
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,292,111             1,586,299             762,277               589,034               
     เงินฝากประจ าน้อยกว่า 1 ปี 158,172               275,240               112,263               168,000               
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค  าประกัน 5 66,799                 80,253                 1,201                  20,106                 
     เงินลงทุนชั่วคราว 40,329                 102                     88                       88                       
     ลกูหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 6 7,950,976             7,006,522             5,026,678             3,939,163             
     ลกูหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7 2,488,747             2,396,313             3,532,371             3,501,867             
     ลกูหนี ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
        - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8 19,650                 6,026                  39,300                 12,052                 
     เงินใหกู้้ยืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บรษิทัย่อยและ
        กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 10 73,912                 69,735                 1,515,561             1,742,378             
     รายได้ที่ยังไม่เรยีกช าระ 18,105,870           15,333,212           12,035,872           9,121,285             
     ลกูหนี เงินประกันผลงานที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี 1,772,917             1,549,861             1,409,757             1,214,280             
     สินค้าคงเหลอืและงานระหว่างท า - สุทธิ 11 4,462,540             3,675,730             2,383,568             1,875,743             
     ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ - สุทธิ 12 318,500               522,422               -                      -                      
     ภาษเีงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่าย 894,708               906,568               509,518               584,847               
     ภาษมูีลค่าเพิม่รอเรยีกคืน 1,060,573             859,164               26,935                 28,012                 
     เงินจ่ายลว่งหน้าค่าวัสดุก่อสรา้งและผู้รบัเหมา 688,889               698,559               513,970               598,645               
     สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 440,341               447,824               116,899               355,473               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,835,034           35,413,830           27,986,258           23,750,973           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ลกูหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8 102,571               111,027               205,143               222,055               
     ลกูหนี อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9 173,416               245,192               346,833               436,969               
     ลกูหนี เงินประกันผลงานที่ครบก าหนดเกินหนึ่งปี 228,882               225,587               -                      -                      
     เงินลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกิจการรว่มค้า - สุทธิ 13 692,398               680,813               7,240,159             7,284,050             
     เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13 1,315,939             1,430,428             1,146,275             1,264,776             
     สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 14 6,030,721             6,031,020             3,734,887             3,731,608             
     สิทธิในเหมืองแรโ่ปแตช 15 2,293,489             2,293,489             -                      -                      
     รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหลง่แรต่ั งพัก 16 950,730               930,352               -                      -                      
     เงินใหกู้้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บรษิทัย่อยและ
        กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 17 -                      -                      4,927,608             4,974,678             
     ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 19 769,843               782,917               474,846               474,846               
     อสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 20 1,410,300             1,363,733             743,000               740,614               
     เงินจ่ายลว่งหน้าค่าเครื่องจักร 148,904               667,646               -                      -                      
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 21 16,841,465           13,098,799           6,721,313             6,272,691             
     ค่าความนิยม 22 942,112               942,112               -                      -                      
     ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี 23 495,101               394,124               -                      -                      
     สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 32 205,114               233,070               -                      -                      
     สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 320,804               306,622               92,043                 106,293               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 32,921,789           29,736,931           25,632,107           25,508,580           

