
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงรวมหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั ซ่ึงรวมหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซ่ึงอาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 



 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้ามีดังน้ี 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมได้รวมลูกหน้ีการค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัท

ย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง จ านวนรวม 606.94 ล้านบาท ซ่ึงเป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการ
เปลี่ยนแปลงเน้ืองานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
ระหว่างบริษัทย่อยและลูกค้า การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินตามกรณีดังกล่าวถือเป็นปกติธุรกิจ 
และขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับช าระ
เงินโดยประเมินจากมติของคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้ง การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ค าสั่ง
ของศาลสูง และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายอิสระแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีดังกล่าวไว้ในงบการเงินรวม ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และผลกระทบที่เก่ียวข้องต่อฐานะการเงินรวมและผลการ
ด าเนินงานรวมส าหรับปีปัจจุบัน 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมได้รวมลูกหน้ีการค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
จ านวน 339.97 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหน้ีเก่ียวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายช าระหน้ี 
นอกจากน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหน้ีการค้า และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน จ านวนรวม 176.65 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหน้ีดังกล่าว
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมด าเนินธุรกิจใน
อนาคต บริษัทจึงยังไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ในบัญชี ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และผลกระทบที่เก่ียวข้องต่อฐานะการเงินรวม
และผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีปัจจุบัน 

 
ในปีก่อน ผู้สอบบัญชีอื่นได้เสนอรายงานโดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเก่ียวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงที่
รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 190.66 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหน้ีดังกล่าวอยู่
ระหว่างการเจรจากับลูกค้า ซ่ึงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมาย ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับรายการดังกล่าวทั้งจ านวนในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 แล้ว ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเงื่อนไขในเรื่องน้ีด้วย เน่ืองจาก
มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ  
 
 
 
 
 
 



 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ใน
ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ทั้งน้ี 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมาน้ันเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ 
  
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าข้างต้นแต่อย่างใด 
 
1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดินและต้นทุนโครงการ

ระหว่างพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายรวมเป็นเงิน 7,558.99 ล้านบาท โครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงเป็นผู้ได้รับสัมปทานและ
ผู้สนับสนุนโครงการทวายรายใหม่ ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวจากผู้ลงทุน
รายใหม่ของแต่ละโครงการหรือได้รับสิทธิที่ดินในโครงการเพิ่มเติม  
 

2) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทย่อยมีสิทธิในเหมืองแร่โปแตชจ านวน 
2,293.49 ล้านบาท โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างด าเนินการขอประทานบัตรการท าเหมืองแร่      
โปแตชจากรัฐบาล ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและ
ด าเนินการได้ในอนาคตอันใกล้  

 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี นอกจาก
เรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่อง
ที่จะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน   
45,190.16 ล้านบาท และ 26,465.75 ล้านบาท 
ตามล าดับ การรับรู้ รายได้ส าหรับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญ และข้อสมมติฐานใน
การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการของ
รายการที่ เ ก่ียวข้องกับการให้บริการตามสัญญา
ก่อสร้าง กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้รายได้ที่เก่ียวข้อง
กับการก่อสร้างตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
รายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวมีจ านวนเงินที่ เป็น
สาระส าคัญ และมีผลกระทบต่อรายการทางบัญชีที่
เก่ียวข้องกับสัญญาการก่อสร้าง ได้แก่ รายได้ที่ยังไม่
เรียกช าระ เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า 
แล ะต้ นทุ นการ ก่อสร้ า ง  กา รประมาณการขั้ น
ความส าเร็จของงานก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลย
พินิจที่มีนัยส าคัญของผู้บริหารซึ่งต้องมีการทบทวน
ประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
ปรับปรุงประมาณการเมื่อจ าเป็น  
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่
เก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
 
 

 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป รวมถึง 
 
- การท าความเข้าใจและตรวจสอบกระบวนการในการ

จัดท ารายงานและงบประมาณทางการเงินที่น ามาใช้
ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานส าหรับงาน
ก่อสร้างที่ยังค้างอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
การสุ่มตัวอย่าง 

- ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วและการประมาณ
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส าหรับงานส่วนที่เหลือเพ่ือท าให้
การก่อสร้างดังกล่าวส าเร็จ ว่าน่าเชื่ อถือหรือไม่ 
ทดสอบประมาณการต้นทุนกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบรายการรับรู้รายได้ในระหว่างปีกับสัญญา
ก่อสร้างและใบตรวจรับงานจากลูกค้า  

- ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามสัญญาการก่อสร้าง 

- ทดสอบและประเมินความ เหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนระหว่างปี 

-  เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึ งปั จจุบัน เ พ่ือ วิ เคราะ ห์และประเมินความ
เหมาะสมของประมาณการต้นทุน  

- ทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นระหว่างปีและการเรียก
ช าระค่างานจากลูกค้า เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ และเงินรับล่วงหน้าส่วน
ที่เกินงานระหว่างท า  

- เยี่ยมชมโครงการที่ส าคัญ สอบถามความคืบหน้า
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร จ า ก วิ ศ วก รผู้ ค ว บ คุ ม ง า น เ พ่ื อ
เปรียบเทียบและประเมินความสมเหตุสมผลของขั้น
ความส าเร็จของงานก่อสร้างเพ่ือเปรียบเทียบกับอัตรา
ความส าเร็จของงานตามวิธีการทางบัญชี  

