2 จ.สมุทรปราการ
6. โครงการเซ็นทรัลแอมบาสซี่ กรุงเทพมหานคร
7. โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
8. โครงการงานตกแต่งภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
9. โครงการดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร
10. โครงการเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง จ.ระยอง
11. โครงการเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
12. โครงการไบเทค บางนาเฟส 2 ส่วน Super Structure กรุงเทพมหานคร
13. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร ( รพ.ทหารอากาศ) กรุงเทพมหานคร
14. โครงการอาคาร จีแลนด์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 (Plot1,2) กรุงเทพมหานคร
15. โครงการงานสถาปัตยกรรม-ระบบวิศวกรรมอาคาร EGAT Headquarters จ.นนทบุรี
16. โครงการไบเทค เฟส 2 กรุงเทพมหานคร
17. โครงการศูนย์โลจิสติกส์เคอรี่ บางนา ระยะ2 จ.สมุทรปราการ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
5,119
5,046
2,336
2,200
2,174
2,088
1,227
1,120
1,104
859
845
837
729
653
650
558
539

2. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ด้วยประสบการณ์กว่า 59 ปี ทาให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทก่อสร้างของคนไทยที่มีประสบการณ์ใน
การงานโครงสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องจักรกล ภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกๆ
ประเภทอันได้แก่ โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ โรงกลั่นน้ามัน คลังน้ามัน โรงงานบาบัดน้าเสีย โรงงานผลิตเหล็ก และอื่นๆ
อีกมากมาย ภายใต้ทีมงานบริหารการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ของโครงการอันได้แก่ เจ้าของโครงการ บริษัทฯ ที่ปรึกษา รวมทั้งการใช้แรงงานที่มีประสบการณ์สูง ทาให้บริษัทฯ
สามารถก่อสร้างโรงงาน และติดตั้งอุปกรณ์สาคัญๆ
ที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยาในการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และดาเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอันก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
มากมายภายใต้ผลงานการก่อสร้างของอิตาเลียนไทย
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โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1. โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เฟส 2 จ.นนทบุรี
2,687
2. โครงการอาคาร Warehouse โรงงานน้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ
199
3. โครงการอาคารหม้อต้ม มิตรภูเขียว ราง B จ.ชัยภูมิ
193
โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการปรับปรุงโรงงานกู๊ดเยียร์ จ.ปทุมธานี
260
2.โครงการโรงงานผลิตนาตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนขยาย จ.นครราชสีมา
227
3.โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมฐานรากเครื่องจักร โรงงาน MDF2 จ.สงขลา
191
4.โครงการก่อสร้างอาคารหม้อต้ม หม้อเคี่ยวปั่น โครงการขยายมิตรภูหลวง ราง B จ.เลย
174
5.โครงการก่อสร้างฐานราก Turbine , Boiler โรงงานน้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
149
6.โครงการก่อสร้างโกดัง GMP2 MPPV จ.ขอนแก่น
106
3. งานวางท่อขนส่งน้ามัน ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้า ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน และถังเก็บน้ามันขนาดใหญ่
การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้า ท่อน้ามัน ท่อส่งแก๊ส จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการขนส่ง และลดปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งมีผลทาให้ลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาด้านจราจร
สาหรับความยากง่ายในการก่อสร้างขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร เช่น พื้นที่เป็นดิน ทราย หรือหิน
แนวทางที่จะวางตัดผ่านถนน ผ่านลาคลอง ผ่านแม่น้า หรือตัดผ่านทะเล ซึ่งกรรมวิธีในการก่อสร้างขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ
ตัดผ่าน เช่น ถ้าพื้นที่กว้างๆ จะใช้การขุดเปิดหน้าดินแล้ววางท่อ ถ้าตัดผ่านถนนจะใช้วธิ ีการเจาะแล้วดันท่อผ่าน
สาหรับการวางท่อผ่านทะเลจะใช้วธิ ีการวางถ่วงให้จมที่ก้นทะเล นอกจากนั้นยังมีการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะ
ผ่านพื้นที่ ที่มีการจราจรคับคั่ง จึงต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษโดยวางสายไฟฟ้าใต้ดินโดยไม่จาเป็นต้องขุดเปิดหน้าดิน
ซึ่งจะไม่เป็นการรบกวนสภาพจราจร สาหรับเทคโนโลยีนี้บริษัทฯได้จากการจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับ Skanska Lundby
ซึ่งเป็นผู้นาเทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรปมาใช้ในการดาเนินการ
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1. โครงการติดตังวางรางรถไฟที่บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย
826
2. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอนา นิคมอุตสาหกรรมบางปู
750
3. โครงการแนวป้องกันนาท่วม บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จากัด จ.พระนครศรีอยุธยา
282
4. โครงการผลิตชินส่วนอุโมงค์ระบายนาใต้คลองบางซื่อ
259
5. โครงการวางท่อก๊าซและสถานีควบคุมก๊าซสถานีโรงไฟฟ้านวนคร จ.ปทุมธานี
180
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โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
1.โครงการท่อรวบรวมนาเสียเมืองโฮจิมินห์ Package XL-01 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2.โครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซบนบกเส้นที่1 (RC-670) 18" จ.สระบุรี
3.โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซบนบกเส้น1 (RC-650) จ.ปทุมธานี
4. โครงการทางจักรยานสุวรรณภูมิ
5.โครงการบ่อพัก-ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว (กฟน.) กรุงเทพมหานคร
6.โครงการวางท่อประปาการ์เด้นรีช-สถานีตาราตาลาวาล์ว ประเทศอินเดีย
7.โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาหรับโรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
8.โครงการปรับปรุง DPCU ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
9.โครงการสาธารณูปโภคส่วนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
10.โครงการเขื่อนป้องกันนาท่วมโรงงานไทยนาทิพย์ จ.ปทุมธานี
11.โครงการวางท่อรวบรวมนาเสีย ถ.เจมส์ ลอง ซารานี กัลกัตตา ประเทศอินเดีย
12.โครงการบ่อพัก,ท่อร้อยสายไฟใต้ดินสถานีย่อยฉิมพลี สัญญาฝบค.ค.19/2556 กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
2,765
1,692
949
672
494
442
480
353
307
282
262
198

4. งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร็วสูง งานทางวิ่ง งานสถานี งานวางราง และ
งานระบบรถไฟฟ้า สะพาน และระบบทางด่วน
การก่อสร้างทางหลวงในช่วงแรก เป็นการดาเนินการเองของภาครัฐหรือผู้รับเหมาจากต่างประเทศ จนถึงปี
พ.ศ. 2506 ทางรัฐบาลไทยจึงเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเอกชนในประเทศ เข้าร่วมประมูลเพื่อดาเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้
ปฏิบัติงานสร้างทางตั้งแต่ระดับง่ายที่สุด คือการทาถนนลูกรัง แล้วเพิ่มระดับความยากขึ้นเป็นการทาทางหลวงสาย
ต่างๆ ทาสะพานข้ามแม่น้าขนาดใหญ่ สะพานกลับรถจนถึงระบบทางด่วนยกระดับต่างๆ นอกจากนี้ยังเข้าร่วม
ดาเนินการโครงการที่จัดว่าทาได้ยากที่สุด เนื่องจากต้องก่อสร้างผ่านพื้นที่ย่านธุรกิจที่แออัดที่สุด ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามจุดตัดในกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าธนายง (บีทีเอส) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
โครงการแรกของประเทศไทย และโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่ง
โครงการดังกล่าวนี้ต้องอาศัยการจัดการด้านการบริหารการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพที่สดุ เพราะเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่มีความยากและต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดาเนินการ สาหรับงานในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้สร้างทาง
วิ่งรถไฟความเร็วสูง ( 350 กม. ต่อ ชัว่ โมง ) ในไต้หวัน และได้สร้างโครงการรถไฟฟ้าที่ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2549
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ ที่เมืองเดลลี เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน และยกระดับอย่างละโครงการ , กาลังสร้างที่เมือง
โกลกัตตา, ไจเปอร์, เดลลี อีก 4 โครงการ เป็นใต้ดิน และยกระดับอย่างละ 2 โครงการ รวมทั้งงานวางรางรถไฟฟ้า ที่
เมืองบังกาลอร์ อีกหนึ่งโครงการ
สาหรับการก่อสร้างทางรถไฟในปัจจุบัน ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้วางนโยบายในการปรับปรุงการ
สร้างทางรถไฟเป็นแบบรางคู่ทั้งหมดทั่วประเทศ อิตาเลียนไทยได้เป็นบริษัทแรกที่เข้าดาเนินการในการสร้างทางรถไฟ
แบบรางคู่ โดยร่วมมือกับบริษัทโคจิเฟอร์ ซึ่งเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับการวางราง และร่วมกันผลิต
ประแจสับหลีกคุณภาพสูงใช้ในประเทศ และส่งออกชิ้นส่วนไปยังประเทศฟิลิปปินส์, อียิปต์, อิสราเอล, อังกฤษ,
________________________________________________________________________________
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นอร์เวย์ และฟินแลนด์ ส่งออกประแจครบชุดไปยังประเทศสิงคโปร์,มาเลเซีย,ฮ่องกง และไต้หวัน เพื่อสนับสนุน
โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ผลิตหมอนคอนกรีตใช้ในงานก่อสร้างทางรถไฟหลายโครงการ และผลิตส่งไปยังประเทศ
กัมพูชา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตหมอนคอนกรีตชนิดรับน้าหนักได้มากเป็นพิเศษส่งออกไปยังประเทศ
ออสเตรเลีย ณ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับติดตั้งรางรถไฟของระบบรถไฟฟ้าธนายง
(บีทีเอส) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟลอยฟ้าโครงการแรกของประเทศไทย งานวางรางรถไฟฟ้าของเมืองบังกาลอร์ประเทศ
อินเดีย และงานวางรางพร้อมระบบเครื่องกลไฟฟ้าของงานบีทีเอสส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีแบริ่งและ
งานวางรางของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการวางรางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อสัญญา 6
3,390
2.โครงการเสริมโครงสร้างทางรถไฟ คลองสิบเก้า- สะพานคลองลึก
2,618
3.โครงการผลิต,จัดหาสะพานเหล็กและติดตั้งแขวงบารุงทางปราจีนบุรี
117
4.โครงการผลิต,จัดหาสะพานเหล็กและติดตั้ง คลองสิบเก้า จ.ฉะเชิงเทรา
114
5.โครงการผลิต,จัดหาสะพานเหล็กพร้อมติดตั้ง 4แห่ง กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
103
โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงสัญญา 2 (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) กรุงเทพมหานคร
23,336
2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญาที่3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า) กรุงเทพมหานคร
17,355
3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) สัญญา1 กรุงเทพมหานคร
14,280
10,693
4.โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีนาเงินสัญญา1 หัวลาโพง-สนามไชย กรุงเทพมหานคร
4,294
5.โครงการโกลกาตา เมโทร UG2 ประเทศอินเดีย
2,140
6.โครงการปรับปรุงทางหลวงNo.18a บ้านประทุมพอน-อัตตะปือ สปป.ลาว
1.992
7.โครงการเดลลี เมโทร สัญญาCC-32 (UG-3) ประเทศอินเดีย
1,668
8.โครงการเดลลี เมโทร สัญญา CC-26R ประเทศอินเดีย
1.411
9.โครงการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา
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ชื่อและที่ตั้งโครงการ
10.โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
11.โครงการทางหลวงสาย 304 อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี
12.โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา (ตอน8) กม.4
13.โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุร-ี นครราชสีมา (ตอน 9) กม.4
14.โครงการทางหลวงสาย304 กบินทร์บุรี-วังนาเขียว (ตอน 3)
15.โครงการเสริมโครงสร้างทางรถไฟ ชุมทางคลอง19 - แก่งคอย
16.โครงการทางลอดจุดตัด ทางหลวง 402 กับทางเลี่ยงเมือง บางคู จ.ภูเก็ต
17.โครงการทางลอดจุดตัดทางหลวง หมายเลข 402 กับ 4026 จ.ภูเก็ต
18.โครงการสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัด กับถนนสายสค.2032 แยก ทล.35 บ้านโคกขาม จ.สมุทรสาคร
19.โครงการสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานช่องนาในทางรถไฟสายเหนือ
20.โครงการสะพานข้ามแม่นาเมย แห่ง 2 อ.แม่สอด จ.ตาก สัญญาที่ 1
21.โครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างทางสถานีหัวตะเข้ - ฉะเชิงเทรา
22.โครงการปรับปรุงทางรถไฟของประเทศกัมพูชา

