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ที ่CSD 006/2563                                                                  วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
เรื่อง   ความคบืหน้าในการเรยีกช าระคนืลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื   
 ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอรายงานความคบืหน้าในการรบัช าระคนืจาก
ลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) 

ท่ีมาของรายการ 
การด าเนินการเพื่อให้

ได้รบัช าระคืน 
1. ลูกหน้ีการคา้ซึง่ไมใ่ช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนั/ บรษิทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ :PT Thailindo 
Bara Pratama 

284.5  
(ลดลงจาก 
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 
2562 

จ านวน 4.89 
ลบ. 

เน่ืองจาก
อตัรา

แลกเปลีย่น) 
 

46.04                           
ในปีน้ีไดบ้นัทกึคา่
เผื่อการดอ้ยค่าของ
ลูกหน้ีเพิม่จ านวน 

10.5 ลา้นบาท 
โดยประมาณจาก
การคดิลดกระแส
เงนิสดทีค่าดวา่จะ
ไดร้บัในอนาคต
จากแผนการช าระ
หน้ีของลูกหน้ี               

(ปีก่อนไดบ้นัทกึคา่
เผื่อการดอ้ยค่า
35.6 ลา้นบาท) 

ให้บริการงานก่อสร้างถนนและ
ท่ า เ รื อ  (Haul Road and Port 
Facilities) ประเทศอินโดนี เซีย                 
ท างานเสรจ็ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปั ญ ห า เ กิ ด จ า ก ลู ก ห น้ี ไ ม่
ส าม า รถช า ร ะ เ งิ น ไ ด้ ต า ม
ก าหนดเวลา บริษัทย่อยได้
ติดตามทวงถามให้ช าระเงิน
ตามแผนการช าระหน้ี   
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) 

ท่ีมาของรายการ 
การด าเนินการเพื่อให้

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

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

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

 

54.48 
(ลดลงจาก 
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 
จ านวน 0.79
ลบ.เน่ืองจาก

อตัรา
แลกเปลีย่น) 

 
   14.38 
(ลดลงจาก 
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 
จ านวน 0.21
ลบ.เน่ืองจาก

อตัรา
แลกเปลีย่น) 

 

54.48 
ในไตรมาส

3/2561 บนัทกึ
คา่เผื่อหน้ีสงสยั
จะสญูทัง้จ านวน 

 
 
 
 
 

14.38 
ในไตรมาส

3/2561 บนัทกึ
คา่เผื่อหน้ีสงสยั
จะสญูทัง้จ านวน 

 

ให้ค าป รึกษาทา ง เทค นิค  และ
วศิวกรรมเกีย่วกบั Infrastructures ที่
เหมืองถ่านหิน SAKOA ประเทศ
มาดากสัการร์ะหวา่งปี 2553-2561  
 
 
 
 
 
 
ปี  2556 ITD Madagascar ซึ่ ง เ ป็ น
บ ริษัท ย่ อ ยขอ ง  ITD ได้น า เ ข้ า
เครื่องจกัรและอุปกรณ์อื่นๆ ในนาม
เจา้ของโครงการ (PAMS) เพื่อให้ได้
สทิธปิระโยชน์การยกเวน้ดา้นภาษ ี 
 
ดงันัน้ ITD Madagascar จงึให้เงนิกู้
กบั PAMS โดยมสีญัญาเงนิกูร้ะหว่าง
กัน เพื่อให้ PAMS น าไปช าระค่า
ภาษ ีและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ   
  

 
 
 

 

บรษิทัฯอยู่ระหว่างตดิตามทวง
ถามเพื่อใหช้ าระคนืเมื่อลูกหน้ีมี
การปรบัแผนธุรกิจในอนาคต 
(ปัจจัยการช าระคืนขึ้นอยู่กับ
ราคาถ่านหนิในตลาดโลก)  
 
 
 
 
 
เมื่อทางราชการไดอ้อกหนงัสอื
อนุมตั ิBOI ใหก้บั PAMS แลว้ 
PAMS จะไดร้บัคนืภาษทีีช่ าระ
ไปแลว้ และจะน าเงนิภาษทีี่
ไดร้บัคนืมาช าระเงนิกูใ้หก้บั 
ITD Madagascar 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) 

ท่ีมาของรายการ 
การด าเนินการเพื่อให้

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

ความสมัพนัธ ์                                  
- กรรมการบรษิทัฯ                              
(นายเปรมชยั กรรณสตู                    
และนางนิจพร จรณะจติต์) 
ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 90 ของ
ทุนจดทะเบยีนบรษิทั PAN 
AFRICAN MINING CORP 
โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผา่น
บรษิทั เหมอืงแรเ่อเซยีไทย 
จ ากดั  
- กรรมการบรษิทัฯ                      
(นายเปรมชยั กรรณสตู                    
นางนิจพร จรณะจติต์                            
และนายปีต ิกรรณสตู)                     
เป็นกรรมการใน บรษิทั PAN 
AFRICAN MINING CORP. 