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทเก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการ
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2559 จ านวน 8,679.73 ล้านบาท และ 
7,846.66 ล้านบาท ตามล าดับ ในระหว่างปี กลุ่ม
บริษัทและบริษัทรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 
160.72 ล้านบาท และ 97.27 ล้านบาท ตามล าดับ ใน
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ือให้สะท้อน
ถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันเกิดจากการที่ไม่
สามารถเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ ผู้บริหารต้องใช้
ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสมของประมาณ
การ และข้อสมมติฐาน ซึ่งรวมการประเมินถึงโอกาสที่
จะได้รับช าระหนี้ โดยดูจากข้อมูลแวดล้อมต่างๆ 
ยกเว้นเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับยอดคงเหลือ
ของลูกหนี้การค้าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 
และ 7  
 
 

 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป รวมถึง 
 
- ท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัท

เก่ียวกับวิธีการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
เพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่
ผู้บริหารใช้  

- สอบทานอายุของลูกหนี้ที่ค้างช าระมาเป็นระยะ
เวลานาน และประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ เปรียบเทียบกับจ านวนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทได้บันทึกไว้ พิจารณาสาเหตุ
ของผลแตกต่างและความเหมาะสมของค่าเผื่ อหนี้
สงสัยจะสูญ  

- ประเมินมูลค่าที่คาดว่าได้รับจากลูกหนี้  รวมถึง
ทดสอบการรับช าระเงินหลังวันสิ้นงวด โดยพิจารณา
ควบคู่กับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของ
ลูกหนี้ เพ่ือประเมินความสามารถในการช าระหนี้ใน
อนาคต  

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทและของบริษัทเก่ียวกับลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 6,635.36 ล้าน
บาท ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจ านวน 99.17 
ล้านบาท  ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ความเหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมติฐานที่
ส าคัญเก่ียวกับความสามารถของบริษัทย่อยในการ
ประกอบกิจการให้มีผลก าไรในอนาคต กระแสเงินสด 
และอัตราคดิลดที่น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน  
 
บริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 
 
กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจ านวน 942.11 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่เกิด
จากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่โปแตช ธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ ในประเทศไทย และธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี การทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก มีความซับซ้อน และอาศัย
ข้อสมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ที่ เ ก่ียวกับการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
ธุรกิจดังกล่าว และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
 
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าความนิยมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22  
 
 
 
 

 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป รวมถึง 

 
 

- ท าความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จากการลงทุนในบริษัทย่อย และกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

- พิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ  

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน และ
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการกระแส
เงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- ตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการประมาณ
การที่ ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการ
คาดการณ์การเติบโตของรายได้ ก าไรขั้นต้น และ
ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย และกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ที่กลุ่มบรษัิทได้ลงทุน  

- ทดสอบการค านวณและประเมินความเหมาะสมของ
อัตราคิดลดที่ผู้บริหารน ามาใช้ 

- ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุน 

- พิจารณาปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว และความเป็นไปได้ของการค านวณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทและของบริษัทเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าความนิยม 



 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การด้อยค่าของต้นทุนโครงการส าหรับเงินลงทุน
ในโครงการระหว่างพัฒนา  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัท มี
เงินลงทุนในโครงการที่ส าคัญในหลายประเทศ ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ มูลค่าของเงิน
ลงทุนในโครงการที่ส าคัญในงบการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัทมีจ านวน 12,155.21 ล้านบาท และ 
5,025.20 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ บริษัทได้
บันทึกรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระจากโครงการดังกล่าว
จ านวน 1,909.20 ล้านบาท   
 
การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากเก่ียวกับ
ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถด าเนินงานได้
ในอนาคต การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานในโครงการ
ดังกล่าว และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต 
 
รายละเอียดของเงินลงทุนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 15 16 และ 23 
 

 
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป รวมถึง 
 
 
- ท าความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าโครงการ

ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนจะได้รับ 
- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและ

วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการกระแส
เงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

- ตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการประมาณ
การที่ ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการ
คาดการณ์การเติบโตของรายได้ ก าไรขั้นต้น และ
ก าไรจากการด าเนินงานของโครงการที่กลุ่มบริษัท
ร่วมลงทุน  

- ทดสอบการใช้อัตราคิดลดที่ เหมาะสมเพ่ือคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต  

- ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการระหว่างพัฒนาดังกล่าว  

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ
กลุ่มบริษัท และบริษัทเก่ียวกับเงินลงทุนในโครงการ
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
เรื่องอื่น 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยได้
เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเก่ียวกับผลกระทบ
จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงอยู่
ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและการเจรจากับลูกค้า และเน้นให้สังเกตข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง 1) บริษัทได้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฎิบัติ 2) บริษัทมี
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยบริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้
เงินคืนต้นทุนดังกล่าวจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ภายหลังจากที่ได้ข้อสรุปการประเมินสินทรัพย์ (Due 
Diligence) และ 3) การลงทุนของบริษทัในโครงการเหมืองแรโ่ปแตช ซ่ึงยังอยู่ในระหว่างการขอประทานบัตร
การท าเหมืองแร่จากรัฐบาล  



 

ข้อมูลอื่น 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีน้ัน ซ่ึงคาด
ว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าสอบทานได้ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทคือ  
การอ่าน และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทหรือข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง 
 

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเก่ียวกับผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
และลูกหน้ีการค้าของบริษัท ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไข ดังน้ัน หากผู้บริหารจัดท าข้อมูลอื่น
จากงบการเงินที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อมูลอื่นจะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญด้วยเหตุเดียวกันเก่ียวกับมูลค่าและรายการอื่นในรายงานประจ าปี ซ่ึงเป็นผลกระทบจากความไม่
แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระดังกล่าว 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลในการจัดท างบการเงินของบริษัท 
 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่าน้ี
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัท หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้   
 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 
 
 



 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งน้ี ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 จัดท าสรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  
 



 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร    

 รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น หรือหากข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
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