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1,262
1,233
982
873
743
581
558
440
379
365
335
163
105

5. งานก่อสร้างสนามบิน ท่าจอดเรือ ท่าเรือน้าลึก และงานทางทะเลอื่นๆ
บริษัทฯ ยังคงครองความเป็นผู้นาในด้านงานรับเหมาก่อสร้างทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกร่องน้า งาน
ทาเขื่อนกันคลื่น และการก่อสร้างท่าเรือน้าลึก ซึ่งบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวได้ว่า เป็นบริษัทของคนไทย
บริษัทแรกที่มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างท่าเรือพานิชย์ขนาดใหญ่ของเมืองไทย เพื่อรองรับโครงการพัฒนา
ชายฝั่งตะวันออกซึ่งมีความสามารถในการขนถ่ายสินค้า และสามารถรองรับได้ทั้งเรือคอนเทนเนอร์ เรือภายในประเทศ
เรือสินค้าเกษตร และเรือบริการ พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน
ประสบการณ์การก่อสร้างสนามบินของบริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2506 โดยก่อสร้างสนามบินทหารของ
อเมริกัน ของหน่วย OICC จากนั้นก็มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสนามบินได้แก่การสร้างอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศของสนามบินดอนเมือง ก่อสร้างส่วนขยายของสนามบินภูเก็ต ปรับปรุงพื้นที่ และก่อสร้างทางวิ่ง ทาง
ขับ ลานจอด และอาคารเทียบเครื่องบินโดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
มันฑะเลย์ ในสหภาพเมียนมา และสนามบินอาห์มีดาบัด ประเทศอินเดีย เป็นต้น
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โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการขยายคลังก๊าซ LPG ปตท.เขาบ่อยา (Marine Work) จ.สระบุรี
1,517
2.โครงการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด
748
3.โครงการระบบป้องกันนาท่วมชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ ระยะ1
233
4.โครงการพัฒนาเมืองพืนที่ชุมชนละไม เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
133
โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชัน B2,B1,G) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11,262
2.โครงการขยายท่าเรือเคอรีสยามซีพอร์ต ระยะที่ 4
1,597
3.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่นาป่าสัก ระยะที่ 1 ตอนที่ 1
913
4.โครงการปรับปรุงระบบระบายนา และเขื่อนคสล.คลองสะแกงาม
400
5.โครงการฝายวังปาน จ.ลาพูน
382
6.โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี
352
7.โครงการระบบป้องกันนาท่วมชุมชนบางศรีเมือง ริมเจ้าพระยา จ.นนทบุรี
326
8.โครงการพัฒนาเมืองพืนที่ชุมชนเฉวง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
312
9.โครงการปรับปรุงพืนที่ท่าเรือ 20 G พร้อมติดตังระบบไฟฟ้าแรงสูง
185
10.โครงการระบบป้องกันนาท่วมพืนที่ชุมชนบางกระเจ้า พระประแดง จ.สมุทรปราการ
132

6. งานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นผลงานอีกด้านหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีความภูมิใจที่จะกล่าวว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และเล็กมาแล้วมากมายในประเทศไทย
เขื่อน
อเนกประสงค์ที่บางลาง จ. ยะลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
เขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ และเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีความยากลาบากมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
ในด้านวิศวกรรมที่เคยมีมาในประเทศไทย โดยต้องทาการก่อสร้างผนังกันน้าใต้ดิน (Diaphram Wall) ลึกถึง 50 เมตร
เพื่อควบคุมทิศทางของน้าให้อยู่ในส่วนที่กาหนดและไม่ให้เกิดผลการทบต่อโครงสร้างของตัวเขื่อน รวมถึงการจัดทา
อุโมงค์ผันน้าขนาดใหญ่ในช่วงการก่อสร้าง มีการจัดทาระบบระบายน้าสาหรับการชลประทานและการผลิตไฟฟ้าท้าย
เขื่อนด้วย
นอกจากอุโมงค์ผันน้าในโครงการสร้างเขื่อนต่างๆแล้ว บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟขนาดใหญ่สูง 6.5
เมตร กว้าง 7.5 เมตร ทะลุช่องเขายาว 1.2 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการเดินทางของรถไฟสายคลองสิบเก้า–แก่งคอย และ
งานเจาะระเบิดหินก่อสร้างอุโมงค์วางท่อน้าของ กฟผ. ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เมตร ยาว
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2,700 เมตร โดยการทางานจะเป็นการระเบิดหินและขุดจากปลายทั้งสองด้านเข้าหากันและพบกันที่จุดกึ่งกลาง ซึ่ง
ต้องใช้ความถูกต้องและแม่นยาในการก่อสร้าง
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้า และ โรงไฟฟ้าพลัง
กังหันไอน้ามากมายในส่วนต่างๆ ของประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแหล่งพลังงาน รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้า
ย่อยขนาดต่างๆ เพื่อขยายกาลังส่งไฟฟ้าไปยังจุดที่ต้องการพลังงาน
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อและที่ตั้งโครงการ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

1. โครงการทุ่งกังหันลม 10 MW อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

81

โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังนา นาเทิน1 สปป.ลาว

4,876

2.โครงการอุโมงค์ส่งนาและอาคารประกอบช่วงแม่งัดแม่กวงสัญญา 1 จ.เชียงใหม่
3.โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230/115 KV ฉะเชิงเทรา 2

2,182
470

4.โครงการดับเบิลยูพพี ี จ.เพชรบุรี

240

7. งานด้านโครงสร้างเหล็ก
งานชนิดนี้มีองค์ประกอบหลักที่แตกต่างจากโครงสร้างทั่วๆ ไป โดยเน้นหนักในวัตถุดิบประเภทเหล็กกล้า
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพร้อมอุปกรณ์ ก่อนที่จะนาไปติดตั้งในสถานที่จริง ตัวอย่างเช่น งาน
สะพานลอยรถยนต์ข้ามถนนและทางแยกในเขตกรุงเทพมหานคร งานโครงสร้างอาคารสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง หรือโครง
หลังคาของอาคารยิมเนเซี่ยม ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเป็นโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วน
โครงเหล็กอยู่ 1 แห่ง ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี มีกาลังผลิตรวม 12,000 ตันต่อปี
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
1. ผลิตงานโครงสร้างเหล็กสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ บริษัทฯ (12,703 ตัน)

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1,085
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โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
มูลค่างาน
(ล้านบาท)
1.งานโครงสร้างเหล็กรถไฟฟ้าสายสีเขียว (6,826 ตัน)
2.งานโครงสร้างเหล็กรถไฟฟ้าสายสีแดง ( 1,610 ตัน)

423
104

8.งานด้านการวางระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531-2535) รัฐบาลได้ส่งเสริมและ
ยกระดับระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศ เพื่อให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และ
เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งการติดตั้งระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมจะประกอบไปด้วย การขุดวางท่อ
ร้อยสาย การทาบ่อพัก การวางสายทองแดง และสายไฟเบอร์ออพติก รวมทั้งติดตั้งระบบควบคุมการทางาน สาหรับ
งานประเภทนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีความชานาญโดยเฉพาะ ในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ
จนมีผลงานที่ลุลว่ งไปแล้วหลายโครงการ
ปัจจุบันการวางท่อส่งน้ามันและการวางท่อแก๊สไปยังจุดต่างๆ ในประเทศ ต้องมีระบบการสื่อสารติดตั้งไปด้วย
เพื่อทราบข้อมูล และปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งไป ดังนั้นการประสานงานของฝ่ายก่อสร้างกับฝ่าย
ติดตั้งระบบการสื่อสารจะต้องควบคู่ไปด้วยกัน เพราะจะต้องวางสายไฟเบอร์ออพติก ไปพร้อมกับท่อดังกล่าว โดย
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดาเนินการ เพื่อความมั่นใจได้ว่าสายไฟเบอร์ออพติกที่ติดตั้งไป จะต้องไม่เสียหายใน
ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการสาคัญที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559
ชื่อและที่ตั้งโครงการ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

1. โครงการอาคารทดสอบทางด้านไฟฟ้าแรงสูง
2. โครงการออกแบบจัดหา และติดตั้งเคเบิลใยแก้วนาแสง

123
105

โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ชื่อและที่ตั้งโครงการ

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

1.โครงการอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค กรุงเทพฯ
2.โครงการตรวจซ่อมบารุงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วระยะ 2 พืนที่ ภาคใต้

582
97
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9. งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่และถ่านหิน
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประมูลงานขุดและขนแร่ถ่านหินเพิ่มขึ้นจากงานที่เคยทามาในอดีต เพราะบริษัทฯ มี
ศักยภาพความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรเกี่ยวกับการทาการสารวจ ขุดขนดินและถ่านหิน โดยการใช้
สายพานลาเลียงช่วยในการขนย้ายดินหรือถ่านหินขึ้นมาจากบริเวณด้านล่างของเหมือง
โครงการสาคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ชื่อและที่ตั้งโครงการ
1. โครงการเหมืองหงสา, สปป. ลาว *
2. โครงการเหมืองแม่เมาะ สัญญา7 จ.ลาปาง
3. งานบริหารและดาเนินการขุดขนดินเหมืองแม่เมาะสัญญา 7/1 จ.ลาปาง

มูลค่างาน
(ล้านบาท)
25,282
11,263
3,051

หมายเหตุ * ดาเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จากัด
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2.3การตลาดและภาวะการแข่งขัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การที่จะได้รับงานโครงการใหม่นนั้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ
ประมูลที่มีการแข่งขันสูง โดยหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้ประมูลแล้ว ราคาประมูลจะเป็นประเด็นหลักที่จะใช้
ในการพิจารณา การแข่งขันทีเ่ พิ่มสูงขึ้นสาหรับโครงการก่อสร้างนั้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทาให้ราคา
ของสัญญาลดลง
ลูกค้า บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็นสองลักษณะคือ ประเภทของลูกค้าและที่ตั้งของลูกค้า ทั้งนี้ ประเภทของ
ลูกค้าจะพิจารณาว่าเป็นลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ส่วนประเภทของที่ตั้งลูกค้า จะพิจารณาจากงานของ
ลูกค้าว่าทาในประเทศหรือต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 งานในส่วนของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ
53.4 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ
ในกิจการร่วมค้า ในขณะที่งานในส่วนของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 46.6 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า โดยที่งานกับลูกค้าในประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ ในขณะที่งานกับลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 40.3
ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแบ่งตามลักษณะของลูกค้า

มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐ...........................
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาคเอกชน....................
รวม..........................................
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าในประเทศ.............
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับลูกค้าต่างประเทศ...........
รวม..........................................................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
53.4
53.2
47.2
46.6
46.8
52.8
100.0
100.0
100.0
59.7
40.3
100.0

62.9
37.1
100.0

52.9
47.1
100.0

ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา งานในส่วนภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 47 ถึง 53 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ โดย
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือกับภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 53.4 และ 53.2 ของงานที่มีอยู่ในมือทั้งหมดของบริษัทฯ ณ สิ้นปี
2559 ปี 2558 ตามลาดับ
สถานการณ์การแข่งขันและผู้แข่งขัน มีบริษัทที่ดาเนินธุรกิจก่อสร้างที่เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย (Thai Contractors Association) มากกว่า 500 แห่ง ประกอบไปด้วยบริษทั ไทย บริษัทต่างประเทศ และ
กิจการร่วมค้า ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ นอกจากการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับราคาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกาหนดราคา คือการหาแหล่งวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุน
โครงการ นอกเหนือจากความพร้อมด้านวัตถุดบิ แล้ว ปัจจัยการแข่งขันที่สาคัญยังรวมถึงความรู้ความชานาญและ
________________________________________________________________________________
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ประสบการณ์ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงและการก่อตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อให้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและเพื่อ
การมีพันธมิตรธุรกิจ
ตัวแทนภาครัฐอนุญาตให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้นเข้าร่วมประมูลงาน
ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถ แยกประเภทได้ตามระดับความชานาญ ความรู้ทางด้านเทคนิคและความพร้อมในการจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ ผู้รับเหมาที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดย่อมได้รับการพิจารณาในเบือ้ งต้นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะ
เข้าประมูลเพื่อทาสัญญาได้ทุกประเภท ขณะที่ผู้รับเหมาที่ไม่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดจะไม่สามารถเข้าประมูล
เพื่อทาสัญญาที่ต้องใช้ระดับความชานาญการที่สูงกว่า บริษัทฯ เชื่อว่าลูกค้าภาครัฐหลายรายในประเทศได้จัดอันดับ
บริษัทฯ ให้เป็นผู้รบั เหมาในระดับสูงสุด
ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แสดงรายได้ของผู้รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแต่ละรายสาหรับปี พ.ศ. 2559
ชื่อบริษัท
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)
ของยอดรวม
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
48,389.2
22.95
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
47,019.5
22.30
บริษัท ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน)
20,358.1
9.66
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
18,624.1
8.83
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
12,665.1
6.01
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
10,020.1
4.75
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน)
8,360.9
3.97
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
8,028.1
3.81
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จากัด (มหาชน)
7,003.3
3.32
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
5,392.2
2.56
บริษัท พรีบิลท์ จากัด (มหาชน)
5,374.1
2.55
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
5,324.5
2.52
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
3,736.9
1.77
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2,911.5
1.38
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)
2,764.3
1.31
บริษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
1,878.1
0.89
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
1,216.8
0.58
บริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
1,077.5
0.51
บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
691.2
0.33
รวม
210,835.5
100.00
แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ไม่รวมบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากไม่มีงบการเงินสาหรับปี พ.ศ. 2559
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นอกจากบริษัทในประเทศไทยแล้ว ยังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างของต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศ แต่
บริษัทรับเหมาต่างชาติถูกจากัดไม่ให้เข้าร่วมประมูลงานโครงการของรัฐ เนื่องจากระเบียบของราชการที่กาหนดให้
ผู้เข้าร่วมประมูลงานจะต้องเป็นนิติบุคคลไทย (หมายถึง นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
หุ้น) บริษัทรับเหมาก่อสร้างของต่างชาติจึงไม่สามารถจัดตั้งบริษัทหรือสาขาในประเทศไทยโดยไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
สัญชาติไทยเพื่อร่วมประมูลงานของรัฐได้ ยกเว้นเป็นการจัดตั้งในช่วงอายุสัญญาโครงการเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
โดยทั่วไป
กรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีของโครงการที่ภาครัฐเป็นผู้รับดาเนินการหรือมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเท่านัน้
ดังนั้น บริษัทก่อสร้างชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ดาเนินธุรกิจก่อสร้างทั่วไปในประเทศจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทที่
มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากและเป็นผู้ออกเงินลงทุนส่วนใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อจากัดในการที่บริษัทต่างชาติ
จะเข้ามามีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ
สืบเนื่องจากข้อจากัดข้างต้น บริษัทก่อสร้างของต่างชาติจานวนมากจึงก่อตั้งกิจการร่วมค้า หรือดาเนินการ
ธุรกิจในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มบริษัท (Consortium) กับบริษัทก่อสร้างของไทย การดาเนินการดังกล่าวทาให้บริษทั
ต่างชาติมีช่องทางเข้าสู่ตลาดในประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทไทยอันรวมถึงบริษัทฯ ได้รับ
ประโยชน์จากความชานาญการทางเทคนิค และในบางกรณียังอาจได้รับผลประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของบริษัทต่างชาติดังกล่าวอีกด้วย การดาเนินการในรูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะใช้กับโครงการโดยเฉพาะเจาะจง
และมักจะเลิกไปเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งกิจการร่วมทุนในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งเพื่อ
เหตุผลทางยุทธศาสตร์และในแขนงที่บริษัทฯ ต้องการประสบการณ์
บริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานโครงการในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นในทวีปเอเชีย สถาบันทางการเงินที่
ได้รับความเชื่อถือ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก หรือ JBIC ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน
แก่โครงการ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการที่บริษัทฯ เข้าประมูล โครงการเหล่านี้เปิดกว้างให้ผู้ประมูล
ระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานคุณสมบัติสูงเข้าประมูล ในอดีตที่ผ่านมา ผู้รับเหมาท้องถิ่นส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่จะมาแทนประเทศจีนในอนาคต ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ผู้แข่งขัน
ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้รบั เหมาร่วมทุน (กิจการร่วมค้า) ระหว่างผู้รับเหมาท้องถิ่นกับผู้รับเหมาต่างชาติ เช่น ผู้รับเหมาจาก
ประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆในยุโรป
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ขั้นตอนการรับงาน
ติดต่อหน่วยราชการหรือเจ้าของโครงการ เพื่อซือแบบโครงการ
คานวณต้นทุนของโครงการจากแบบ (Cost Estimation)
ยื่นประกวดราคา
รับงานเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้าง
กาหนดผู้ดาเนินโครงการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่รองประธาน
บริหารรับผิดชอบโครงการ
วางแผนรายละเอียดและจัดเตรียมงานก่อนลงมือก่อสร้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง
หรือผู้รับเหมารายย่อย

รายงานความก้าวหน้า

ไม่ผ่านการตรวจสอบ
สอบ

ติดตามและตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

ตรวจเช็คความเรียบร้อย

ส่งมอบงาน

________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 23

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

แบบแสดงรายการประจาปี 2559

ขั้นตอนการรับงาน
1. การประกวดราคา การรับงานจากลูกค้าของบริษัทฯ โดยการติดตามข่าวการประกวดราคา ตามประกาศจากหน้า
หนังสือพิมพ์ หรือจากบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ บริษัทฯ จะเข้าร่วมทาการประกวดราคาโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ซื้อเอกสารประกวดราคาเพื่อคิดราคา
1.2 การเสนอราคา
2. การเจรจา บริษัทฯ อาจจะรับงานโดยการเจรจาตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการประกวดราคาซึ่งทางบริษัทฯ อาจเป็นฝ่ายไป
เสนอบริการ หรืออาจเป็นทางลูกค้าติดต่อเจาะจงเลือกบริษัทฯ
ขั้นตอนระหว่างการดาเนินงาน
1. แบ่งงาน โดยดูประเภทของงาน และส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเป็นส่วน ๆ ไป
2. แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในทุก ๆ ด้านของโครงการ และอยู่ในการ
ควบคุมของรองประธานบริหาร (Senior Vice President ) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit)
3. วางแผนรายละเอียดโครงการ โดยผู้จัดการโครงการจะ
 จัดตารางโครงการ (Project Schedule) ให้เหมาะกับเงื่อนไข และระยะเวลาการชาระเงิน
 วางแผนคนงาน จะจาแนกระดับคนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจานวนคนงานที่ใช้กับงานแต่
ละประเภท
 วางแผนจัดเครื่องจักร เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
 เตรียมสานักงานชั่วคราว และจัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้พร้อม
 จัดทาตารางการทางาน โดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ
4. การดาเนินการก่อสร้าง ระหว่างดาเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมและหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายจะร่วมมือคอยตรวจสอบ
ดูแล และรักษาอัตราความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนและกาหนดเวลาที่วางไว้
5. การรายงานและบันทึก เป็นการรายงานผลเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ทา
6. การติดตามและตรวจสอบ ต้องมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ติดตามต้นทุน เปรียบเทียบกับ
งบประมาณในการก่อสร้าง
7. การตรวจเช็คความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน ตรวจสอบผลงานอยู่เป็นประจาทุกเดือน
ขั้นตอนหลังการดาเนินงานแล้วเสร็จ
การส่งมอบงาน ฝ่ายผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน และจ่ายคืนเงินประกันผลงาน (Retention
Money) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาประกันผลงานแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้าประกันผลงาน (Performance Bond)
ให้แก่บริษัทฯ

________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 24

แบบแสดงรายการประจาปี 2559

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และตามสัดส่วนของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าของงานมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ต่อปี
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
ชื่อโครงการ

1) งานเหมืองหงสา, สปป.ลาว (1)
2) งานก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
(สัญญา 2: งานโยธาสาหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต)
3) งานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ – คูคต (สัญญา 1 งานโยธา)
4) งานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารเทียบเครื่องบิน
ของหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอด
อากาศยาน และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้
5) งานขุดขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
สัญญาที่ 7 (2)
6) งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีนาเงิ
้ นส่วนต่อขยาย สัญญา
1 ช่วงหัวลาโพง-สนามไชย
7) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนาใน
เอเซีย
8) งานก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2

ความ
ระยะเวลา (ปี) กาหนดวัน มูลค่าของ
คืบหน้าของ
แล้วเสร็จ
งาน
โครงการ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
17 ปี 3 เดือน ธ.ค. 2572 25,281.8
12.3
4 ปี 12 เดือน ก.พ. 2561 23,552.1
88.5
29.5

