
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนว่ย : พันบาท)

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,514,921                2,588,430            3,293,004              1,011,412               

     เงินฝากประจ าน้อยกวา่หนึง่ปี 60,410                     37,057                12,298                  14,960                   

     เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค  าประกัน 785,640                   752,739              138,059                54,205                   

     ลกูหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 5 7,921,484                6,628,103            5,814,380              4,881,628               

     ลกูหนี การค้า - กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 6 2,014,695                2,051,627            3,353,433              2,965,033               

     ลกูหนี ตามสญัญาเชา่การเงินที่ครบก าหนดช าระ

        ภายในหนึง่ปี - บริษทัยอ่ย -                         -                     2,527                   -                        

     เงินให้กูย้มืระยะสั นและเงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและ

        กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 7 258,951                   255,653              1,137,460              1,210,395               

     รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ 19,130,465               19,738,171          17,418,724            16,168,426             

     ลกูหนี เงินประกันผลงาน 2,318,247                2,127,924            1,367,658              1,215,262               

     สนิค้าคงเหลอืและงานระหวา่งท า - สทุธิ 29 3,429,967                2,955,159            1,988,284              1,706,354               

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์- สทุธิ 463,967                   472,137              -                       -                        

     ภาษเีงินได้ถกูหัก ณ ที่จ่าย 1,156,756                1,131,239            807,450                540,339                 

     ภาษมูีลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 1,620,610                1,369,903            137,255                142,644                 

     เงินจ่ายลว่งหน้าค่าวสัดุก่อสร้างและผูร้ับเหมา 562,170                   575,643              429,152                437,780                 

     สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 463,596                   342,164              116,824                72,428                   

     สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขาย - สทุธิ 165,716                   168,677              165,716                168,677                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 45,867,595               41,194,626          36,182,224            30,589,543             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     ลกูหนี ตามสญัญาเชา่การเงิน - บริษทัยอ่ย - สทุธิ -                         -                     35,290                  -                        

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า - สทุธิ 8 774,394 749,759 7,409,615 7,333,318

     เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สทุธิ 9, 28 856,167                   845,703              687,141                677,315                 

     สทิธิการเชา่ที่ดินและโครงการระหวา่งพฒันา 10 7,606,182                7,558,992            5,079,799              5,025,204               

     สทิธิในเหมืองแร่โปแตช 11 2,293,489                2,293,489            -                       -                        

     รายจ่ายในการส ารวจและพฒันาแหลง่แร่ตั งพกั 948,020                   950,688              -                       -                        

     เงินให้กูย้มืระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษทัยอ่ย - สทุธิ 12 -                         -                     5,651,448              5,611,878               

     ที่ดินรอการพฒันา - สทุธิ 770,615                   765,124              474,846                474,846                 

     อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13, 28 1,953,414                1,925,363            1,068,094              1,040,043               

     เงินจ่ายลว่งหน้าค่าเครื่องจักร 66,199                     30,955                -                       -                        

     ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 14, 29 18,814,141               18,895,094          8,827,399              8,815,217               

     ค่าความนิยม 942,112                   942,112              -                       -                        

     ค่าใชจ่้ายสมัปทานรอตดับัญชี 1,933,521                1,352,041            -                       -                        

     สนิทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตดับัญชี 400,912                   339,441              -                       -                        

     สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 283,785                   276,331              103,232                100,881                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 37,642,951               36,925,092          29,336,864            29,078,702             

รวมสินทรัพย์ 83,510,546               78,119,718          65,519,088            59,668,245             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี 1                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนว่ย : พันบาท)

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูย้มืระยะสั นจากสถาบันการเงิน 15 7,423,858 8,290,541 4,093,038 5,110,778

     เจ้าหนี ตามสญัญาทรัสตร์ีซีท 341,032 620,138 315,794 601,605

     เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน่ - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกัน 13,135,418 13,156,926 7,707,401 6,736,936

     เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 16 1,371,288                1,230,588            2,120,162              2,013,534               

     เงินรับลว่งหน้าสว่นที่เกินงานระหวา่งท า 614,063                   529,269              610,919                529,269                 

     เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง

         ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึง่ปี 6,358,193                6,113,917            5,388,469              4,786,638               

