
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,434,053            2,588,430            1,817,040          1,011,412              

     เงินฝากประจ าน้อยกว่าหนึ่งปี 17,652                37,057                3,287                14,960                  

     เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค  าประกัน 5 445,634              752,739               138,431             54,205                  

     ลูกหนี การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 6 8,697,236            6,628,103            6,830,691          4,881,628              

     ลูกหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7 2,061,225            2,051,627            3,538,470          2,965,033              

     ลูกหนี ตามสัญญาเชา่การเงินที่ครบก าหนดช าระ

        ภายในหนึ่งปี - บรษิัทย่อย 8 -                    -                     4,178                -                       

     เงินให้กู้ยืมระยะสั นและเงินทดรองแก่บรษิัทย่อยและ

        กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 9 260,694              255,653               1,372,425          1,210,395              

     รายได้ที่ยังไม่เรยีกช าระ 37 20,854,766          18,181,173           17,490,272         14,611,428            

     ลูกหนี เงินประกันผลงาน 2,909,441            2,127,924            1,929,346          1,215,262              

     สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า - สุทธิ 10 3,531,490            2,955,159            2,095,369          1,706,354              

     ตน้ทุนการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ - สุทธิ 11 431,874              472,137               -                   -                       

     ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ที่จ่าย 1,021,471            1,131,239            675,143             540,339                

     ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรยีกคืน 1,732,534            1,369,903            125,469             142,644                

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสรา้งและผู้รบัเหมา 611,511              575,643               482,892             437,780                

     สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 1,106,077            342,164               320,905             72,428                  

     สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย - สุทธิ 12, 46 165,716              168,677               165,716             168,677                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 47,281,374          39,637,628           36,989,634         29,032,545            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ลูกหนี ตามสัญญาเชา่การเงิน - บรษิัทย่อย - สุทธิ 8 -                    -                     34,468              -                       

     เงินลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่มและการรว่มค้า - สุทธิ 13 760,161              749,759               7,576,150          7,333,318              

     เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 14, 46 861,138              845,703               691,793             677,315                

     สิทธิการเชา่ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา 15 7,651,755            7,558,992            5,130,170          5,025,204              

     สิทธิในเหมืองแรโ่ปแตช 16 2,293,489            2,293,489            -                   -                       

     รายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแรต่ั งพัก 17 948,527              950,688               -                   -                       

     เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บรษิัทย่อย - สุทธิ 18 -                    -                     5,671,067          5,611,878              

     ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 19 770,615              765,124               474,846             474,846                

     อสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 20, 46 2,113,270            1,925,363            1,151,219          1,040,043              

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งจักร 90,406                30,955                45,795              -                       

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 21 19,646,861          18,895,094           9,488,112          8,815,217              

     ค่าความนิยม 22 942,112              942,112               -                   -                       

     ค่าใชจ่้ายสัมปทานรอตดับัญชแีละตน้ทุนโครงการระหว่างพัฒนา 23 3,769,973            2,909,039            1,740,234          1,556,998              

     สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 30 285,566              339,441               -                   -                       

     สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 414,128              276,331               192,484             100,881                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,548,001          38,482,090           32,196,338         30,635,700            

รวมสินทรัพย์ 87,829,375          78,119,718           69,185,972         59,668,245            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 24 8,491,581            8,290,541            5,348,803          5,110,778              

     เจ้าหนี ตามสัญญาทรสัตร์ซีีท 698,700              620,138               698,700             601,605                

     เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,574,330          13,156,926           7,376,573          6,736,936              

     เจ้าหนี การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25 1,572,656            1,230,588            1,879,528          2,013,534              

     เงินรบัล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 1,466,291            529,269               1,466,291          529,269                

     เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสรา้ง

         ที่จะรบัรูเ้ป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 6,807,963            6,113,917            5,965,538          4,786,638              

     เจ้าหนี ตามสัญญาเชา่การเงินส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 26 629,534              649,422               524,987             575,577                

     เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 8,823,130            3,623,801            7,398,073          2,903,816              

     หุ้นกู้ส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 28 830,000              499,598               830,000             499,598                

     ภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี29 445,791              378,414               396,207             351,925                