รวมสินทรัพย์ 73,756,823           65,150,761           53,618,365           49,259,553           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 24 7,669,680             8,357,561             3,252,842             3,871,933             
     เจ้าหนี ตามสัญญาทรสัต์รซีีทที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,108,174             707,769               1,108,174             689,609               
     เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 12,224,494           8,763,260             6,294,438             5,028,353             
     เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25 1,751,880             1,377,913             2,388,156             2,010,239             
     เงินรบัลว่งหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 855,155               641,822               488,642               341,312               
     เงินกู้ยืมระยะสั นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 79,148                 57,436                 -                      65,175                 
     เงินรบัลว่งหน้าจากลกูค้าตามสัญญาก่อสรา้ง
         ที่จะรบัรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 4,713,336             5,090,666             3,504,892             3,940,439             
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
         - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 28 467,726               433,614               445,019               392,866               
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
         - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 27 45,717                 66,194                 -                      -                      
     เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 29 3,800,181             2,049,163             2,326,161             1,313,901             
     หุน้กู้ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 30 3,493,863             4,992,532             3,493,863             4,992,532             
     ภาษเีงินได้ค้างจ่าย 123,141               97,748                 -                      -                      
     ภาษมูีลค่าเพิม่ค้างจ่าย 94,638                 99,831                 44,086                 60,022                 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 981,311               962,920               383,008               390,927               
     เจ้าหนี ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 62,484                 62,484                 56,809                 56,809                 
     เจ้าหนี เงินประกันผลงาน 601,782               682,534               501,180               506,389               
     เงินกู้ยืมจากกรรมการ 33 -                      44,072                 -                      -                      
     หนี สินหมุนเวียนอื่น 457,103               503,246               173,461               163,482               
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 38,529,813           34,990,765           24,460,731           23,823,988           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เงินรบัลว่งหน้าจากลกูค้าตามสัญญาก่อสรา้ง - สุทธิ 3,209,951             4,422,479             1,219,356             2,896,255             
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 28 730,535               959,129               697,754               929,256               
     เจ้าหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 27 269,862               314,459               -                      -                      
     เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 29 4,189,161             3,484,736             2,757,411             2,058,496             
     หุน้กู้ - สุทธิ 30 9,457,603             6,973,631             9,457,603             6,973,631             
     ส ารองเผื่อขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง 34 145,128               4,476                  12,700                 2,300                  
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 31 717,686               610,452               578,869               502,134               
     หนี สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 32 861,904               787,939               265,263               234,042               
     หนี สินไม่หมุนเวียนอื่น 220,011               219,268               5,304                  8,811                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 19,801,841           17,776,569           14,994,260           13,604,925           

รวมหนีสิ้น 58,331,654           52,767,334           39,454,991           37,428,913           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
        ทุนจดทะเบียน - 5,871,149,452 หุน้ 44 5,871,149             5,871,149             5,871,149             5,871,149             
        ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
        31 ธันวาคม 2557 : 5,279,840,828 หุน้
        (31 ธันวาคม 2556 : 4,860,473,010 หุน้) 44 5,279,841             4,860,473             5,279,841             4,860,473             
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 8,547,392             6,848,952             8,547,392             6,848,952             
     ก าไร (ขาดทุน) สะสม
        จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 37 469,009               465,689               451,021               451,021               
        ยังไม่ได้จัดสรร 132,246               (335,116)              (245,399)              (540,764)              
     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้ (368,925)              (285,867)              130,519               210,958               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 14,059,563           11,554,131           14,163,374           11,830,640           
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม 1,365,606             829,296               -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,425,169           12,383,427           14,163,374           11,830,640           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,756,823           65,150,761           53,618,365           49,259,553           

                                                    กรรมการ

                                                    กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได้

   รายได้จากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 33, 43 45,336,544           41,452,844         32,127,339           29,071,394         
   รายได้จากการขายและใหบ้รกิาร 33, 43 2,636,737            2,460,234           -                     -                    
รวมรายได้ 47,973,281           43,913,078         32,127,339           29,071,394         

ต้นทุน

   ต้นทุนในการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 33,34,36,39 41,569,492           37,396,939         29,402,644           26,590,753         
   ต้นทุนในการขายและใหบ้รกิาร 33,39 2,048,878            1,861,280           -                     -                    
รวมต้นทุน 43,618,370           39,258,219         29,402,644           26,590,753         