3 ปี 9 เดือน

ก.พ. 2562

12,959.7

13.7

2 ปี 2 เดือน

พ.ย. 2561

11,262.1

70.7

11 ปี 7 เดือน

เม.ย.2563

10,945.6

98.7

5 ปี 11 เดือน

มี.ค. 2560

10,666.2

89.4

5 ปี 6 เดือน

ธ.ค. 2560

5,187.7

10.2

4 ปี 12 เดือน

ก.ค.2563

5,046.7

หมายเหตุ
(1) โครงการนี้ดาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
(2) โครงการนี้ดาเนินการโดยกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งร่วมกับบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 รายได้และโอกาสในการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทํากับภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ที่สําคัญในประเทศโดยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในประเทศคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมด
เศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นในปี 2559 โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ. 2558 และคิดเป็นร้อยละ 0.9 ในปี
พ.ศ. 2557 ขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลงโดยคิดเป็นเป็น
ร้อยละ 8.3 ในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 17.0 ในปี พ.ศ. 2558 และคิดเป็นร้อยละ -2.4 ในปี พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันและระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงเพียงใด หรือจะมีวกิ ฤตการณ์ทางการเงินเกิดขึ้นอีก
หรือไม่ ในอนาคตปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่
 การลดลงของกิจกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านอุตสาหกรรมในประเทศ หรือในภูมิภาค หรือใน
ระดับโลก
 การยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินและการคลังของภาครัฐจากในประเทศ หรือในระดับโลก
 การขาดแคลนสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงในส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการด้าน
สินค้าและบริการของผู้ประกอบการในภูมภิ าค
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาน้ํามัน
 ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีอากร
 การกลับมาของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคไข้หวัดนก หรือการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ในประเทศ
หรือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
 การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การรัฐประหาร การก่อการร้ายหรือความขัดแย้งทางทหารทั้งในประเทศไทย
และประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคหรือทั่วโลก
 สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศที่ยังดําเนินต่อไปหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้น และการพัฒนาด้าน
กฎหมาย การเมือง หรือเศรษฐกิจของประเทศหรือที่กระทบต่อประเทศ
 ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
การถดถอย หรือเสื่อมลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต
หรือการเงินในประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา
___________________________________________________________________________________________________________
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 26

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

แบบแสดงรายการประจาปี 2559

กู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจาก
มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายในประเทศแล้ว การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับการใช้จา่ ยของภาครัฐเป็นอย่างมาก
โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมทางหลวง เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 70.6 และร้อยละ 69.4 ของรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 และทั้งปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ และร้อยละ 53.4 และร้อยละ 53.2 ของมูลค่าของงานของ
บริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าที่มีอยู่ในมือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ ในขณะที่แผนของประเทศเปิดโอกาสให้รัฐบาลเพิ่มการ
ใช้จ่ายด้านโครงการระบบสาธารณูปโภค
หากมีการตัดลดงบประมาณค่าใช้จา่ ยที่สําคัญของรัฐบาลย่อมส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อปริมาณสัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ของภาครัฐที่จะมี ซึ่งในกรณีดังกล่าวหรือในกรณีที่ความสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ และภาครัฐไม่ราบรื่น ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของ
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุนด้วย
1.2 งานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคที่บริษัทฯ รับดําเนินงานมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนด
สิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ
รายได้ส่วนสําคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
มาจากสัญญาก่อสร้างที่ทํากับรัฐบาล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของ
รัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งงานเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งไม่เกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างของบริษัทฯ
ตัวอย่างเช่น โครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่หลายโครงการเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคนทั่วไป
ซึ่งอาจถูกตรวจสอบโดยสาธารณชน และฝ่ายการเมืองมากกว่าปกติ และอาจเป็นโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งทําให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากให้แก่โครงการดังกล่าว นอกจากนี้โครงการระบบ
สาธารณูปโภคดังกล่าวอาจเกิดความล่าช้าหรืออาจถูกแก้ไขเนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้การชําระเงินให้แก่
บริษัทก่อสร้างที่ให้บริการแก่โครงการดังกล่าวรวมถึงบริษัทฯ อาจล่าช้า อันเป็นผลจากการเกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือผู้ให้กู้แก่โครงการ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล อาจก่อให้เกิดความล่าช้าใน
การชําระเงินให้แก่บริษัทฯ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ นอกจากนี้ข้อพิพาทต่างๆ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและนโยบายของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท และการจัดหาเงินทุน
เพื่อใช้ในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และ
ผลตอบแทนผู้ลงทุน
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1.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการความเสี่ยงรายได้ หรือต้นทุนของสัญญาโดยรวมได้อย่าง
ถูกต้อง หรือไม่สามารถตกลงราคามูลค่าของงานที่ได้ดําเนินการแล้ว เนื่องจากคําสั่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการ
อนุมัติ บริษัทฯ อาจได้รับผลกําไรต่ํากว่าที่คาดไว้ หรืออาจขาดทุนจากสัญญา
สัญญาก่อสร้างที่สําคัญของบริษัทฯ จะเป็นสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) หรือสัญญาที่มีราคาต่อหน่วยที่
แน่นอน (Fixed Unit Price) ข้อกําหนดของสัญญาเหล่านี้กําหนดให้บริษัทฯ ต้องค้ําประกันราคาค่าบริการเหมาจ่าย หรือ
ราคาค่าบริการที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอน และต้องรับความเสี่ยงว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไม่
สูงกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จะรับรู้กําไรจากสัญญาต่างๆ ได้เฉพาะเมื่อบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุน และหลีกเลี่ยง
ปัญหาต้นทุนสูงกว่าประมาณการได้ อนึ่งการที่ต้นทุนสูงกว่าประมาณการ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพ การ
ประมาณการที่ผิดพลาด หรือปัจจัยอื่นใดล้วนส่งผลให้โครงการได้กําไรน้อยลงหรืออาจขาดทุนได้ สัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้า
ดําเนินการจํานวนมากมีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุนของบริษัทฯ อิงกับสมมุติฐานหลายประการ แม้ว่าบริษัทฯ
จะคาดการณ์ต้นทุน แรงงาน และค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในการประมูลของบริษัทฯ แล้วก็ตาม รายได้ ต้นทุนและกําไรที่
รับรู้จากสัญญาเหมาจ่าย หรือสัญญาที่มีราคาต่อหน่วยที่แน่นอนอาจแปรผันไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ เนื่องมาจาก
ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเงื่อนไขของงาน ตัวแปรด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ตลอดอายุของ
สัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ และแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้ สัญญาก่อสร้างบางฉบับ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
สูตรที่ใช้ในการปรับราคา (Escalation Formula) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดบิ และแรงงานที่มิได้คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องรับภาระส่วนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนนั้นก่อนที่จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามสูตรที่ใช้ในการ
ปรับราคาได้
ซึ่งสูตรดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด หากการ
ประมาณการความเสี่ยง รายได้หรือต้นทุนของบริษัทฯ โดยรวมไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุการณ์เปลี่ยนไป หรือหากสูตรที่ใช้ใน
การปรับราคาดังกล่าวในสัญญาไม่ครอบคลุม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด บริษัทฯ จะได้กําไรน้อยลง หรืออาจขาดทุนจาก
สัญญานั้นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ
บริษัทฯ มักจะต้อง
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรืองานตามคําสั่งเปลี่ยนแปลง (Change Order) ตามที่ลูกค้าแจ้งมา แม้ว่าลูกค้ายังมิได้มีการตกลง
เกี่ยวกับขอบข่ายหรือราคาของงานที่จะทํานั้นก็ตาม
เหตุการณ์เช่นว่านี้อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่า งานที่ทํานั้นเกิน
ขอบข่ายงานที่กําหนดไว้ในแผนโครงการและรายละเอียดเฉพาะเดิมหรือไม่ หรือเกินกว่าราคาที่ลูกค้าเต็มใจชําระเป็นค่า
งานพิเศษหรือไม่ หากเป็นกรณีที่ลูกค้าตกลงว่างานที่ทํานั้นเป็นงานพิเศษที่ทําเพิ่ม แม้ลูกค้าจะตกลงชําระเงินสําหรับค่า
งานพิเศษ แต่บริษัทฯ อาจต้องรับภาระต้นทุนสําหรับงานดังกล่าว เป็นระยะเวลานาน จนกว่าคําสั่งเปลี่ยนแปลงจะได้รับ
อนุมัติและลูกค้าใช้เงินคืนให้ นอกจากนี้ คําสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่ยังมิได้รับอนุมัติ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา หรือข้อ
เรียกร้องเหล่านี้ ยังทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึง่ ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ” ในงบดุลของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งใบเรียก
เก็บเพื่อเรียกเก็บเงิน หรือได้รับชําระภาระต้นทุน และส่วนต่างกําไรจากงานที่ทําเพิ่มเติมหรืองานตามคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ได้ทั้งหมดหรือไม่ได้เลย ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจนําไปสูข่ ้อพิพาททางธุรกิจหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ
ดําเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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ธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าในจํานวนจํากัด

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะมุ่งรับงานจากลูกค้ารายใหญ่บางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มลูกค้าที่ เป็นแหล่งรายได้และแหล่ง
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือที่สําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมทางหลวง คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 และร้อยละ 29.3 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2559 และทั้งปี พ.ศ. 2558
และคิดเป็นร้อยละ 31.7 และร้อยละ 33.0 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีบทบาทใน
การก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามลําดับ หากบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูลงานใหม่ได้จากลูกค้าข้างต้น หรือบริษัทฯ มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญากับ
ลูกค้าดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะประมูลงานจากลูกค้ารายอื่นได้ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินการ โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้
ลงทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
1.5
กําไรลดลง

บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจทําให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและ

ธุรกิจก่อสร้างในประเทศและในทวีปเอเชียเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงการได้รับงานโครงการใหม่ๆ มักกําหนด
จากเกณฑ์การประมูลแข่งขันเป็นหลัก โดยหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณา
ราคาประมูล บริษัทฯ อาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัท
ก่อสร้างจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยบางบริษัทมีแหล่ง
เงินทุนและศักยภาพในการดําเนินงานที่มากกว่าของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ อาจต้องยอมรับกําไรตามสัญญา (Profit
Margin) ที่ลดลงหรือให้เงื่อนไขการทํางานที่ดีขึ้นแก่เจ้าของโครงการเพื่อการแข่งขัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้
ประสบความสําเร็จ ส่วนแบ่งการตลาดและส่วนแบ่งกําไรอาจลดลงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ
ดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
1.6 การที่บริษัทฯ เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าอาจทําให้บริษัทฯ ต้องรับผิดหากผู้ร่วมทุนตามกิจการ
ร่วมค้า มิได้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ในบางกรณีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจการร่วมค้ากับผู้ร่วมทุนภายนอก ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกันและ
แทนกัน (Joint and Several) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประมูลงานและทํางานโครงการเฉพาะบางโครงการที่บริษัท ฯ
ต้องการความชํานาญหรือเทคโนโลยีพิเศษ หรือเมื่อบริษัทฯ ต้องการยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานให้สูงขึ้น
หรือเมื่อบริษัทฯ ต้องการลดความเสี่ยงด้านการเงิน และการดําเนินงานในโครงการดังกล่าว ความสําเร็จของงานกิจการ
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ร่วมค้า ส่วนใหญ่แล้วขึ้นกับความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานร่วมกับผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า หรือ
ความสามารถของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในการปฏิบัติตามพันธะของตนตามสัญญาได้หรือไม่ หากผู้ร่วมทุนในกิจการ
ร่วมค้าไม่สามารถกระทําตามพันธะของตนได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนในส่วนของตนมาลงทุนได้ บริษัทฯ อาจจะ
ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นและให้บริการเพิ่มขึ้นมาเสริมส่วนที่ขาดนัน้ และหากเจ้าของโครงการมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
จากการไม่ปฏิบัติตามพันธะดังกล่าวบริษัทฯ อาจต้องเข้ารับผิดในส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าด้วย ยิ่งกว่านั้นหาก
บริษัทฯ ยังไม่สามารถดําเนินงานในส่วนของผู้ร่วมทุนได้เป็นที่น่าพอใจ
เจ้าของโครงการอาจบอกเลิกโครงการซึ่งอาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดตามกฎหมาย และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และกําไรทีบ่ ริษัทฯ จะได้รบั จาก
โครงการจะมีจํานวนลดลงด้วย และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงานโอกาสของบริษัทฯ และ
ผลตอบแทนผู้ลงทุน
1.7 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ
ที่มีอยู่ภายนอกประเทศ
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ที่ได้จากลูกค้าภายนอกประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 39.4 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทในปี พ.ศ. 2559 และ ทั้งปี พ.ศ.
2558 ตามลําดับ และคิดเป็นร้อยละ 40.3 และร้อยละ 37.1 ของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ และสัดส่วนของ
บริษัทฯ ในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ซึ่งโครงการ
ภายนอกประเทศดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในประเทศ สปป.ลาว สหภาพพม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ
อินเดีย มาดากัสการ์ ออสเตรเลีย โมซัมบิก และไต้หวัน ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเข้าประมูล และอาจได้รับเลือก ให้เข้าทําสัญญา
ก่อสร้าง ใหม่ๆ ในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่นๆ ด้วย
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของประเทศดังกล่าวบางประเทศ ในอดีตมีความไม่มั่นคงและ
รัฐบาลของบางประเทศได้เข้าแทรกแซงเศรษฐกิจในบางครัง้ และได้ดาํ เนินการปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของประเทศ
เช่น การควบคุมสกุลเงินในประเทศที่บริษัทมีโครงการ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งกําไรที่ได้จากโครงการกลับมา
ได้ ความไม่มั่นคงทางการเมืองความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของ
บริษัทฯ ในปัจจุบนั หรือจํานวนและขนาดของโครงการระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มีการเติบโตที่
ช้าลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตาม
สัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน นอกจากนี้
จากการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจบริการก่อสร้างในต่างประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะมีความเสีย่ งที่เพิ่มขึ้นทางการเมือง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยในประเทศดังกล่าวด้วย
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1.8 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการที่บริษัทฯ ได้รับงานสัญญาใหม่ และ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญาดังกล่าว
รายได้ส่วนสําคัญของบริษัทฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในเวลาใดเวลาหนึ่งอาจได้มาจากสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่
ซึ่งมีจํานวนจํากัด นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทฯ จะได้รบั งาน (Award) สัญญาใหม่หรือไม่ และได้
เมื่อใด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวจะมีเวลาในการประมูลงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับงานที่นาน และซับซ้อนซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งสภาวะของตลาด แหล่งเงินทุนและการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากรายได้สว่ นสําคัญ
ของบริษัทฯ มาจากโครงการขนาดใหญ่ ดังนัน้ ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ จึงผันผวนอย่างมาก จาก
ไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่ง ขึ้นกับจังหวะเวลาในการได้รับงานสัญญาใหม่ ปริมาณของงานที่ต้องทําภายใต้สัญญา
และ ระยะเวลา และจํานวนรายได้ที่บริษัทฯ รับรูจ้ ะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ และขั้นตอนงาน
ก่อสร้างที่ดําเนินอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งปกติจะมีงานก่อสร้างในปริมาณที่น้อยในช่วงต้นและช่วงปลายของ
โครงการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายได้น้อยลงในช่วงงานเหล่านั้น หากเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่บริษัทฯ ทํา
ในช่วงกลางของโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ รับรู้รายได้มากขึ้น ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึง
แปรผันตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญา รวมทั้งประเภทของสัญญาของบริษัทฯ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หนึ่ง นอกจากนี้ระยะเวลาของรายได้ และกระแสเงินสดจากโครงการของบริษัทฯ อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากปัจจัย
หลายประการ ซึ่งรวมทั้งความล่าช้าในการได้รบั วัสดุอุปกรณ์จากผู้จําหน่าย การขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของงานที่ต้องดําเนินการและสภาพอากาศ ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางลบต่อสถานะทางการเงิน การ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ
ระยะเวลาช่วงใด ช่วงหนึ่ง
1.9

ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากโครงการทวาย

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท อิตาเลียน ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (“ITD”) และคู่สัญญากลุ่ม
ธุรกิจร่วมทุนภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเมียนมา (“Project Companies”) ได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทาน
โครงการทวายระยะแรก กับคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อดําเนินการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสัญญาสัมปทาน
ดังต่อไปนี้
1)
นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก และถนน 2 ช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายสู่ชายแดนประเทศไทย
ณ บ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (Initial Industrial Estate and Two-lane Road)
2)
ท่าเรือขนาดเล็ก (Small Port)
3)
เขตทีอ่ ยู่อาศัย (Initial Township)
4)
อ่างเก็บน้ําและระบบประปา (Small Water Reservoir)
5)
โรงไฟฟ้าชั่วคราว (Boil-off Gas and Temporary Power Plants)
6)
โรงไฟฟ้า (Initial Phase Power Plant)
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7)
ระบบโทรคมนาคมผ่านสาย (Telecommunications Landline)
8)
ท่าเรือ LNG (LNG Terminal)*
* (มีการลงนามในสัญญาสัมปทานวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559)
เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเปลี่ ยนถ่า ยการ
บริหารประเทศ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อกํากับดูแลและการบริหารงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกดําเนินไป
อย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้ทั้ง บริษัทฯ และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายชุดใหม่ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา อยู่ระหว่างการดําเนินการปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นสําคัญต่างๆ ของสัญญาสัมปทาน และดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารและบริหารจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการตามแผนงานในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่าย ตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานให้เสร็จสมบูรณ์
จากปัจจัยเสี่ยงข้างต้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาธุ รกิจ สถานะทางการเงิน การดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัท ฯ และผลตอบแทน
ผู้ลงทุน
1.10

ความเสี่ยงจากการขอประทานบัตรในเหมืองแร่โปแตซ

การดําเนินการขอประทานบัตรของโครงการได้ดําเนินการตามขั้นตอนการของประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดินตาม
พ.ร.บ. แร่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการที่มากกว่าการขอประทานบัตรเหมืองแร่โดยทั่วไป นอกจากนี้
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ
ได้ทําสัญญากับกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อสํารวจและผลิตแร่โพแทชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสัญญานี้ได้ระบุสิทธิในการทําเหมืองแร่ให้กับบริษัทย่อยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะดําเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาอนุญาตให้สิทธิและสิทธิพิเศษที่จําเป็นเพื่อให้
บริษัทย่อยสามารถพัฒนา สร้างประกอบกิจการ และดํารงไว้ซึ่งการทําเหมืองแร่เชิงพาณิชย์ตามความมุ่งหมายของสัญญา
นี้ รวมตลอดถึงการออกประทานบัตรให้แก่บริษัทย่อยด้วย ซึ่งจากสัญญาดังกล่าวโอกาสที่จะไม่ได้ประทานบัตรค่อนข้าง
น้อย การที่บริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณา EIA แล้วนั้น ถือเป็นขัน้ ตอนที่สําคัญ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นไปได้
ในการได้รับประทานบัตรมากยิ่งขึ้น และบริษัทย่อยได้ผ่านขั้นตอนตามมาตรา 88/10 ของ พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 คือ การคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ เพื่อจ้างที่ปรึกษาอิสระมาสอบทานรายงาน EIA ศึกษาข้อห่วงใยของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียเพิ่มเติม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวที่ปรึกษาอิสระได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 88/7 ต่อมาได้มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 88/7 และฝ่ายเลขานุการได้จดบันทึกรายงานการประชุมและสรุป
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ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มสี ่วนได้เสีย
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งมายังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เพื่อดําเนินการสรุปและนําเสนอการขอใบประทานบัตรต่อคณะกรรมการแร่พิจารณาและอนุมัติการขอประทาน
บัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะลงนามใบประทานบัตรต่อไป
อย่างไรก็ตามหากว่าบริษัทย่อยไม่ได้ประทานบัตรในการทําเหมืองแร่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และ
ผลตอบแทนผู้ลงทุน
1.11

ความเสี่ยงจากการลงทุนอืน่

นอกเหนือไปจากโครงการทวายและโครงการเหมืองแร่โปแตซ บริษัทฯ ยังลงทุนในบริษทั ย่อย บริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า การลงทุนระยะยาวอืน่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมเป็นจํานวน 3,521
ล้านบาท โดยการลงทุนเหล่านี้บางส่วนมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงตามนโยบายการ
บริหารงานแบบครบวงจรและการประหยัดต่อขนาด บางส่วนเนื่องมาจากการตีทรัพย์ชําระหนี้ อย่างไรก็ดีเงื่อนไขต่างๆ
ของแต่ละกิจการ อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน
โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
1.12
ต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกชําระของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าใน

ลูกหนี้การค้า และรายได้ที่ยังไม่เรียกชําระของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 จํานวนรวม 607 ล้านบาท (2558 : 627 ล้านบาท) เป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปลี่ยนแปลงเนื้องานที่
รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินตามกรณี
ดังกล่าว ถือเป็นปกติธุรกิจ และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะ
ได้รับชําระเงินคืนโดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการคําสั่งของศาล
สูงและความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระแล้ว จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเรื่องดังกล่าวไว้ในบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมจํานวน
340 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายการชําระหนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาแล้ว
ว่าจะได้รับชําระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจํานวน บริษัทฯ จึงยังไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งสํารองในจํานวนที่เท่ากับจํานวนเงินที่มิได้รับชําระ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ
ดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 การดําเนินงานเสร็จไม่ทันตามกําหนดในสัญญาอาจทําให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญา
สัญญาของบริษัทฯ ที่สําคัญทั้งหมดมีกําหนดเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนด ค่าปรับจากการดําเนินงานไม่แล้วเสร็จสัญญาโดยปกติจะ
อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.05-0.10 ของมูลค่าตามสัญญาสําหรับแต่ละวันที่ลา่ ช้าโดยไม่มีเหตุอันควร แต่รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ
10.0 ของมูลค่าตามสัญญาการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดอาจทําให้บริษัทฯ ต้องชดใช้
ค่าเสียหายในจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วน
ทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้
ลงทุน
2.2

การดําเนินงานในโครงการของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องให้รับผิด

ในการดําเนินการก่อสร้างงานในหลายโครงการ ซึ่งหากมีความผิดพลาดเกี่ยวกับการออกแบบการก่อสร้างหรือ
ระบบเกิดขึ้นอาจส่งผลให้บุคคลภายนอกได้รับอันตราย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายได้ การก่อสร้างโครงการที่มี
ความผิดพลาดทั้งขณะและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่งผลให้เกิดอันตรายและความเสียหายที่คล้ายคลึงกันได้ หรือ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียง ฝุ่นควันฟุง้ กระจาย การทรุดตัวหรือรอยแตกของพื้นที่อาคารข้างเคียง
ระหว่างการก่อสร้างหรือจากการก่อสร้าง ดังนั้นการฟ้องร้องจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทําให้บริษัทฯ ต้องตกเป็น
จําเลยในคดีที่ต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนมาก แม้บริษัทฯ จะมีการทําประกันภัยคุ้มครองที่บริษัทฯ เชื่อว่า
จําเป็นเพื่อรองรับเหตุการณ์ดงั กล่าว แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าวงเงินเอาประกันจะเพียงพอหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์
ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ หรือต่อความเสียหายต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจต้องเผชิญการเรียกร้องต่อบริษัทฯ หรือต่อบริษัท
ย่อย บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดในค่าเสียหายจํานวนมหาศาลได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้
เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
2.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าของรายได้ตามมูลค่าของ
งานที่มีอยู่ในมือ
มูลค่าตามสัญญาของโครงการก่อสร้างแสดงถึงจํานวนเงินทีบ่ ริษัทฯ คาดได้ว่าจะได้รับภายใต้ข้อกําหนดของ
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างหากมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญา มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือแสดงถึงรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากปริมาณงานคงค้างที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทฯ มี
บทบาทในการก่อสร้าง และสัดส่วนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าจํานวน 87,815 ล้านบาท และ 81,526 ล้านบาท
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ตามลําดับ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับปริมาณของงานที่จะต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจไม่ได้รับรูร้ ายได้ของมูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จาก
มูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือ หรือหากรับรู้รายได้แล้วอาจไม่ได้รับผลกําไร ยกตัวอย่าง เช่น หากโครงการที่อยู่ในมูลค่าของ
งานที่มีอยู่ในมือนั้นสิ้นสุดลง ถูกระงับ หรือลดขอบเขตลงย่อมส่งผลให้ตัวเลขของมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือลดลงด้วย ซึ่ง
จะลดรายได้กระแสเงินสดและกําไรจากการดําเนินงานที่ได้รบั จากสัญญาที่รวมอยู่ในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือในจํานวนที่
อาจเป็นสาระสําคัญ หากลูกค้ายกเลิกโครงการ บริษัทฯ อาจได้รับเงินชดเชยบางส่วนแต่ไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้ยอด
รวมรายได้ที่แสดงในมูลค่าของงานที่มีอยู่ในมือ การยกเลิกโครงการ หรือโครงการล่าช้าในงานตามที่ปรากฏในมูลค่า
ของงานที่มีอยู่ในมือจํานวนมากอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้
ลงทุน
2.4