     เจ้าหนี ตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 603,700                   649,422              526,547                575,577                 

     เงินกูย้มืระยะยาวสว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 17 7,071,760                3,623,801            5,965,254              2,903,816               

     หุ้นกูส้ว่นที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 299,835                   499,598              299,835                499,598                 

     ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 68,302                     54,180                286                      747                       

     ภาษมูีลค่าเพิ่มค้างจ่าย 179,353                   143,866              147,167                122,698                 

     ค่าใชจ่้ายค้างจ่าย 1,149,402                1,002,882            486,309                399,363                 

     เจ้าหนี ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 62,484                     62,484                56,809                  56,809                   

     เจ้าหนี เงินประกันผลงาน 715,134                   608,561              590,347                519,402                 

     หนี สนิหมุนเวยีนอืน่ 28 538,565                   504,196              283,097                232,505                 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 39,932,387               37,090,369          28,591,434            25,089,275             

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

     เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง - สทุธิ 5,041,299                3,042,579            3,965,820              2,028,214               

     เจ้าหนี ตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 807,810                   934,388              686,596                798,950                 

     เงินกูย้มืระยะยาว - สทุธิ 17 7,652,999                7,370,297            3,451,488              3,234,288               

     หุ้นกู ้- สทุธิ 18 13,420,145               13,163,205          13,420,145            13,163,205             

     ส ารองเผือ่ขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 228,405                   291,587              192,395                221,100                 

     หนี สนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 1,075,900                1,015,291            814,251                800,856                 

     หนี สนิภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 769,980                   772,610              187,124                183,195                 

     หนี สนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 105,629                   105,998              -                       -                        
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 29,102,167               26,695,955          22,717,819            20,429,808             

รวมหนี้สิน 69,034,554               63,786,324          51,309,253            45,519,083             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนว่ย : พันบาท)

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

        ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น

        (31 ธันวาคม 2559 : 6,335,808,993 หุ้น) 19 6,337,921                6,335,809            6,337,921              6,335,809               

        ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 5,279,840,848 หุ้น 5,279,841 5,279,841 5,279,841 5,279,841

     สว่นเกินมูลค่าหุ้น 8,547,392 8,547,392 8,547,392 8,547,392

     ก าไร (ขาดทุน) สะสม

        จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 514,074 514,074 487,474 487,474

        ยงัไม่ได้จัดสรร (670,773)                  (741,940)             123,785                54,220                   

     องค์ประกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุ้น (612,174)                  (627,195)             (228,657)               (219,765)                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 13,058,360               12,972,172          14,209,835            14,149,162             

สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 1,417,632                1,361,222            -                       -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,475,992               14,333,394          14,209,835            14,149,162             

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 83,510,546               78,119,718          65,519,088            59,668,245             

                                                                                                                            กรรมการ

                                                                                                                            กรรมการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

   รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 12,166,797            11,219,124     8,517,031           5,943,741              

   รายได้จากการขายและให้บริการ 397,339                532,644         -                    -                       
รวมรายได้ 21, 25 12,564,136            11,751,768     8,517,031           5,943,741              

ต้นทนุ

   ตน้ทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 10,637,540            10,248,432     7,844,457           5,521,991              

   ตน้ทุนในการขายและให้บริการ 356,960                433,495         -                    -                       
รวมต้นทนุ 21 10,994,500            10,681,927     7,844,457           5,521,991              

ก าไรข้ันต้น 1,569,636              1,069,841      672,574              421,750                

เงินปันผลรับ 19,170                  29,201          97,773               107,481                

ดอกเบ้ียรับ 25 46,532                  36,884          18,506               28,476                  

รายได้อืน่ 21, 25 87,008                  56,036          42,124               36,573                  
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 1,722,346              1,191,962      830,977              594,280                

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,999)                  (11,124)         -                    -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (784,951)               (682,299)        (247,831)             (254,947)               

โอนกลบัค่าเผือ่ (ค่าเผือ่) หนีส้งสยัจะสญู 25 (58,238)                 (66,921)         (142,383)             438                      