103.57 
 

103.57 
ในไตรมาส

3/2561 บนัทกึ
คา่เผื่อหน้ีสงสยั
จะสญูทัง้จ านวน 

 

ให้บริการที่ป รึกษาด้านบริหา ร
โครงการเหมืองถ่านหิน SAKOA                 
ที่ประเทศมาดากัสการ์ ระหว่างปี 
2553-2559 
 

บรษิทัฯอยู่ระหว่างตดิตามทวง
ถามเพื่อใหช้ าระคนืเมื่อลูกหน้ีมี
การปรบัแผนธุรกิจ ในอนาคต 
(ปัจจัยการช าระคืนขึ้นอยู่กับ
ราคาถ่านหนิในตลาดโลก) 
 

3. รายละเอียด ค่าเผื่อฯ ลูกหน้ี
การค้าบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 
จ านวน 356.67 ลา้นบาท ซึง่ไม่
มีการด าเนินการฟ้องร้องคดีมี
รายละเอยีดดงัน้ี  
 
3.1 บรษิทัร่วม-บรษิทั MCRP. 
Construction/ บรษิทั (ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 24) 

 
 
 
 
 
 

369.89 

 
 
 
 
 
 

369.89 

 
 
 
 
 
 
ขายเครื่องจกัรใหบ้รษิทั MCRP เพื่อ
น าไปใช้งานก่อสร้างโครงการถม
ทะเล ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี 2556 
(โครงการถูกยกเลกิ) 

 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งทยอยขาย
ทรพัยส์นิเพื่อน ามาช าระหน้ี
บางสว่น  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562    
มยีอดลูกหน้ีการคา้ จ านวน 
528.24 ลา้นบาท 
 
ในไตรมาสที ่4/2562               
บรษิทัไดร้บัการช าระเงนิ 
จ านวน 158.35 ลา้นบาท             
(รวมส่วนต่างจากอตัรา
แลกเปลีย่น) 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 
(ล้านบาท) 

ท่ีมาของรายการ 
การด าเนินการเพื่อให้

ได้รบัช าระคืน 
3.2 อ่าวปอแกรนด ์มารน่ีา/
บรษิทั 

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

62.53 
 
 
 
 
 
 

 

38.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหบ้รกิารก่อสรา้งท่าเรอืส าราญและ 
Yacht Club ทีอ่่าวปอ จ. ภูเกต็               
งานเสรจ็ปี 2554 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั อ่าวปอ แกรนด์ มารน่ีา 
จ ากัด มีการท าแผนการช าระ
หน้ี และไดม้กีารทยอยช าระเงนิ
ตามความสามารถ บริษทัฯจึง
ไดต้ัง้คา่เผื่อไวบ้างสว่น ณ วนัที ่
30  กันยายน 2562 มียอด
ลูกหน้ีการค้า จ านวน 67.71 
ลา้นบาท  
 
ไตรมาส 4/2562 บรษิทัฯได้รบั
ช าระเงนิจ านวน 5.18 ลา้นบาท 
 

 
 

4. เงนิใหกู้ย้มืแก่ Sino Lao 
Aluminum Corporation 
Limited/ บรษิทัฯ (ถอืหุน้                  
รอ้ยละ 34) 

205.40 
(ลดลงจาก  
ณ วนัที ่30 
กนัยายน 

2562 จ านวน 
3.7 ลบ.
เนื่องจาก
อตัรา

แลกเปลีย่น) 

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

 

ไม่ไดใ้หกู้้ตามสดัส่วนเน่ืองจาก 
Reignwood  มขี้อตกลงจะขาย
หุ้นให้ ITD  ส่วน Lao Service 
Incorporation  มีข้อตกลงที่ผู้
ถือหุ้นหลักจะต้องจัดหาเงิน
เพื่อด าเนินโครงการโดยตรง ณ 
วันที่  30  กันยายน 2562 มี
ยอดเงินให้กู้ยืมจ านวน 209.1 
ล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 
บริษัทฯไม่ได้ ให้ กู้ เพิ่ม  โดย
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
และยงัไมถ่งึก าหนดรบัช าระหน้ี
คนื 

  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

( นายวรวุฒ ิ หริญัยไพศาลสกุล )                                       
เลขานุการบรษิทั 