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 70,628                54,180                9,997                747                      

     ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 370,350              143,866               346,312             122,698                

     ค่าใชจ่้ายค้างจ่าย 1,325,512            1,002,882            517,979             399,363                

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

     เจ้าหนี เงินประกันผลงาน 774,905              608,561               689,935             519,402                

     หนี สินหมุนเวียนอื่น 575,392              504,196               336,945             232,505                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 44,519,247          37,468,783           33,842,677         25,441,200            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

     เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสรา้ง - สุทธิ 5,828,417            3,042,579            4,166,782          2,028,214              

     เจ้าหนี ตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 26 780,413              934,388               620,950             798,950                

     เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 27 6,413,416            7,370,297            1,811,654          3,234,288              

     หุ้นกู้ - สุทธิ 28 13,723,330          13,163,205           13,723,330         13,163,205            

     ส ารองเผื่อขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง 35 169,712              291,587               167,179             221,100                

     หนี สินภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 29 708,257              636,877               506,857             448,931                

     หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 30 806,209              772,610               207,616             183,195                

     หนี สินไม่หมุนเวียนอื่น 107,677              105,998               -                   -                       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28,537,431          26,317,541           21,204,368         20,077,883            

รวมหนี้สิน 73,056,678          63,786,324           55,047,045         45,519,083            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 2                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรอืนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

        ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น

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

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 8,547,392            8,547,392            8,547,392          8,547,392              

     ก าไร (ขาดทุน) สะสม

        จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 38 519,124              514,074               492,524             487,474                

        ยังไม่ได้จัดสรร (485,844)             (741,940)              16,598              54,220                  

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (634,706)             (627,195)              (197,428)            (219,765)               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 13,225,807          12,972,172           14,138,927         14,149,162            

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1,546,890            1,361,222            -                   -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,772,697          14,333,394           14,138,927         14,149,162            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 87,829,375          78,119,718           69,185,972         59,668,245            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

   รายได้จากการให้บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 50,202,488         42,627,103          36,610,429       25,174,577         

   รายได้จากการขายและให้บรกิาร 4,893,820           4,692,464            1,160,722         1,241,631          

รวมรายได้ 34, 44 55,096,308         47,319,567          37,771,151       26,416,208         

ต้นทุน

   ตน้ทุนในการให้บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 45,207,053         39,442,888          34,574,163       23,619,666         

   ตน้ทุนในการขายและให้บรกิาร 3,316,327           3,358,478            452,842           733,436             

รวมต้นทุน 34, 40 48,523,380         42,801,366          35,027,005       24,353,102         

ก าไรข้ันต้น 6,572,928           4,518,201            2,744,146         2,063,106          

   เงินปันผลรบั 19,170               124,237              121,822           134,904             

   ดอกเบ้ียรบั 44 140,019             164,176              83,264             107,018             

   ก าไรจากการขายเงินลงทุน -                    340,782              -                 340,782             

   ก าไรจากการตรีาคาอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 20 119,443             36,851                42,712             -                   

   รายได้อื่น 39 704,067             403,564              397,184           246,189             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,555,627           5,587,811            3,389,128         2,891,999          

   ค่าใชจ่้ายในการขาย (58,194)              (47,359)               -                 -                   

   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 40 (2,952,618)          (2,737,072)           (1,157,049)        (1,131,163)         

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (764,058)            (160,720)             (464,474)          (97,271)             

   ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 44 (350,431)            (29,695)               (103,150)          5,679                

   ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรพัย์ 44 (26,558)              (26,000)               (26,558)            (26,000)             

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน -                    -                    -                 (101,481)            

รวมค่าใช้จ่าย (4,151,859)          (3,000,846)           (1,751,231)        (1,350,236)         

ก าไรจากการด าเนินงาน 3,403,768           2,586,965            1,637,897         1,541,763          

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มค้า 44 60,622               (27,867)               -                 -                   

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,464,390           2,559,098            1,637,897         1,541,763          

ตน้ทุนทางการเงิน 44 (2,346,331)          (2,409,792)           (1,502,943)        (1,419,356)         

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,118,059           149,306              134,954           122,407             

ภาษีเงินได้ 30, 44 (436,809)            (95,556)               (33,988)            (11,509)             