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 25 -                       -               -                    (95,015)                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 25 (39,307)                 (14,158)         (7,297)                (1,732)                  
รวมค่าใช้จา่ย (892,495)               (774,502)        (397,511)             (351,256)               
ก าไรจากการด าเนนิงาน 829,851                417,460         433,466              243,024                

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 25 14,775                  (4,519)           -                    -                       
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 844,626                412,941         433,466              243,024                

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (635,438)               (604,024)        (414,409)             (354,222)               
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 209,188                (191,083)        19,057               (111,198)               

ผลประโยชน์ทางภาษ ี(ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้) 25 (71,751)                 36,658          (5)                      (3,210)                  
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 137,437                (154,425)        19,052               (114,408)               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 4                         



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่ไม่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไวใ้นงบก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (13,135)                 (12,866)         -                    -                       
รายการที่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไวใ้นงบก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   ก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สทุธิจากภาษี (4,009)                  160,226         (3,754)                155,762                

   สว่นปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (994)                     (59,113)         (7,283)                3,539                   
รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (18,138)                 88,247          (11,037)              159,301                

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด 119,299                (66,178)         8,015                 44,893                  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด

   สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 92,412                  (185,063)        19,052               (114,408)               

   สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 45,025                  30,638          -                    -                       

137,437                (154,425)        19,052               (114,408)               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 86,408                  (71,662)         8,015                 44,893                  

   สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 32,891                  5,484            -                    -                       

119,299                (66,178)         8,015                 44,893                  

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

    ก าไร (ขาดทุน) (บาทตอ่หุ้น) 27 0.0175                  (0.0351)         0.0036               (0.0217)                 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั (หนว่ย : พันหุ้น) 5,279,841              5,279,841      5,279,841           5,279,841              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 5                         



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

   รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 24,507,146            23,790,803     17,340,207          12,475,449            

   รายได้จากการขายและให้บริการ 923,701                1,085,315      -                    -                       
รวมรายได้ 21, 25 25,430,847            24,876,118     17,340,207          12,475,449            

ต้นทนุ

   ตน้ทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 21,398,579            21,508,880     15,839,955          11,297,776            

   ตน้ทุนในการขายและให้บริการ 816,278                905,513         -                    -                       
รวมต้นทนุ 21 22,214,857            22,414,393     15,839,955          11,297,776            

ก าไรข้ันต้น 3,215,990              2,461,725      1,500,252           1,177,673              

เงินปันผลรับ 19,170                  29,201          109,734              107,481                

ดอกเบ้ียรับ 25 92,572                  57,596          33,967               47,029                  

ก าไรจากการตรีาคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 25 -                       36,851          -                    -                       

รายได้อืน่ 21, 25 190,563                116,914         75,865               66,443                  
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 3,518,295              2,702,287      1,719,818           1,398,626              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (23,946)                 (20,661)         -                    -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,642,821)             (1,381,545)     (520,935)             (524,770)               

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 25 (72,776)                 (64,657)         (235,177)             (100,686)               

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 25 -                       -               -                    (95,015)                 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 25 (26,558)                 -               (26,558)              -                       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 25 (150,544)               (23,901)         (34,780)              (13,601)                 
รวมค่าใช้จา่ย (1,916,645)             (1,490,764)     (817,450)             (734,072)               
ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,601,650              1,211,523      902,368              664,554                

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า 25 46,065                  (10,379)         -                    -                       
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,647,715              1,201,144      902,368              664,554                

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (1,226,001)             (1,225,458)     (775,845)             (718,739)               
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 421,714                (24,314)         126,523              (54,185)                 

ผลประโยชน์ทางภาษ ี(ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้) 25 (186,628)               9,247            (2,794)                (5,399)                  
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 235,086                (15,067)         123,729              (59,584)                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 6                         



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่ไม่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไวใ้นงบก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (19,431)                 (11,232)         -                    -                       
รายการที่ต้องจดัประเภทใหม่เข้าไปไวใ้นงบก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน - สทุธิจากภาษี 8,371                   164,697         7,860                 160,488                

   สว่นปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 8,645                   (169,552)        (16,752)              7,131                   
รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,415)                  (16,087)         (8,892)                167,619                

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด 232,671                (31,154)         114,837              108,035                

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด

   สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 135,363                (116,565)        123,729              (59,584)                 

   สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 99,723                  101,498         -                    -                       

235,086                (15,067)         123,729              (59,584)                 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

   สว่นที่เป็นของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 140,352                (75,335)         114,837              108,035                

   สว่นได้เสยีที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 92,319                  44,181          -                    -                       

232,671                (31,154)         114,837              108,035                

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

    ก าไร (ขาดทุน) (บาทตอ่หุ้น) 27 0.0256                  (0.0221)         0.0234               (0.0113)                 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั (หนว่ย : พันหุ้น) 5,279,841              5,279,841      5,279,841           5,279,841              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินระหวา่งกาลนี้ 7                         



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถนุายน

(หน่วย : พันบาท)

ก าไร ส่วนปรับปรุง ส่วนต่ ากว่าทนุ

ทนุเรือนหุ้น ก าไร (ขาดทนุ) สะสม ทียั่งไม่เกิดข้ึนจริง จากการแปลงค่า จากการเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินทีเ่ป็น สัดส่วนเงินลงทนุ ผู้ถอืหุ้น ทีไ่ม่มี

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของมูลค่าเงินลงทนุ เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย รวม ของบริษัท อ านาจควบคุม รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 5,279,841    8,547,392  507,325       (605,424)         316,764                    (528,641)             (200,444)         (412,321)     13,316,813   1,259,698       14,576,511        

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ ำนำจควบคุมเพิม่ขึ้นระหว่ำงงวด -            -           -             -                 -                          -                     -                 -            -              167               167                 

เงินปันผลจ่ำยจำกบรษิทัย่อย -            -           -             -                 -                          -                     -                 -            -              (24,366)          (24,366)            

รายการกับผู้ถอืหุ้น -            -           -             -                 -                          -                     -                 -            -              (24,199)          (24,199)            

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด -            -           -             (116,565)         -                          -                     -                 -            (116,565)      101,498         (15,067)            

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นส ำหรบังวด -            -           -             (5,799)             164,697                    (117,668)             -                 47,029       41,230         (57,317)          (16,087)            

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -            -           -             (122,364)         164,697                    (117,668)             -                 47,029       (75,335)        44,181           (31,154)            

จัดสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย -            -           2,649          (2,649)             -                          -                     -                 -            -              -                -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2559 5,279,841    8,547,392  509,974       (730,437)         481,461                    (646,309)             (200,444)         (365,292)     13,241,478   1,279,680       14,521,158        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 5,279,841    8,547,392  514,074       (741,940)         197,179                    (623,930)             (200,444)         (627,195)     12,972,172   1,361,222       14,333,394        

เงินปันผลจ่ำย 20 -            -           -             (54,164)           -                          -                     -                 -            (54,164)        -                (54,164)            

เงินปันผลจ่ำยจำกบรษิทัย่อย -            -           -             -                 -                          -                     -                 -            -              (35,909)          (35,909)            

รายการกับผู้ถอืหุ้น -            -           -             (54,164)           -                          -                     -                 -            (54,164)        (35,909)          (90,073)            

ก ำไรส ำหรบังวด -            -           -             135,363          -                          -                     -                 -            135,363       99,723           235,086            

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่นส ำหรบังวด -            -           -             (10,032)           8,371                       6,650                  -                 15,021       4,989          (7,404)            (2,415)              

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -            -           -             125,331          8,371                       6,650                  -                 15,021       140,352       92,319           232,671            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2560 5,279,841    8,547,392  514,074       (670,773)         205,550                    (617,280)             (200,444)         (612,174)     13,058,360   1,417,632       14,475,992        

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ 8

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

ก าไร ส่วนปรับปรุง

ทนุเรือนหุ้น  ทียั่งไม่เกิดข้ึนจริง จากการแปลงค่า

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินทีเ่ป็น

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของมูลค่าเงินลงทนุ เงินตราต่างประเทศ รวม รวม

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 5,279,841             8,547,392             483,374            (29,187)             310,805                         (410,400)                 (99,595)           14,181,825   

ขาดทุนส าหรบังวด -                      -                      -                   (59,584)             -                               -                         -                 (59,584)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                      -                      -                   -                   160,488                         7,131                      167,619          167,619       

