อิตัลไทยวิศวกรรมโชวผลงานปิดปี 61 คาดเติบโต
45%

อิตล
ั ไทยวศ
ิ วกรรมโชวผ
 ลงานปิดป
 ี  61 คาดเติบโ ต 45% เน นขยายธรุ กิจต
 ลาดใหม New S-Curve รับป
 ี  62 ตัง้ เ ป าปี
หน ากวาดรายได 6,100 ลานบาท
พรอมตอกย้าํ !!! “องคกร” แข็งแกรง ตองเน น “พัฒนาคน”
“อิตัลไทยวิศวกรรม” ผูนําการใหบริการงานวิศวกรรมและงานกอสรางแบบครบวงจร แถลงผลประกอบการปี 2561
รวมกับกลุมบริษท
ั อิตัลไทย คาดวาจะมีรายไดเพิ่มข้ น
ึ ประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผานมา และจะสามารถรับรูราย
ไดประมาณ 5,889 ลานบาท สวนปี 2562 จะเติบโตเพิ่มข้ น
ึ อีกประมาณ 5% จากปีปัจจุบัน เผยกลยุทธปี พ.ศ. 2562
กับการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม พรอมเดินหน าสรางการเติบโตอยางมน
ั ่ คงและยงั ่ ยืนใหองคกร ตามแนวทางกลุม
บริษท
ั อิตัลไทย มองการลงทุนดาน “พัฒนาคน”
นายสกล เหลาสุวรรณ กรรมการผูจัดการ บริษท
ั  อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด กลาววา บริษท
ั ฯ ไดมุงเน นการดําเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับระบบการผลิตและระบบจําหนายไฟฟ าขนาดใหญ, พลังงานทดแทน, งานระบบประกอบอาคาร
สูง, ระบบสาธารณูปโภคในกลุม ปิ โตรเคมี ตลอดจนการสรางคลังสินคาและโรงงานขนาดใหญที่ใชเทคโนโลยีขน
ั ้ สูง
โดยการใหบริการจะครอบคลุมทงั ้ งานออกแบบทางวิศวกรรม, การบริหารโครงการและการกอสราง รวมไปถึงงาน
บํารุงรักษาภายใตมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 ทัง้ นี้ นอกจากการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศแลว ยังไดขยายธุรกิจสูประเทศเมียนมาร ภายใตช่ อ
ื  อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร) อีกดวย
”
“ในเรื่องผลประกอบการของบริษท
ั ฯ ในปี 2561 เราคาดวาจะมีรายไดเพิ่มข้ น
ึ ประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผานมา
โดยปัจจุบันบริษท
ั ฯ มีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการจํานวน 45 โครงการ คิดเป็ นมูลคางาน 11,000 ลานบาท
และจะสามารถรับรูรายไดในปี 2561 ประมาณ 5,889 ลานบาท
สําหรับกลยุทธและแนวทางการดําเนินธุรกิจในปี 2562 เรามีเป าหมายสําคัญในการขยายธุรกิจไปในตลาดใหมที่เป็ น
New S-Curve ซึ่งจะเป็ นสวนเพิ่มจากธุรกิจหลักที่กําลังดําเนินอยู อาทิ ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart
Grid), ระบบไฟฟ าและเครื่องกลที่เกี่ยวของกับโครงการคมนาคมและการขนสง, งานกอสรางโรงงานและระบบ
สาธารณูปโภคในสวนของนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการ EEC, การกอสรางคลังสินคาแบบอัตโนมัติ
(Automated Warehouse) รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับ Smart Solution ตางๆ นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังมีแผนการ

ขยายธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมไปยังประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว คาดการณวาในปี 2562 จะมียอดการรับรูราย
ไดอยูที่ประมาณ 6,100 ลานบาท ซึ่งจะสงผลทําใหรายไดของบริษท
ั ฯ เติบโตเพิ่มข้ น
ึ ประมาณ 5% จากปีปัจจุบัน”
นายสกล ยังกลาวตอไปอีกวา “นอกจากกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่กลาวมาขางตนแลว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาง บริษท
ั 
อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ไดใหความสําคัญไมนอยไปกวาการดําเนินธุรกิจใหยงั ่ ยืน คือ การมุงเป าไปที่การพัฒนาคน ซึ่ง
เป็ นวิสัยทัศนและพันธกิจสําคัญของกลุมบริษท
ั อิตัลไทย โดยสรางวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรง ผานการสรางคา
นิยมหลักในการทํางาน หรือ “ITALTHAI Core Values” ใหกับพนักงาน ซ่ งึ มีดวยกัน 6 ประการ คือ Listen.
Speak. Share. เปิ ดใจฟัง ตัง้ ใจพูด พรอมแบงปัน Learn and Grow เรียนรู เพื่อเติบโต Create an Impact สราง
ผลลัพธที่ดี Do What is Right ทําสิ่งที่ถูกตอง Bring Fun to Work พกพาความสนุกมาทํางาน และ Never Give
Up อยายอมแพ ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผานการจัดหลักสูตรอบรมในดานตางๆ เพื่อเป็ นการปรับ
เปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหเกิดมุมมองใหมที่หลากหลายในการสรางสรรค สินคา บริการ และประสบการณ
ใหมๆ สูตลาด รวมถึงสอดคลองกับความตองการและภาวการณเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดข้ น
ึ ”
“บริษท
ั  อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ในฐานะหนึ่งในบริษท
ั ภายใตกลุมบริษท
ั อิตัลไทย เราจะไมหยุดอยูกับความสําเร็จเดิมๆ
เราจะพัฒนาคน และองคกรไปพรอมกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อใหไดความคิด มุมมองและประสบการณที่หลาก
หลายในการดําเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันอยางมน
ั ่ คง ดวยหลัก
ปฏิบัติเพื่อสรางวัฒนธรรมที่แข็งแกรงของกลุมบริษท
ั อิตัลไทย เราเชื่อวา การลงทุนเพื่อ “พัฒนาคน” เป็ นสิ่งสําคัญ
เพราะจะชวยผลักดันใหองคกรแข็งแกรงได” นายสกล เหลาสุวรรณ กลาวปิดทาย