ก าไรข้ันต้น 4,354,911            4,654,859           2,724,695            2,480,641           
   เงินปันผลรบัและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการรว่มค้า 80,770                 52,001               276,089               219,535              
   ดอกเบ้ียรบั 96,200                 195,132              91,053                 106,500              
   ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 150,160               (161,975)             67,135                 151,521              
   ก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรพัย์ 136,754               (55,631)              92,573                 -                    
   รายได้อื่น 38 723,328               579,552              198,468               155,304              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,542,123            5,263,938           3,450,013            3,113,501           
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 39 (60,949)                (29,036)              -                     -                    
   ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 33, 39 (2,276,746)           (2,017,697)          (975,282)              (861,857)             
   โอนกลบัค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ (5,189)                 131,149              (449,413)              (877,097)             
   กลบัรายการค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน (12,751)                161,920              (121,911)              26,694               
รวมค่าใช้จ่าย (2,355,635)           (1,753,664)          (1,546,606)           (1,712,260)          
ก าไรจากการด าเนินงาน 3,186,488            3,510,274           1,903,407            1,401,241           
ส่วนได้เสียในก าไรของบรษิทัรว่ม 26,143                 22,348               -                     -                    
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,212,631            3,532,622           1,903,407            1,401,241           
ต้นทุนทางการเงิน (2,518,130)           (2,204,412)          (1,466,255)           (1,277,169)          
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 694,501               1,328,210           437,152               124,072              
ภาษเีงินได้ 32 (315,422)              (336,095)             (101,348)              (36,318)              
ก าไรส าหรับปี 379,079               992,115              335,804               87,754               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4                       



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2557 2556 2557 2556
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน (80,191)                (94,447)              (84,601)                (88,708)              
   ส่วนปรบัปรงุจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (179,972)              166,702              4,162                  (12,709)              
   ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั (57,966)                (68,891)              (40,439)                (67,269)              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 60,950                 995,479              214,926               (80,932)              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทั 522,153               907,373              335,804               87,754               
   ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม (143,074)              84,742               -                     -                    

379,079               992,115              335,804               87,754               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทั 419,859               949,761              214,926               (80,932)              
   ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคุม (358,909)              45,718               -                     -                    

60,950                 995,479              214,926               (80,932)              

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

    ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.1062                 0.2043               0.0683                 0.0198               

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : พันหุ้น) 4,916,772            4,440,301           4,916,772            4,440,301           
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนปรับปรุง ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุน
ทุนเรือนหุ้น ก าไร (ขาดทุน) สะสม ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง จากการแปลงค่า จากการเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินที่เป็น สัดส่วนเงินลงทุน ผู้ถอืหุ้น ที่ไม่อยู่ใน

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร ของมูลค่าเงินลงทุน เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย รวม ของบริษัท อ านาจควบคุม รวม
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 4,193,678    5,515,363    459,026          (1,168,164)      713,269               (1,156,282)           47,096                  (395,917)        8,603,986      816,342          9,420,328      
เพิ่มทุนระหวา่งปี 44 666,795      1,333,589    -                -                -                      -                     -                       -               2,000,384      -                2,000,384      
เงินปันผลจ่ายจากบรษิัทยอ่ย -             -             -                -                -                      -                     -                       -               -               (32,764)          (32,764)         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -             -             6,663             833,048          (94,447)                204,497               -                       110,050         949,761         45,718           995,479        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 4,860,473    6,848,952    465,689          (335,116)         618,822               (951,785)              47,096                  (285,867)        11,554,131     829,296          12,383,427    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,860,473    6,848,952    465,689          (335,116)         618,822               (951,785)              47,096                  (285,867)        11,554,131     829,296          12,383,427    
เพิ่มทุนระหวา่งปี 44 419,368      1,698,440    -                -                -                      -                     -                       -               2,117,808      -                2,117,808      
เงินปันผลจ่ายจากบรษิัทยอ่ย -             -             -                -                -                      -                     -                       -               -               (41,438)          (41,438)         
บรษิัทยอ่ยเพิ่มทุนระหวา่งปี 44 -             -             -                -                -                      -                     -                       -               -               689,117          689,117        
ส่วนได้เสียทีไ่ม่อยู่ในอ านาจควบคุม
    เพิ่มขึ้นระหวา่งปี -             -             -                -                -                      215,305               (247,540)               (32,235)         (32,235)         247,540          215,305        
จัดสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย -             -             3,320             (3,320)            -                      -                     -                       -               -               -                -               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -             -             -                470,682          (80,191)                29,368                -                       (50,823)         419,859         (358,909)         60,950          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 5,279,841    8,547,392    469,009          132,246          538,631               (707,112)              (200,444)               (368,925)        14,059,563     1,365,606       15,425,169    
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ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนปรับปรุง
ทุนเรือนหุ้น  ทียั่งไม่เกิดข้ึนจริง จากการแปลงค่า
ทีอ่อกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินทีเ่ป็น