การดําเนินงานของบริษัทฯ อิงกับต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน และผู้รับเหมาช่วง

วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษัทฯ
โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งราคาและจํานวนขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและทั่วโลก
หากวัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปูนซีเมนต์และเหล็กขาดแคลน อาจทําให้บริษัทฯ หาปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการในราคาที่
สมเหตุสมผลในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ
สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน
โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาและรักษาไว้ซึ่งวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทั้งมี
ประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงที่ปริมาณงานก่อสร้างขนาดใหญ่
เพิ่มขึ้นอาจเกิดการขาดแคลนวิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิคและคนงานในประเทศที่ผ่านการฝึกงานมาแล้ว ทําให้บริษทั ฯ
อาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคนงานอื่นๆ ให้เพียงพอ ทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาช่วง ใน
อนาคต บริษัทฯ จึงไม่อาจรับรองได้ว่าต้นทุนในการจ้างบุคลากรที่มีความชํานาญหรือคนงานอื่นๆ จะไม่เกินประมาณการ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
ตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 หากบริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือค้ําประกัน (Bond) และการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงินอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการได้รับสัญญาใหม่
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โดยทั่วไปบริษัทฯ ต้องจัดหาหนังสือค้ําประกันเมื่อบริษัทฯ เข้าประมูลงานก่อสร้าง เพื่อประกันการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตามสัญญาก่อสร้าง ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาหนังสือค้ําประกันขึ้นอยู่กับจํานวนรวมของทุน
(Capitalization) เงินทุนหมุนเวียน ผลการดําเนินงานในอดีต ความชํานาญในการจัดการและปัจจัยภายนอกอื่นๆ รวมทั้ง
ความสามารถโดยรวมของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือค้ําประกัน มาตรฐานในการให้หนังสือค้ํา
ประกันของสถาบันการเงิน และนิติบุคคลดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Policy) และมาตรฐานการประกันความเสี่ยงของผู้ให้หลักประกันแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนได้เป็นครั้ง
คราว ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนและในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ผู้ออก
หนังสือค้ําประกันบางรายได้กาํ หนดให้บริษัทฯ จํานําเงินฝากหรือให้หลักประกันชนิดอื่น เพื่อประกันความรับผิดทีอ่ าจ
เกิดขึ้นตามหนังสือค้ําประกันนั้น การจํานําดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
เมื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ สําเร็จลุล่วงแล้ว ผู้ออกหนังสือค้ําประกันโดยปกติ ไม่ได้กําหนดให้บริษัทฯ จํานํา
เงินฝากหรือให้หลักประกันชนิดอื่นแต่อย่างใด แม้ว่าบริษัทฯ มิได้มีความลําบาก ในการจัดหาหนังสือค้ําประกัน ภายหลัง
จากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถได้รับหนังสือค้ําประกันดังกล่าว
โดยมีหรือไม่มีการจํานําเงินฝากหรือการให้หลักประกันชนิดอื่นภายใต้ข้อกําหนดทางการค่าที่เหมาะสม
ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและ
ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจต้องหาเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้
เพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนดําเนินงานเพิ่มเติมที่จําเป็นในการสนับสนุนต้นทุนในการเตรียมงานโครงการ (รวมทั้งการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์) ก่อนที่จะได้รับชําระเงินตามสัญญา ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในอนาคตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สภาวะทางตลาดการเงินในขณะนั้น นโยบายของผู้ให้สินเชื่อ และขึ้นอยู่กับ
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการจัดหาทุนที่เพียงพอภายใต้
ข้อกําหนดที่บริษัทฯ พอใจ ดังนั้น ความสามารถของบริษทั ฯ ที่จะได้รับเงินกู้ที่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ และความสามารถของบริษัทฯ ในการได้รับสัญญาใหม่ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และ
ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษทั ฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
3.2 บริษัทฯ มีความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ซึ่งหากความรับผิดดังกล่าวมี
นัยสําคัญอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน และโอกาสของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้หนังสือค้ําประกันที่บริษัทฯ จัดหามาเพื่อประกันโครงการก่อสร้างของ
บริษัทฯ และเงื่อนไขตามการค้ําประกันที่บริษัทฯ ออกให้เพื่อเป็นประกันเงินกู้ของบริษทั ย่อยรวมทั้งเงื่อนไขบางประการ
ของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ
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หนังสือค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ
ตามหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามของบริษัทฯ (Bond) จํานวนเท่ากับ 48,392 ล้านบาท และ 45,838
ล้านบาท ตามลําดับ และตามการค้ําประกัน (Guarantee) ที่บริษัทฯ ออกให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อเป็นประกันเงินกู้ที่
สถาบันการเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ มีจํานวน 6,952 ล้านบาท และ
7,947 ล้านบาท ตามลําดับ หากเจ้าของโครงการเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ําประกัน อาจทําให้สถาบันการเงินที่ ออก
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวเรียกร้องจํานวนเงินตามหนังสือค้ําประกันดังกล่าวกับบริษัทนอกจากนี้หากสถาบันการเงินบังคับ
หนังสือค้ําประกันอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดในหนังสือค้ําประกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้
ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
3.3 บริษัทฯ อาจต้องตั้งสํารองเพิ่มไว้รองรับลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญและรับรู้การขาดทุนเพิ่มเติมจาก
มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถ
ในการชําระหนี้ การดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆและข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ
ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีลกู หนี้การค้าจํานวนมากกับบุคคลทั้งที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และลูกหนี้เงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน
และคู่สัญญาอื่นในจํานวนพอสมควร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกันและลูกหนี้เงินประกันผลงานรวมเป็น จํานวน 10,808 ล้านบาท และ
12,330 ล้านบาท ตามลําดับ มีเงินลงทุนระยะยาว รวมเป็นจํานวน 846 ล้านบาทและ 1,039 ล้านบาท ตามลําดับ และมี
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา (ในโครงการทวาย) รวมเป็นจํานวน 7,559 ล้านบาท และ 7,251 ล้านบาท
ตามลําดับ
นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มิได้รับชําระเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงินกู้ในอนาคตและการที่เงินลงทุนของ
บริษัทฯ ลดลงอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งสํารองในจํานวนที่เท่ากับจํานวนเงินที่มิได้รับชําระหรือจํานวนเงินลงทุนที่ลดลง
ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ การดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามสัญญากู้เงินต่างๆ และข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้
ลงทุน
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3.4 ความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดั บเครดิตตราสารหนี้: หุ้นกู้ไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (Stable) สะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงของบริษัทฯ ในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ ตลอดจนผลงานที่เป็นที่ยอมรับและความสามารถในการรับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท
อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความสามารถในการทํา กําไรที่ลดลงและภาระหนี้ที่สูงของ
บริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการระยะยาว และลักษณะที่เป็นวัฎจักรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับเครดิต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสของ
บริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้แสดงรายงานการ
กระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ รวมเป็นจํานวน
1,462,836,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.71 ของทุนที่ชําระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) จึงอาจทําให้สามารถใช้สิทธิคัดค้าน
หรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
4.2 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ สถาบันการเงิน
บริษัทฯ จะต้องดํารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้
ของหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.0 (สามจุดศูนย์) : 1 (หนึ่ง) ตามลําดับ ณ วันสิน้ งวดบัญชีของไตรมาสที่สอง และ ณ
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ เท่ากับ 2.22 (สองจุดสองสอง) : 1 (หนึ่ง) นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทในเครือบางแห่ง ต้อง
ดํารงอัตราส่วนต่างๆ ตามที่เงื่อนไขของสถาบันการเงิน หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน
4.3

ความเสี่ยงจากหุ้นกู้ถูกเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด

ตามที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (“ITD196A”) บริษัทฯ มีสิทธิ
ในการไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถใช้สิทธิชําระคืนเงินต้นก่อนกําหนด เริ่มจาก (และรวมถึง)
วันครบรอบปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้จํานวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชําระดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนเงินต้น
คงค้าง โดยจะต้องชําระคืนหนี้เงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนของหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่ และ
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จะต้องชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของเงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่มีการไถ่ถอน
ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะทําให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงิน
สดที่ได้รับจากหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน
4.4

ความเสี่ยงในการลงทุนต่อ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดหรือการไถ่ถอนตามวันครบกําหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่
สามารถนําเงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดหรือตามวันครบกําหนดนั้นไปลงทุนต่อในตราสารอื่นๆ ทีใ่ ห้
ผลตอบแทนที่เท่ากับหรือดีกว่าหุ้นกู้ได้
4.5

ความเสี่ยงในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ แก้ไขทุนจดทะเบียนเป็น 6,336 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ITD-W1”) จํานวน 1,055,968,165 หน่วย และได้จดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิกับ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1,055,934,113 หน่วย โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และมีราคาการในสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ราคา 14 บาทต่อหุ้น โดยจะครบกําหนดอายุวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อาจมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิทธิจากปัยจัยต่างๆ อาทิเช่น ระยะเวลาใช้สิทธิ อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้นสามัญ
และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากสภาพคล่องเนื่องจากขาดอุปสงค์อุปทานที่เพียงพอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิ คงเหลือจํานวน 1,055,934,093 หน่วย
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรที่สาคัญของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และการร่วมค้า ใช้ใน
การประกอบธุรกิจมีรายละเอียด ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่า
หลักประกันสุทธิ
จากค่าเสื่อม
ราคาสะสม และ
ประเภทลักษณะ
ลักษณะ
ราคาทุน มูลค่าสุทธิ*
การด้อยค่าของ
ภาระผูกพัน
ทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์ (พันบาท) (พันบาท)
บริษัทย่อยที่ติด
ภาระ
ค้าประกัน**
(พันบาท)
1. ที่ดิน
เป็นเจ้าของ
1,297,901 1,282,682
56,648 - วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
1,371 ล้านบาท
- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จานวน 30 ล้านบาท
- วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน
จานวน 85 ล้านบาท
- วงเงินแอลจี
จานวน 50 ล้านบาท
- วงเงินแอลซี
จานวน 66 ล้านบาท
6,209,516
1,952,592
675,604 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
2. อาคารและโรงงาน
เป็นเจ้าของ
1,371 ล้านบาท
5,617,826 - วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
3.เครื่องจักร,อุปกรณ์,
เป็นเจ้าของ 31,849,310 14,113,646
เครื่องตกแต่งและ
1,371 ล้านบาท
ยานพาหนะ
- วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
12,650 ล้านบาท
1,225,283
436,037
126,280 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
4. สานักงานและบ้านพัก เป็นเจ้าของ
คนงานชั่วคราว
12,650 ล้านบาท
725,811
725,811
ไม่มี
5.เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ
ไม่มี
ระหว่างติดตั้ง
41,307,821 18,510,768
รวม
หมายเหตุ * คือมูลค่าตามบัญชี ซึ่งคานวณจากราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
** คานวณจากราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ
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ประเภทลักษณะ
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดินรอการพัฒนา เป็นเจ้าของ