ก าไรส าหรับปี 681,250             53,750                100,966           110,898             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4                      

งบการเงินเฉพาะของกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีไ่ม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย - สุทธิจากภาษี (103,843)            (27,069)               (79,374)            (23,391)             

รายการทีต้่องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน

 - สุทธิจากภาษี 12,348               (119,585)             11,582             (124,815)            

   ส่วนปรบัปรงุจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (60,378)              (126,013)             10,755             4,645                

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี (151,873)            (272,667)             (57,037)            (143,561)            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 529,377             (218,917)             43,929             (32,663)             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิัท 412,649             (109,271)             100,966           110,898             

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 268,601             163,021              -                 -                   

681,250             53,750                100,966           110,898             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิัท 307,799             (344,641)             43,929             (32,663)             

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 221,578             125,724              -                 -                   

529,377             (218,917)             43,929             (32,663)             

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

    ก าไร (ขาดทุน) (บาทตอ่หุ้น) 33 0.0782               (0.0207)               0.0191             0.0210              

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หน่วย : พันหุ้น) 5,279,841           5,279,841            5,279,841         5,279,841          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5                      

งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หนว่ย : พันบาท)

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนปรับปรุง ส่วนต่ ากว่าทนุ

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

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินทีเ่ป็น สัดส่วนเงินลงทนุใน ผู้ถอืหุ้น ทีไ่ม่มี

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของมูลค่าเงินลงทนุ เงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อย 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 ำนำจควบคมุเพิม่ขึ้นระหวำ่งปี -              -            -                   -               -                       -                       -                         -         -              167               167

เงินปันผลจ่ำยจำกบรษิทัย่อย -              -            -                   -               -                       -                       -                         -         -              (24,367)          (24,367)

รายการกับผู้ถอืหุ้น -              -            -                   -               -                       -                       -                         -         -              (24,200)          (24,200)      

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี -              -            -                   (109,271)        -                       -                       -                         -         (109,271)       163,021         53,750

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส ำหรบัปี -              -            -                   (20,496)          (119,585)                (95,289)                  -                         (214,874) (235,370)       (37,297)          (272,667)

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -              -            -                   (129,767)        (119,585)                (95,289)                  -                         (214,874) (344,641)       125,724         (218,917)     

จัดสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย -              -            6,749                (6,749)           -                       -                       -                         -         -              -               -            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 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  

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 32 -              -            -                   (54,164)          -                       -                       -                         -         (54,164)         -               (54,164)      

เงินปันผลจ่ำยจำกบรษิทัย่อย -              -            -                   -               -                       -                       -                         -         -              (35,910)          (35,910)      

รายการกับผู้ถอืหุ้น -              -            -                   (54,164)          -                       -                       -                         -         (54,164)         (35,910)          (90,074)      

ก ำไรส ำหรบัปี -              -            -                   412,649         -                       -                       -                         -         412,649        268,601         681,250      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ส ำหรบัปี -              -            -                   (97,339)          12,348                  (19,859)                  -                         (7,511)     (104,850)       (47,023)          (151,873)     

รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -              -            -                   315,310         12,348                  (19,859)                  -                         (7,511)     307,799        221,578         529,377      

จัดสรรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย -              -            5,050                (5,050)           -                       -                       -                         -         -              -               -            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 5,279,841      8,547,392    519,124            (485,844)        209,527                 (643,789)                (200,444)                 (634,706) 13,225,807    1,546,890       14,772,697  

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 6

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนปรับปรุง

ทุนเรือนหุ้น  ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง จากการแปลงค่า

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส ารอง จากการเปล่ียนแปลง งบการเงินที่เป็น

หมายเหตุ รับช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร ของมูลค่าเงินลงทุน เงินตราต่างประเทศ รวม รวม

งบการเงินเฉพาะของกิจการ

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

ก ำไรส ำหรับปี -                  -               -                 110,898            -                       -                        -               110,898        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี -                  -               -                 (23,391)            (124,815)                4,645                     (120,170)        (143,561)       

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                  -               -                 87,507             (124,815)                4,645                     (120,170)        (32,663)         

จัดสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย -                  -               4,100              (4,100)              -                       -                        -               -              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 5,279,841         8,547,392       487,474           54,220             185,990                 (405,755)                (219,765)        14,149,162    

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

จ่ำยเงินปันผล 32 -                  -               -                 (54,164)            -                       -                        -               (54,164)         

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

ก ำไรส ำหรับปี -                  -               -                 100,966            -                       -                        -               100,966        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี -                  -               -                 (79,374)            11,582                  10,755                   22,337           (57,037)         

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                  -               -                 21,592             11,582                  10,755                   22,337           43,929          

จัดสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย -                  -               5,050              (5,050)              -                       -                        -               -              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 5,279,841         8,547,392       492,524           16,598             197,572                 (395,000)                (197,428)        14,138,927    

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 7

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



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

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,118,059           149,306              134,954           122,407             

รายการปรับปรุง

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,422,066           2,429,190            1,240,767         1,327,630          

    ขาดทุน (ก าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (15,294)              32,070                107,362           4,170                

    เงินปันผลรบั (19,170)              (124,237)             (121,822)          (134,904)            

    ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในบรษิัทรว่มและกิจการรว่มค้า (60,622)              27,867                -                 -                   

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 764,058             160,720              464,474           97,271              
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน -                    -                    -                 101,481             
    ก าไรจากการปรบัมูลค่าอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน (119,443)            (36,851)               (42,712)            -                   
    ก าไรจากการขายเงินลงทุน -                    (340,782)             -                 (340,782)            
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ 23,597               -                    23,597             -                   
    ขาดทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย 2,961                26,000                2,961              26,000              
    ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรพัย์ (121,790)            (45,331)               15,925             (47,598)             
    ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน -                    (19,093)               -                 (19,093)             
    ค่าเผื่อ (โอนกลับส ารอง) ขาดทุนส าหรบัโครงการก่อสรา้ง (129,241)            25,772                (53,921)            (44,286)             
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 21,500               20,179                18,150             14,854              
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน -                    (35,449)               -                 (35,449)             
    ค่าชดใชค้วามเสียหายคดีความ 76,448               -                    -                 -                   

    ประมาณการหนี้สิน 13,310               -                    -                 -                   

    ขาดทุนจากการปิดกิจการรว่มค้า 5,151                -                    -                 -                   

    ค่าใชจ่้ายภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 51,012               72,373                48,698             49,798              

    ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,346,331           2,409,792            1,502,943         1,419,356          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 6,378,933           4,751,526            3,341,376         2,540,855          

    สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

      ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (2,831,691)          840,850              (2,102,215)        686,462             

      ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (156,910)            (51,066)               (304,411)          (420,775)            

      เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บรษิัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (65,373)              (69,520)               (594,439)          (198,684)            

      รายได้ที่ยังไม่เรยีกช าระ (3,086,166)          1,114,323            (3,291,417)        (1,275,698)         

      ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (783,583)            342,052              (716,150)          140,649             

      สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า (597,831)            (79,816)               (407,165)          (334,326)            

      ตน้ทุนการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ 40,263               92,998                -                 -                   

      ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรยีกคืน (362,631)            (1,492)                17,175             9,386                

      เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสรา้งและผู้รบัเหมา (35,868)              492,739              (45,112)            40,273              

      สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น (800,801)            27,092                (257,136)          30,177              

      สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น (164,987)            (54,746)               (118,507)          (31,917)             

    หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

      เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (1,578,262)          (266,598)             643,976           582,858             

      เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 342,068             (201,921)             (134,006)          (147,913)            

      เงินรบัล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 937,022             314,725              937,022           319,237             

      เงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสรา้ง 3,479,884           (970,362)             3,317,468         378,737             

      ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 226,484             3,835                 223,614           21,587              

      ค่าใชจ่้ายค้างจ่าย 232,872             (115,206)             118,616           (26,532)             

      เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 166,344             (36,205)               170,533           (46,637)             

      หนี้สินหมุนเวียนอื่น 203,781             (63,185)               64,696             35,141              

      ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (49,558)              (60,125)               (48,732)            (56,963)             

      หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,650                (95,288)               -                 (5,000)               

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,495,640           5,914,610            815,186           2,240,917          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8