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของมูลค่าเงินลงทุน เงินตราต่างประเทศ รวม รวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 4,193,678            5,515,363             451,021               (561,249)               699,531                   (387,156)                  312,375                 9,911,188              
เพิม่ทุนระหว่างปี 44 666,795              1,333,589             -                     -                       -                         -                         -                       2,000,384              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                     -                      -                     20,485                  (88,708)                    (12,709)                    (101,417)                (80,932)                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 4,860,473            6,848,952             451,021               (540,764)               610,823                   (399,865)                  210,958                 11,830,640             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 4,860,473            6,848,952             451,021               (540,764)               610,823                   (399,865)                  210,958                 11,830,640             
เพิม่ทุนระหว่างปี 44 419,368              1,698,440             -                     -                       -                         -                         -                       2,117,808              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                     -                      -                     295,365                (84,601)                    4,162                      (80,439)                  214,926                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 5,279,841            8,547,392             451,021               (245,399)               526,222                   (395,703)                  130,519                 14,163,374             
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ก าไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 694,501               1,328,210           437,152               124,072              
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดเป็นก าไรทีเ่ป็นเงินสด

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,029,204            1,977,620           891,099               824,728              
    ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลีย่น (31,638)                (133,082)             (30,610)                (122,779)             
    เงินปันผลรบัและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการรว่มค้า (80,770)                (52,001)              (276,089)              (219,535)             
    ส่วนได้เสียในก าไรของบรษิทัรว่ม (26,143)                (22,348)              -                     -                    
    ค่าเผื่อ (โอนกลบัค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ 5,189                  (131,149)             449,413               877,097              
    ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าเงินลงทุน 12,751                 (161,920)             121,911               (26,694)              
    ขาดทุน (ก าไร) จากการตีราคาสินทรพัย์ (136,754)              55,631               (92,573)                -                    
    ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ (102,443)              (13,134)              (84,101)                (21,221)              
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,000)                 -                    -                     -                    
    ส ารอง (กลบัรายการส ารอง) ขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง 145,573               (3,261)                10,782                 (4,591)                
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 6,121                  3,797                 -                     3,797                 
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 51,076                 44,021               36,022                 28,218               
    ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 2,518,130            2,204,412           1,466,255            1,277,169           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 5,083,797            5,096,796           2,929,261            2,740,261           
    สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

      ลกูหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (1,009,972)           504,686              (1,117,056)           747,150              
      ลกูหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 86,126                 (450,187)             23,035                 (689,173)             
      เงินใหกู้้ยืมและเงินทดรองแก่บรษิทัย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (41,457)                121,304              67,426                 (560,529)             
      รายได้ที่ยังไม่เรยีกช าระ (2,772,658)           (2,109,340)          (2,914,587)           (2,184,193)          
      ลกูหนี้เงินประกันผลงาน (226,420)              (61,492)              (195,430)              (169,138)             
      สินค้าคงเหลอืและงานระหว่างท า (792,855)              279,748              (507,825)              305,403              
      ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ 203,922               (61,808)              -                     -                    
      ภาษมูีลค่าเพิม่รอเรยีกคืน (201,409)              (93,119)              1,077                  1,451                 
      เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสรา้งและผู้รบัเหมา 9,670                  (334,195)             84,675                 (378,363)             
      สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 8,868                  61,947               72,941                 (209,292)             
      สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น (20,049)                (12,470)              8,467                  13,959               
    หนีสิ้นด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

      เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,427,785            (276,035)             1,267,352            (218,802)             
      เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 373,967               207,878              377,917               351,880              
      เงินรบัลว่งหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 213,333               300,485              147,330               118,711              
      เงินรบัลว่งหน้าจากลกูค้าตามสัญญาก่อสรา้ง (1,589,858)           3,440,706           (2,112,446)           2,421,183           
      ภาษมูีลค่าเพิม่ค้างจ่าย (5,193)                 (138,458)             (15,936)                (145,741)             
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,391                 (90,885)              (7,919)                 8,332                 
      เจ้าหนี้ประกันผลงาน (80,818)                61,545               (5,209)                 18,653               
      หนี้สินหมุนเวียนอื่น (34,822)                37,505               13,828                 (25,556)              
      ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (26,249)                (31,295)              (23,202)                (29,987)              
      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 744                     21,642               (3,507)                 2,687                 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 624,843               6,474,958           (1,909,808)           2,118,896           
      รบัคืนภาษเีงินได้ 524,065               513,715              519,492               491,327              
      จ่ายภาษเีงินได้ (681,964)              (779,803)             (493,140)              (514,155)             
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 466,944               6,208,870           (1,883,456)           2,096,068           
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากประจ าและติดภาระค้ าประกันลดลง (เพิม่ขึ้น) 130,522               (96,616)              74,642                 (76,013)              
     ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (40,026)                -                    -                     -                    
     ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,250                  -                    -                     -                    
     ขายอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 141,134               -                    141,134               -                    
     ขายสินทรพัย์ 368,506 1,194,916           428,936               569,275              
     ซื้อสินทรพัย์ (3,364,301)           (3,663,259)          (1,500,039)           (1,584,453)          
     ขายที่ดินรอการขายและรอการพัฒนา 23,000 20 -                     -                    
     เงินลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกิจการรว่มค้าเพิม่ขึ้น -                     -                    (65,269)                (17,051)              
     เงินสดรบัจากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรจากกิจการรว่มค้า 95,259                 52,001               276,089               219,535              
     เงินสดจ่ายเพือ่สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา (3,279)                 (2,633,221)          (3,279)                 (1,443,012)          
     เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี (100,977)              (228,622)             -                     -                    
     รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหลง่แรต่ั้งพักเพิม่ขึ้น (20,378)                (8,140)                -                     -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,768,290)           (5,382,921)          (647,786)              (2,331,719)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
     จ่ายดอกเบ้ีย (2,475,505)           (2,082,600)          (1,422,614)           (1,227,420)          
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (687,881)              (1,222,012)          (619,091)              (779,467)             
     เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ขึ้น (ลดลง) 21,712 (766)                   (65,175)                (4,969)                
     เงินกู้ยืมระยะยาวเพิม่ขึ้น 2,476,616 165,805              1,731,154            774,797              
     เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (434,499)              (470,672)             (419,366)              (322,506)             
     เจ้าหนี้ตามสัญญาทรสัต์รซีีทเพิม่ขึ้น (ลดลง) 400,405 264,434              418,565               (33,043)              
     เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง (44,072)                (20,871)              -                     -                    
     เงินสดรบัจากการออกหุน้สามัญเพิม่ทุน 2,117,808            2,000,384           2,117,808            2,000,384           
     เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 5,960,393            2,485,629           5,960,393            2,485,629           
     เงินสดจ่ายเพือ่ไถ่ถอนหุน้กู้ (5,000,000)           (2,500,000)          (5,000,000)           (2,500,000)          
     เงินปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย (41,438)                (32,764)              -                     -                    
     เงินสดรบัจากการเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย 689,117               -                    -                     -                    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,982,656            (1,413,433)          2,701,674            393,405              

ส่วนปรบัปรงุจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 24,502                 146,606              2,811                  (13,546)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 705,812               (440,878)             173,243               144,208              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,586,299            2,027,177           589,034               444,826              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 2,292,111            1,586,299           762,277               589,034              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการที่ไม่ใช่เงินสด
           ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเงินลงทุน (100,289)              (118,060)             (105,749)              (110,885)             
           ซื้อสินทรพัย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 249,209               732,855              240,017               697,920              
           เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรพัย์ 2,029,259            -                    -                     -                    
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