มูลค่าหลักประกัน สุทธิ
จากค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาทุน มูลค่าสุทธิ*
และการด้อยค่าของบริษัท
(พันบาท) (พันบาท)
ย่อยที่ติดภาระค้าประกัน**
(พันบาท)
765,597
765,124
ไม่มี

2559

ภาระผูกพัน

ไม่มี

หมายเหตุ * คือมูลค่าตามบัญชี ซึ่งคานวณจากราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
** คานวณจากราคาทุนสุทธิหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่าของทรัพย์สินนั้นๆ
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4.2 นโยบายการลงทุน ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
นโยบายในเรื่องการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ นั้น การพิจารณาโดยส่วนใหญ่พิจารณาลงทุน
ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นสาคัญ โดยจะพิจารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจากการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย กล่าวคือ กิจการนั้นๆ จะให้
การสนับสนุนการดาเนินงานอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งด้านต้นทุน เทคโนโลยี และปริมาณงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง และ
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ
2. กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและวัตถุดิบ
ขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน
3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า ได้แก่ การร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ใหญ่
บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนเข้าบริหารร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นหลักตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เลือกจากผู้ถือหุ้นหลักมาเป็นฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันในการ
ตัดสินใจกาหนดและดาเนินนโยบายของบริษัทนั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นสาคัญ
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5.ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่ความ หรือคู่กรณี โดยที่คดี หรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่
อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 มีดังนี้
คดีแพ่ง

หมายเลขดาที่ 1563/2540
ของศาลจังหวัดชลบุรี
หมายเลขแดงที่ 1787/2548
วันเริ่มคดี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540
ระหว่าง จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน โจทก์
กับ บริษัท พรเพ็ญประทาน จากัด ที่ 1 กับพวก รวม 8 คน
จาเลย
(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) จาเลยที่ 6
นายเปรมชัย กรรณสูต ในฐานะส่วนตัว จาเลยที่ 7 และนางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ
ในฐานะส่วนตัว จาเลยที่ 8 ตามลาดับ )
ข้อหาหรือฐานความผิด
ละเมิด บุกรุกที่ดินของรัฐ ระเบิดหินทาลายธรรมชาติ
เรียกค่าเสียหาย
ทุนทรัพย์
654,888,949.69 บาท
ความคืบหน้าของคดี คดีนี้ ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 โดยศาล
ได้พิพากษาให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 424 ถึงที่ 427 ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพิกถอนแบบการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 1 ถึงที่
8 และที่ 11 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ของ
นายทอง หงษ์ลดารมภ์ ให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจานวน
เงิน 36,255,532.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่
วันที่ 11 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม ให้
จาเลยที่ 3 ที่ 6 ถึงที่ 8 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจานวน 301,727,340 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม
และให้จาเลยทั้งแปดร่วมกันใช้
ค่าเสียหายจานวน 138,300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปี นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
ทั้งสามกับให้จาเลยทั้งแปดร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดย
กาหนดค่าทนายความ 1,000,000 บาท
ศาลอุทธรณ์ ได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 โดยพิพากษา
แก้เป็นว่าไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 424 ถึง 427 ตาบลท่าเทววงษ์ กิ่ง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1 )
เลขที่ 1 ถึงที่ 8 และ ที่ 11 หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ให้จาเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจานวนเงิน
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36,255,532.50 บาท จาเลยที่ 3 และ ที่ 5 ร่วมกันใช้คา่ เสียหาย จานวน
301,727,340 บาท และจาเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 50,000,000
บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ7.5ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจานวนดังกล่าว
นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2535 จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งสาม กับให้
จาเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้ อุทธรณ์แทนโจทก์ ทั้ง 3
โดยกาหนดค่าทนายความ 50,000 บาท สาหรับจาเลยที่ 6 ถึงที่ 8 ให้ยกฟ้อง
ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ ทั้ง 3 และจาเลยที่ 6 ถึงที่ 8 ทั้งสอง
ศาลให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ณ
ปัจจุบัน คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
ความเห็นผู้บริหาร

คดีนี้ บริษัทฯ มีโอกาสชนะคดี เพราะคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ที่ให้ยก
ฟ้องบริษัทฯ และกรรมการ ( จาเลยที่ 6 ถึง 8 ) เป็นข้อกฎหมายว่าด้วยการ
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากโจทก์ กับพวกรวม 3 คน มิได้ยื่นคาขอรับ
ชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงมีผลให้บริษัทฯ หลุดพ้นจากหนี้
อันเกิดแต่มูลละเมิด ซึ่งเมื่อศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว น่าจะมีคาพิพากษายืน
ตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
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หมายเลขดาที่ ทป.74/2554
ของศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หมายเลขแดงที่
วันเริ่มคดี 16 สิงหาคม 2554
ระหว่าง นายพรทิโชค พุ่มเจริญ
โจทก์
กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
จาเลย
ข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิดสิทธิบัตร
ทุนทรัพย์
500,000,000.- บาท
ความคืบหน้าของคดีนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง มีคาสั่งให้งดสืบพยาน
เพราะเห็ น ว่ า คดี นี้ เ ป็ น คดี แ พ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ คดี อ าญาหมายเลขแดงที่ อ.
3489/2556 จึงให้ถือข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาส่วนอาญาแล้วพิพากษายกฟ้อง
ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญ ญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง มีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์
ต่ อ มาโจทก์ ยื่ น ค าร้ อ งโต้ แ ย้ ง ค าสั่ ง ไปยั ง ศาลฎี ก า ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกามีคาสั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามรายงานกระบวนพิจ ารณาลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทนาย
จ าเลยแถลงต่อ ศาลว่ า ศาลฎี ก ามี ค าพิ พ ากษาในคดี อ าญาหมายเลขแดงที่ อ.
3489/2556 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง แล้ว
ปรากฏตามสาเนาคาพิพากษาที่ส่งศาลทนายโจทก์แถลงคัดค้านว่าคาพิพากาศาล
ฎีกาดังกล่าวเป็นการวินิจ ฉัยข้อเท็จจริงในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ไม่มีโอกาส
พิสูจน์ ด้วยพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ โจทก์ ยังมีพ ยานหลักฐานที่จะสืบและ
ประสงค์ จ ะให้ศ าลนั ด สื บ พยาน ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา และการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศกลาง เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าว ศาลจึง
จาต้องถือข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงให้งดสืบพยานหลักฐานของ
โจทก์และจาเลยแล้วนัดฟังคาพิพากษา เมื่อตรวจดูอุทธรณ์ของโจทก์พบว่าที่หน้า
4 โจทก์กล่าวในอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องที่ศาลสั่งให้
งดสืบพยาน โจทก์ประสงค์จะสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์คาฟ้อง เนื่องจากคา
พิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้อง โจทก์ไม่มีโอกาสพิสูจน์พยานหลักฐานอื่นๆ การที่ศาลสั่งให้งดสืบพยานและ
นัดฟังคาพิพากษาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้ง
คาสั่งให้งดสืบพยานของศาลทรั พย์สิ นทางปัญญา และการค้าระหว่ างประเทศ
กลาง แล้วว่า คาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นเพียงคาพิพากษาที่วินิจฉัยปัญหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในชั้ น ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งคดี อ าญา ไม่ ใ ช่ ใ นชั้ น พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
หลังจากที่ศาลประทับฟ้องเพราะเห็นว่าคดีมีมูลเป็นความผิดอาญาแล้ว อุทธรณ์
ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ได้กล่าวโดยชัดแจ้งชอบด้วย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38
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(เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
แล้ว จึงชอบที่จะรับอุทธรณ์ส่วนนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นๆ
ของโจทก์ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า
อุทธรณ์ของโจทก์ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีและไม่มีข้อความโต้แย้งคาพิพากษา
ของศาลชั้นต้นในคดี นี้ถือเป็ นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว มีคาสั่งไม่รั บ
อุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว จึงมีคาสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะปัญหาข้อ
กฎหมาย ที่โต้แย้งคาสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ที่ให้งดสืบพยานไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

ความเห็นผู้บริหาร

คดีนี้ คาดว่าศาลฎีกาน่าจะมีคาพิพากษายกฟ้องคดีของโจทก์ เช่นเดียวกับ
คาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
-ไม่ม-ี
คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
-ไม่ม-ี
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
(1) ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

เลขที่ 0107537000939

โทรศัพท์

66-2716-1600

โทรสำร

66-2716-1488

เว็บไซต์

www.itd.co.th

อีเมลล์

cccs@itd.co.th

เงินทุนจดทะเบียน

6,335,808,993 บาท
(หกพันสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

เรียกชำระแล้ว

5,279,840,848 บาท
(ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสีส่ บิ แปดบาทถ้วน)

หุ้นสำมัญ

6,335,808,993 หุ้น
(หกพันสามร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

มูลค่ำหุ้น

1.00 บาท (หนึ่งบาท)
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(2) ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่นโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1.กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง
และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในประเทศต่างๆ
ชื่อบริษัท

สถำนที่ตั้ง
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(หน่วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

คิดเป็น

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น

ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. บจก. เมียนม่า ไอทีดี

สหภาพพม่า

โทรศัพท์ (951) 525-970
โทรสาร (951) 525-970
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 001-628-522-3158
โทรสาร 001-625-4177-1166

ตัวแทนดาเนินธุรกิจให้
บริษัทฯ ในสหภาพพม่า
ลงทุนในบริษัทอื่น

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

กรุงเทพฯ

4. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต์

กรุงเทพฯ

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

ผลิตและจาหน่ายปูน

5. บจก. อิตาเลียนไทย แลนด์

กรุงเทพฯ

6. บจก. อิตาเลียนไทย
เพาเวอร์

กรุงเทพฯ

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

ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า

7. ITD Construction
SDN.BHD.

มาเลเซีย

โทรศัพท์ 603-2284 1370
โทรศัพท์ 603-2284 1370

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
มาเลเซีย

8. บจก. โรงโม่หน้าพระลาน

สระบุรี

9. ITD Bangladesh Company
Limited

บังคลาเทศ

โทรศัพท์ 0-3635 1155
โทรสาร 0-3635 1155
โทรศัพท์ 009-88-02-988-6543
โทรสาร 009-88-02-988-6543

ผลิตและจาหน่ายหิน
ก่อสร้างชนิดต่างๆ
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
บังคลาเทศ

10. บจก. ไอทีดี มาดากัสการ์
เอส.เอ

มาดากัสการ์

โทรศัพท์ (261) 20 22 019 61
โทรสาร (261) 20 22 019 60

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

อินโดนีเซีย

11. บจก. อิตาเลียนไทย หงสา กรุงเทพฯ

1,483

100

99.99

100,000
300,000
25,250 (ล้านรูเปีย)