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                      -                      -                   (59,584)             160,488                         7,131                      167,619          108,035       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2559 5,279,841             8,547,392             483,374            (88,771)             471,293                         (403,269)                 68,024            14,289,860   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 5,279,841             8,547,392             487,474            54,220              185,990                         (405,755)                 (219,765)         14,149,162   

เงินปันผลจ่าย 20 -                      -                      -                   (54,164)             -                               -                         -                 (54,164)        

รายการกับผู้ถือหุ้น -                      -                      -                   (54,164)             -                               -                         -                 (54,164)        

ก าไรส าหรบังวด -                      -                      -                   123,729             -                               -                         -                 123,729       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส าหรบังวด -                      -                      -                   -                   7,860                            (16,752)                   (8,892)             (8,892)         

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                      -                      -                   123,729             7,860                            (16,752)                   (8,892)             114,837       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2560 5,279,841             8,547,392             487,474            123,785             193,850                         (422,507)                 (228,657)         14,209,835   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินระหว่างกาลนี้ 9

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 421,714                (24,314)         126,523              (54,185)                 
รายการปรับปรุง

    ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,261,190              1,201,037      595,659              657,593                

    ขาดทุน (ก าไร) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (16,318)                 30,080          48,793               17,818                  

    เงินปันผลรับ (19,170)                 (29,201)         (109,734)             (107,481)               

    สว่นแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า (46,065)                 10,379          -                    -                       

    ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 72,776                  64,657          235,177              100,686                

    ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ 4,698                   (5,955)           12,571               (3,070)                  

    ส ารอง (โอนกลบัส ารอง) ขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง (63,309)                 91,171          (28,705)              (764)                     

    ค่าเผือ่ขาดทุนจากการลดมูลค่าสนิค้า 842                      5,797            -                    6,288                   

    ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 36,387                  25,252          24,361               24,924                  

    ก าไรจากการตรีาคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                       (36,851)         -                    -                       

    ค่าเผือ่การด้อยค่าเงินลงทุน -                       -               -                    95,015                  

    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 26,558                  -               26,558               -                       

    ประมาณการหนีส้นิจากคดีความฟอ้งร้อง 73,531                  -               -                    -                       

    ประมาณการหนีส้นิ 13,310                  -               -                    -                       

    ขาดทุนจากการปิดกิจการร่วมค้า 5,145                   -               -                    -                       

    ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,226,001              1,225,458      775,845              718,739                
ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนนิงาน 2,997,290              2,557,510      1,707,048           1,455,563              
    สินทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

      ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกัน (1,355,358)             1,150,341      (1,029,043)          1,043,279              

      ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน (12,084)                 58,645          (35,779)              (61,829)                 

      เงินให้กูย้มืและเงินทดรองจ่ายให้บริษทัยอ่ยและกิจการที่เกีย่วขอ้งกัน (32,715)                 (52,751)         (128,129)             (166,645)               

      รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระ 195,133                1,950,955      (1,662,871)          (686,312)               

      ลกูหนีเ้งินประกันผลงาน (191,393)               (146,009)        (153,406)             77,931                  

      สนิค้าคงเหลอืและงานระหวา่งท า (475,650)               (64,991)         (281,930)             (167,639)               

      ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 8,170                   15,325          -                    -                       

      ภาษมูีลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (250,707)               15,044          5,389                 (1,756)                  

      เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซือ้วสัดุก่อสร้างและผูร้ับเหมา 13,473                  510,352         8,628                 17,499                  

      สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ (138,306)               9,173            (47,535)              43,288                  

      สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (15,487)                 (16,568)         (10,241)              (7,510)                  
    หนี้สินด าเนนิงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

      เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกัน (8,031)                  (991,139)        970,465              (215,766)               

      เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน 140,613                (78,365)         106,628              (77,018)                 

      เงินรับลว่งหน้าสว่นที่เกินงานระหวา่งท า 84,794                  221,562         81,650               222,088                

      เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าตามสญัญาก่อสร้าง 2,242,996              (1,107,375)     2,539,437           (352,307)               

      ภาษมูีลค่าเพิ่มค้างจ่าย 35,487                  96,591          24,469               99,988                  

      ค่าใชจ่้ายค้างจ่าย 59,679                  (28,567)         86,946               (18,316)                 

      เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน 106,573                (20,484)         70,945               (28,725)                 

      หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 75,377                  26,068          26,324               16,731                  

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (22,428)                 (25,082)         (22,428)              (24,575)                 

      หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ (371)                     (77,549)         -                    -                       
เงินสดรับจากการด าเนนิงาน 3,457,055              4,002,686      2,256,567           1,167,969              
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

(หนว่ย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

2560 2559 2560 2559

      รับคืนภาษเีงินได้ 11,746                  13,811          11,746               13,811                  

      จ่ายภาษเีงินได้ (279,568)               (371,207)        (283,002)             (220,788)               
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 3,189,233              3,645,290      1,985,311           960,992                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

     เงินฝากประจ าและตดิภาระค้ าประกันลดลง (เพิ่มขึน้) (56,254)                 19,206          (81,192)              25,117                  

     ซือ้ที่ดินรอการพฒันา (5,491)                  (387)              -                    -                       

     ขายสนิทรัพย์ 141,339 25,996          57,717               14,186                  

     ซือ้สนิทรัพย์ (1,192,753)             (834,845)        (558,333)             (375,850)               

     ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 6,726                   -               6,726                 -                       

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึน้) 2,064                   17,089          (76,297)              6,318                   

     เงินสดรับจากเงินปันผล 19,170                  29,201          109,734              107,481                

     เงินสดจ่ายเพื่อสทิธิการเชา่ที่ดินและโครงการระหวา่งพฒันา (47,190)                 (205,284)        (54,595)              (157,584)               

     เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายสมัปทานรอตดับัญชี (168,907)               (184,745)        -                    -                       

     จ่ายรายจ่ายในการส ารวจและพฒันาแหลง่แร่ตัง้พกั (4,055)                  (9,065)           -                    -                       

     รับคืนเงินจากการจ่ายเพื่อการส ารวจและพฒันาแหลง่แร่ตัง้พกั 6,723                   -               -                    -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,298,628)             (1,142,834)     (596,240)             (380,332)               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   

     จ่ายดอกเบ้ีย (1,189,174)             (1,208,426)     (715,981)             (709,640)               

     เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงินลดลง (866,683)               (421,187)        (1,017,740)          (146,152)               

     เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มขึน้ 5,026,554 1,748,780      4,027,800           1,600,288              

     จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,170,392)             (1,658,557)     (749,162)             (1,144,978)             

     เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินลดลง (351,946)               (307,642)        (331,408)             (363,368)               

     เจ้าหนีต้ามสญัญาทรัสตร์ีซีทลดลง (279,106)               (474,220)        (285,811)             (392,416)               

     รับจากการออกหุ้นกู้ 6,235,012              3,492,122      6,235,012           3,492,122              

     ไถถ่อนหุ้นกูท้ี่ครบก าหนด (6,200,000)             (3,500,000)     (6,200,000)          (3,500,000)             

     เงินปันผลจ่าย (54,164)                 -               (54,164)              -                       

     เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย (35,909)                 (24,366)         -                    -                       
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,114,192              (2,353,496)     908,546              (1,164,144)             

สว่นปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (78,306)                 (111,821)        (16,025)              (5,685)                  
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 2,926,491              37,139          2,281,592           (589,169)               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 2,588,430              2,501,742      1,011,412           1,176,045              
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดส้ินงวด 5,514,921              2,538,881      3,293,004           586,876                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการที่ไม่ใชเ่งินสด

           ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน 10,465                  205,871 9,826                 200,610

           ซือ้สนิทรัพยต์ามสญัญาเชา่การเงิน 179,646                298,925 170,024              271,040

           รับโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แทนการช าระหนี้

                จากลกูหนีก้ารค้า - บริษทัที่เกีย่วขอ้งกัน 34,777                  -               34,777               -                       

           แปลงหนีเ้ป็นทุนโดยการโอนลกูหนีก้ารค้า - บริษทัยอ่ยเป็น

                เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -               -                    94,974                  

           โอนหนีส้นิหมุนเวยีนอืน่เป็นเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า

                ตามสญัญาก่อสร้าง -                       120,000         -                    120,000                
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