งบการเงินเฉพาะของกิจการ



บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

      รบัคืนภาษีเงินได้ 474,684             510,214              467,046           508,066             

      จ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (710,804)            (722,142)             (607,204)          (464,988)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,259,520           5,702,682            675,028           2,283,995          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากประจ าและตดิภาระค้ าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 326,510             (645,288)             (72,553)            44,222              

     เงินลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่มและกิจการรว่มค้าลดลง (เพิ่มขึ้น) 2,059                33,498                (242,832)          (505)                 

     เงินสดรบัจากเงินปันผลและส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทรว่มและกิจการรว่มค้า 19,170               124,237              121,822           134,904             

     ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                    384,452              -                 384,452             

     จ่ายเพื่อสิทธิการเชา่ที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา (92,763)              (307,545)             (104,966)          (237,567)            

     จ่ายรายจ่ายในการส ารวจและพัฒนาแหล่งแรต่ั้งพัก (4,562)                (1,813)                -                 -                   

     รบัคืนเงินจากการจ่ายเพื่อส ารวจและพัฒนาแหล่งแรต่ั้งพัก 6,723                -                    -                 -                   

     ซื้อที่ดินรอการพัฒนา (5,491)                -                    -                 -                   

     ซื้ออสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน -                    (92,091)               -                 (92,091)             

     ขายอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 27,392               25,123                27,392             25,123              

     ขายสินทรพัย์ 451,855             121,972              61,435             92,070              

     ซื้อสินทรพัย์ (3,069,667)          (2,791,826)           (1,546,289)        (1,678,429)         

     เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายสัมปทานรอตดับัญชแีละตน้ทุนโครงการระหว่างพัฒนา (448,361)            (1,032,590)           (183,236)          (358,668)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,787,135)          (4,181,871)           (1,939,227)        (1,686,489)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

     จ่ายดอกเบ้ีย (2,289,727)          (2,379,196)           (1,407,851)        (1,416,424)         

     เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 201,040             (1,407,617)           238,025           (370,808)            

     เจ้าหนี้ตามสัญญาทรสัตร์ซีีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) 37,481               (2,377)                56,014             104,942             

     เจ้าหนี้ตามสัญญาเชา่การเงินลดลง (691,766)            (580,033)             (712,598)          (628,656)            

     รบัเงินกู้ยืมระยะยาว 7,218,177           5,352,567            5,307,269         2,980,288          

     จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (2,811,410)          (2,519,902)           (2,235,646)        (1,624,004)         

     รบัจากการออกหุ้นกู้ 7,364,407           3,691,683            7,364,407         3,691,683          

     ไถถ่อนหุ้นกู้ที่ครบก าหนด (6,500,000)          (3,500,000)           (6,500,000)        (3,500,000)         

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

     เงินปันผลจ่ายจากบรษิัทย่อย (35,910)              (24,367)               -                 -                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,438,128           (1,369,242)           2,055,456         (762,979)            

ส่วนปรบัปรงุจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ (64,890)              (64,881)               14,371             840                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 845,623             86,688                805,628           (164,633)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,588,430           2,501,742            1,011,412         1,176,045          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 3,434,053           2,588,430            1,817,040         1,011,412          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

      รายการที่ไม่ใชเ่งินสด

           ก าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดขึ้นจรงิจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน 15,435               (149,482)             14,478             (156,019)            

           ซื้อสินทรพัย์ตามสัญญาเชา่การเงิน 558,984             658,644              525,089           563,118             

           เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรพัย์ 41,081               4,228                 -                 -                   

           แปลงหนี้เป็นทุนโดยโอนลูกหนี้การค้า-บรษิัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบรษิัทย่อย -                    -                    -                 (94,974)             

           โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรบัล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสรา้ง -                    120,000              -                 120,000             

           รบัโอนอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน แทนการช าระหนี้

จากลูกหนี้การค้า - บรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน (95,856)              (210,982)             (95,856)            (210,982)            

           โอนอุปกรณ์เป็นสินทรพัย์ที่ถอืไว้เพื่อขาย -                    (194,677)             -                 (194,677)            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9

งบการเงินเฉพาะของกิจการ