100
75
100

99.99

1,300,000

100

99.99

10,000

100

99.99

100,000

100

99.99

0.75
(ล้านริงกิต
มาเลเซีย)
31,000

75

99.99

100

99.99

4
(ล้านตากา
บังคลาเทศ)

100

99.99

ประกอบกิจการทาเหมือง
แร่

20 (ล้านอเรียรี่
มาดากัสการ์)

100

99.98

ให้บริการขุดคัดแยกถ่าน
หิน

250

25

99.97

ให้บริการขุดคัดแยกถ่าน
หิน

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

99.99
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โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(หน่วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

คิดเป็น

ร้อยละ
250
25

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น

12. บจก. เมียนมาร์ - อิตา
เลียนไทย เพาเวอร์ 1

กรุงเทพฯ

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

13. บจก. พลังไทยก้าวหน้า

กรุงเทพฯ

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

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

1,000

100

99.94

ผลิต จาหน่าย และรับ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์แผ่น
คอนกรีตสาเร็จรูป

250

25

99.93

25,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2.50

99.90

126,000

100

99.80

1,141,815 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

100

99.00

810,000

100

92.59

80,000

100

90.94

6,000

100

80.00

1,000

100

74.93

20,000

50

69.90

155
(ล้านรูปีอินเดีย)
20,000

100

51.63

100

50.96

14. บจก. สระบุรี คอนสตรัคชั่น กรุงเทพฯ
เทคโนโลยี

15. Italian – Thai
Development (Myanmar)
Co.,Ltd.

สหภาพพม่า

โทรศัพท์ (951) 525-970
โทรสาร (951) 525-970

รับเหมาก่อสร้างใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า

16. บจก. สยามผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและอิฐ

ปทุมธานี

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

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและอิฐ

17. ITD Mozambique
Limitada

สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

โทรศัพท์ 258-849000719

รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
สาธารณรัฐโมซัมบิค

18. บจก. อิตัลไทย มารีน

สมุทรปราการ

19. บจก. อิตัลไทย เทรวี่

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2387-1056
โทรสาร 0-2387 -1056
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 6076

20. Italian-Thai Development
Vietnam Co.,Ltd.
21. บจก. ผลิตพลังงาน

เวียดนาม

สร้างเรือและจาหน่าย
อุปกรณ์การเดินเรือ
บริการงานเสาเข็ม
และฐานราก
ยังไม่ประกอบกิจการค้า

22. บจก. เอเซีย่ นสตีล
โปรดักส์
23. บจก. ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น
อินเดีย
24. บจก. ไทยมารุเคน

ระยอง

กรุงเทพฯ

อินเดีย
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 84-8-382-79182
โทรสาร 84-8-382-79184
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 0-3860-6024,
โทรสาร 0-3860-6114
โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841
โทรศัพท์ 0-2231-2226-9
โทรสาร 0-2231-2230

99.95

(ล้านเวียดนามดองก์)

ยังไม่ประกอบกิจการค้า
ผลิตและจาหน่าย ท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่
รับเหมาก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย
ให้เช่าและจาหน่ายผลิต ภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ฐานราก
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บริษัทร่วม
1. บจก. เอทีโอ เอเซีย-เทิร์น
เอาท์ส
2. บจก. สยามแปซิฟคิ โฮลดิง้

กรุงเทพฯ

3. Sino Lao Aluminum
Corporation Limited
4.บจก. เอ็มซีอาร์พี
คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น

สปป.ลาว
ฟิลิปปินส์

5. บจก. เอ็มซีอาร์พี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชั่น

ฟิลิปปินส์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-3636-5311-20
โทรสาร 0-3636-5311-20
โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118
โทรศัพท์ 001-85-620-680-8288

ผลิตและจาหน่ายประแจ
สับรางรถไฟ
ลงทุนในบริษัทอื่น

5,000

100

49.00

58,625

100

46.69

32
ล้านเหรียญสหรัฐ
25
ล้านเปโซฟิลปิ ปินส์

100

34.00

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

ประกอบธุรกิจเหมืองบ๊อก
ไซด์ ใน สปป.ลาว
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
ฟิลิปปินส์

25

24.00

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

ลงทุนในบริษัทอื่น
ในประเทศฟิลิปปินส์

5
ล้านเปโซฟิลปิ ปินส์

100

24.00

2.กลุ่มธุรกิจที่เป็นการลงทุนในด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สายงานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและ
วัตถุดิบขั้นต้น และกิจการรับสัมปทาน
ชื่อบริษัท

สถำนที่ตั้ง
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(หน่วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

คิดเป็น

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น

ร้อยละ

บริษัทย่อย
1. First Dhaka Elevated
Expressway Co.,Ltd.

บังคลาเทศ

2. บจก. ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์

กรุงเทพฯ

3. บจก. เอเชีย โลจิสติกส์
ดีเวล๊อปเมนต์
4. บจก. เอเชีย อินดัสเทรียล
แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
5. บจก. เอพีพีซี โฮลดิ้ง

กรุงเทพฯ

6. Thai Mozambique
Logistica SA

สาธารณรัฐ
โมซัมบิค

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

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

สัมปทานทางด่วนยกระดับ
ในประเทศบังคลาเทศ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5057
โทรสาร 0-2716-1464
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4202
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 258-849000719

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100

99.99

100
25
100

99.99

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

100
4,975
1,000

ยังไม่ประกอบกิจการค้า

1,000

100

99.93

3,795,987

100

60.00

250,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

25

60.00

ลงทุนในบริษัทอื่น
สัมปทานโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือและทางรถไฟใน
ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิค

534
(ล้านตากา
บังคลาเทศ)

99.93
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ทุนชำระแล้ว
(หน่วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

คิดเป็น

ร้อยละ
ของ
อัตรำ
กำรถือ
หุ้น

ร้อยละ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจก. บางกอกสตีลไวร์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 5808

2. บจก. โอเรียนเต็ล
เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ

กรุงเทพฯ

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

3. บจก. นิชิโอะ เร้นท์ออล
(ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจก.ไทยเร้นออล)
4. บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์
เคเบิ้ล
5. บจก. เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

6.บจก.สยาม ไฟเบอร์
อ๊อฟติคส์

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ผลิตและจาหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

313,000

100

19.98

500,000

100

15.00

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

ให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่
สาหรับใช้ในงานก่อสร้าง

25,000

100

15.00

โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118
โทรศัพท์ 0-2677-3000
โทรสาร 0-2677-3200
โทรศัพท์ 0-2745-6118
โทรสาร 0-2745-6118

ผลิตและจาหน่ายลวดและ
สายเคเบิ้ล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,999,288

100

12.90

100

100

11.54

24,000

100

10.00

ผลิตและจาหน่ายเส้นใยแก้ว
นาแสง

__________________________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ หน้าที่ 51

แบบแสดงรายการประจาปี

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

2559

3. กลุ่มธุรกิจที่เป็นกิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท

สถำนที่ตั้ง
สำนักงำน
ใหญ่

โทรศัพท์ / โทรสำร

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(หน่วย:พันบำท )
มูลค่ำชำระ

ร้อยละ
ของอัตรำ

คิดเป็น
ร้อยละ

กำรถือหุ้น

1. กิจการร่วมค้า ไอทีดี - อีที
เอฟ

กรุงเทพฯ

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

ก่อสร้างทางรถไฟรางคู่

-

-

65.00

2. ITD-ITD CEM Joint
Venture (Consortium)

อินเดีย

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

รับเหมาก่อสร้างสนามบิน
ในประเทศอินเดีย

-

-

60.00

3. กิจการร่วมค้า ไอทีดี ยูนิค

กรุงเทพฯ

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

-

-

60.00

4. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี
อีทีเอฟ-เอ็มวีเอ็ม
5. กิจการร่วมค้า ไอทีด-ี อีจีซี

กรุงเทพฯ

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

-

-

55.25

293,843

100

55.00

6. กิจการร่วมค้า ไอเอ็น

กรุงเทพฯ

119,601

100

51.00

7. ITD-ITD CEM Joint
Venture

อินเดีย

รับเหมาก่อสร้างท่าเรือ
อเนกประสงค์ คลองใหญ่
จังหวัดตราด
รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ
ระยะที่ 5
รับเหมาก่อสร้างสถานี
ต่อเชื่อมรถไฟความเร็วสูง
และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ในประเทศใต้หวัน
รับเหมาก่อสร้างอุโมงค์
บาบัดน้าเสีย
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
อินเดีย

-

-

51.00

8.กิจการร่วมค้าไอทีดี เอสคิว

กรุงเทพฯ

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

รับเหมาขุด-ขนดินและถ่าน
หินที่เหมืองแม่เมาะ
จ.ลาปาง

348,500

100

50.00

9.กิจการร่วมค้า เอสคิว ไอทีดี

กรุงเทพฯ

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

ดาเนินงานโครงการงาน
จ้างเหมาขุด-ขนดินและ
ถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ
จ.ลาปาง(ระยะที่ 7.1)

302,000

100

50.00

ไต้หวัน

โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 4201
โทรสาร 0-2716-1418
โทรศัพท์ 001-91-226-768-0600
โทรสาร 001-91-226-768-0841
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มูลค่ำชำระ

10. กิจการร่วมค้า ไอโอที

กรุงเทพฯ

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

11. กิจการร่วมค้า ไอทีดีเอสเอ็มซีซี

กรุงเทพฯ

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

12. กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี ไอทีดี-ซองดา

สปป.ลาว

โทรศัพท์001-848-120-446-3258
โทรศัพท์001-848-120-446-3259

13. กิจการร่วมค้า เอเวอร์กรีนอิตาเลียนไทย-แปซิฟคิ

ไต้หวัน

โทรศัพท์ 001-886-22788-2966
โทรสาร 001-886-22788-5053

14. กิจการร่วมค้าซัมซุง-ไอทีดี

กรุงเทพฯ

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

15. ITD-ITD Cementation
India Joint Venture

อินเดีย

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

2559
ร้อยละ
ของอัตรำ

คิดเป็น
ร้อยละ

กำรถือหุ้น

รับเหมาก่อสร้างทางวิ่ง
ทางขับ และลานจอด
เครื่องบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับเหมาก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาเจ้
้ าพระยา
บริเวณ ถนนนนทบุรี 1
รับเหมาก่อสร้างเขื่อน
พลังน้าน้าเทิน1, สปป.ลาว

-

-

40.00

-

-

40.00

-

-

30.00

รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟ
ความเร็วสูงในประเทศ
ไต้หวัน
รับเหมาก่อสร้างขยายคลัง
ก๊าซแอลพีจี เขาบ่อยา
จ.ชลบุรี
รับเหมาก่อสร้างในประเทศ
อินเดีย

-

-

25.00

-

-

24.00

-

-

20.00
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(3) บุคคลอ้างอิงอื่น
 นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดสานักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
 ผู้สอบบัญชี
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชชั วาล
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
5. นายนรินทร์ จูระมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด สานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์
ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร
0-2654-3339
 ที่ปรึกษำทำงกฏหมำย
บริษัท วีระวงค์,ชินวัฒน์ และ เพียงพนอ จากัด
สานักงานตั้งอยู่ที่ 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 - 2264 - 8000 โทรสาร 0 - 2657 – 2222
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
- ไม่มี –
ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้สัญญำกำรจัดกำร
- ไม่มี 6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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