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ที ่CSD 039/2562                                                           วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
เรื่อง   ความคบืหน้าในการเรยีกช าระคนืลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื   
 ส าหรบังวดสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอรายงานความคบืหน้าในการรบัช าระคนืจาก
ลกูหนี้การคา้ รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระและเงนิใหกู้ย้มื ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์สอบถาม โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

รายการ/บริษทั 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

1. ลูกหน้ีการคา้ซึง่ไมใ่ช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน/  บริษัทย่อยใน
ต่ า งประ เทศ   :PT Thailindo 
Bara Pratama 

300.91  
(ลดลงจาก ณ 
วนัที ่31 
ธนัวาคม 

2561 จ านวน 
5.78 ลบ. 
เนื่องจาก
อตัรา

แลกเปลีย่น) 

 

36.84                           
ในปีก่อนไดบ้นัทกึ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า
โดยประมาณจาก
การคดิลดกระแส
เงนิสดทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัในอนาคต
จากแผนการช าระ
หนี้ของลกูหนี้ 

 

 

 

 

 

ใหบ้รกิารงานก่อสรา้งถนนและ
ท่าเรอื (Haul Road and Port 
Facilities) ประเทศอนิโดนีเซยี                 
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   

คง เหลือยอดลูกห น้ีการค้า 
จ านวน 300.91 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2562 
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รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

2. รายละเอยีด ค่าเผื่อฯ ลูกหน้ี

การค้าบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 

จ านวน 572.3 ลา้นบาท ซึง่ไมม่ี

การด าเนินการฟ้องร้องคดีมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

2.1 บริษทัร่วม-บริษทั MCRP. 
Construction/ บริษัท (ถือหุ้น 
รอ้ยละ 24) 

 

 

 

 

533.6 

 

 

 

 

533.6 

 

 

 

 

ขายเครื่องจกัรใหบ้รษิทั MCRP เพื่อ
น าไปใช้งานก่อสร้างโครงการถม
ทะเล ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี 2556 
(โครงการถูกยกเลกิ) 

 

 

 

 

บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่ อหน้ี
ส งสัย จ ะสูญส าหรับลู ก ห น้ี
การคา้ทัง้จ านวน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างทยอยขาย
ทรัพย์สินเพื่อน ามาช าระหน้ี
บางสว่น  

คง เหลือยอดลูกห น้ีการค้า 
จ า น ว น  533.6  ล้ า น บ า ท                
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

2.2 อ่าวปอแกรน์มารน่ีา/บรษิทั 

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

- กรรมการบรษิทัฯ                         

(นายเปรมชยั กรรณสตู)               

เป็นกรรมการในบรษิทั อ่าวปอ 

แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั 

77.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้บรกิารก่อสร้างท่าเรอืส าราญและ 
Yacht Club ที่อ่าวปอ จ. ภูเก็ต งาน
เสรจ็ปี 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั อ่าวปอ แกรนด์ มารน่ีา 
จ ากัด มีการท าแผนการช าระ
หน้ี และไดม้กีารทยอยช าระเงนิ
ตามความสามารถ บริษทัฯจึง
ไดต้ัง้คา่เผื่อไวบ้างสว่น ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 มยีอดลูกหน้ี
การคา้ จ านวน 80.7 ลา้นบาท  

ไตรมาส 1/2562 บรษิทัฯได้รบั
ช าระเงนิจ านวน 3.4 ล้านบาท 
คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 จ านวน 77.3 ลา้นบาท 

 

 

 



 
 

3 
 

รายการ/บริษทั 
จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

ค่าเผือ่ฯ 

(ล้านบาท) 
ท่ีมาของรายการ 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้รบัช าระคืน 

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

211.2 

(ลดลงจาก  
ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 

2561 จ านวน 
1.6 ลบ.

เนื่องจากใหกู้้
เพิม่และอตัรา
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  31  ธันวาคม  2561 มี
ยอดเงินให้กู้ยืมจ านวน 212.8 
ลา้นบาท  

ในไตรมาส 1/2562 บรษิทัฯให้
กูเ้ป็นจ านวน 2 ลา้นบาท 

โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
และยงัไมถ่งึก าหนดรบัช าระหน้ี
คนื 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

( นายวรวุฒ ิ หริญัยไพศาลสกุล )                                       

เลขานุการบรษิทั 

 

 

 

ฝ่ายบรกิารองคก์ร                                                                                                                                                                                                                    

โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4                                                                                                                                                                                                                           

E-Mail : cccs@itd.co.th 


