
 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
  

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งรวมหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งรวมหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข          
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้ามีดังนี้ 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
จ านวน 308.70 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขและแผนการจ่ายช าระหนี้  
นอกจากนี ้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ได้รวมลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ านวนรวม 178.96 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามล าดับ ลูกหนี้ดังกล่าว
อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผู้ร่วมลงทุนเพื่อร่วมด าเนินธุรกิจใน
อนาคต บริษัทจึงยังไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี  ข้าพเจ้าไม่สามารถประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ต่อยอดคงเหลือดังกล่าวได้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อฐานะการเงินรวม
และเฉพาะของบริษัทและผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัทส าหรับปีปัจจุบัน 

 

 ในปีก่อน ข้าพเจ้าได้เสนอรายงานโดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมเกี่ยวกับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 606.94 ล้านบาท 
รายการดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกเก็บเงินจากการเปล่ียนแปลงเนื้องานที่รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วในปีก่อนๆ 
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาระหว่างบริษัทย่อยและลูกค้า การเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บ
เงินตามกรณีดังกล่าวถือเป็นปกติธุรกิจและขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลากร ในระหว่าง
ปี 2560 ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินถึงโอกาสที่จะได้รับช าระเงินจากรายการดังกล่าว และ
พิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระทั้งจ านวนในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมี
เงื่อนไขในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขของงวดปัจจุบันกับตัวเลข
เปรียบเทียบ 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ใน           
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทใน
รายงานของข้าพเจ้า ทั้งนี ้ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์อื่นที่ควรทราบ 
 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าข้างต้นแตอ่ย่างใด 
 
1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ไปแล้วเป็นมูลค่ารวม 7,651.76 ล้านบาท โครงการดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานและ
ผู้สนับสนุนโครงการทวายรายใหม่ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินคืนในส่วนดังกล่าวจากผู้ลงทุน
รายใหม่ของแต่ละโครงการ หรือได้รับสิทธิที่ดินในโครงการเพิ่มเติม  
 

2) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษัทย่อยมีสิทธิในเหมืองแร่โปแตชซึ่งบริษัทย่อย
ได้ลงทุนไปเป็นจ านวนเงิน 2,293.49 ล้านบาท โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างด าเนินการขอประทานบัตร
การท าเหมืองแร่โปแตชจากรัฐบาล ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลและด าเนินการได้ในอนาคตอันใกล้ เพราะได้มีการด าเนินการตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
เรียบร้อยแล้ว  

 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ได้
กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้ก าหนดเรื่องที่จะกล่าว
ต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 



 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 

 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
50,202.49 ล้านบาท และ 36,610.42 ล้านบาท  ตามล าดับ 
การรับรู้รายได้ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องใช้
ดุลยพินิจที่ส าคัญ และข้อสมมติฐานในการประเมิน
ความเหมาะสมของการประมาณการของรายการที่
เก่ียวข้องกับการให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง กลุ่ม
บริษัทและบริษัทรับรู้รายได้ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
ตามขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง รายได้จากการ
ก่อสร้างดังกล่าวมีจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญ และมี
ผลกระทบต่อรายการทางบัญชีที่เก่ียวข้องกับสัญญา
การก่อสร้าง ได้แก่ รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ เงินรับ
ล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างท า และต้นทุนการ
ก่อสร้าง การประมาณการขั้นความส าเร็จของงาน
ก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญของ
ผู้บริหาร ซึ่งต้องมีการทบทวนประมาณการรายได้และ
ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และปรับปรุงประมาณการเมื่อจ าเป็น  

 
กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่
เก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้ 

 
- การท าความเข้าใจและตรวจสอบกระบวนการในการ

จัดท ารายงานและประมาณการที่น ามาใช้ในการ
ก าหนดขั้นความส าเร็จของงานส าหรับงานก่อสร้างที่
ยังค้างอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง 

- ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วและการประมาณ
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส าหรับงานส่วนที่เหลือเพ่ือท าให้
การก่อสร้างดังกล่าวส าเร็จ ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่โดย 
ทดสอบประมาณการต้นทุนกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบรายการรับรู้รายได้ในระหว่างปีกับสัญญา
ก่อสร้างและใบตรวจรับงานจากลูกค้า  

- ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามสัญญาการก่อสร้าง
หรือไม่ 

- ทดสอบและประ เมินความ เหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนระหว่างปี 

- เปรียบเทียบอัตราก าไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึง
ปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของ
ประมาณการต้นทุน  

- ทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นระหว่างปีและการเรียก
ช าระค่างานจากลูกค้า เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ และเงินรับล่วงหน้าส่วน
ที่เกินงานระหว่างท า  

- เยี่ยมชมโครงการที่ส าคัญ สอบถามความคืบหน้าของ
โครงการจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเพ่ือเปรียบเทียบ
และประเมินความสมเหตุสมผลของขั้นความส าเร็จ
ของงานก่อสร้างเพ่ือเปรียบเทียบกับอัตราความส าเร็จ
ของงานตามวิธกีารทางบัญชี  

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทเก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 จ านวน 10,758.46 ล้านบาท และ 
10,369.16 ล้านบาท ตามล าดับ ในระหว่างปี กลุ่ม
บริษัทและบริษัทรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 
764.06 ล้านบาท และ 464.47 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 มีดังนี้ 

 
- ท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของบริษัท

เก่ียวกับวิธีการประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 
เพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่
ผู้บริหารใช้  

- สอบทานอายุของลูกหนี้ที่ค้างช าระมาเป็นระยะ
เวลานาน และประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
ข้อมูลแวดล้อมต่างๆ เปรียบเทียบกับจ านวนค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทได้บันทึกไว้ พิจารณาสาเหตุ
ของผลแตกต่างและความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ  

- ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ รวมถึง
ทดสอบการรับช าระเงินหลังวันสิ้นงวด โดยพิจารณา
ควบคู่กับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของ
ลูกหนี้ เพ่ือประเมินความสามารถในการช าระหนี้ใน
อนาคต  

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทและของบริษัทเก่ียวกับลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม 

 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 6,878.19              
ล้านบาท ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ความเหมาะสมของประมาณการ และข้อสมมติฐานที่
ส าคัญเก่ียวกับความสามารถของบริษัทย่อยในการ
ประกอบกิจการให้มีผลก าไรในอนาคต กระแสเงินสด 
และอัตราคิดลดที่น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน 
 
บริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 

 
กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจ านวน 942.11 ล้านบาท  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นค่าความนิยมที่เกิด
จากการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่โปแตช ธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย และธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศอินเดีย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี การทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก มีความซับซ้อน และอาศัย
ข้อสมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ที่ เ ก่ียวกับการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
ธุรกิจดังกล่าว และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพ่ือ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

 
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าความนิยมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22  

 

 

 

 

 

 

การด้อยค่าของต้นทุนโครงการส าหรับเงินลงทุน

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้ 

 
 

- 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 ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน  

- ทดสอบการค านวณและประเมินความเหมาะสมของ
อัตราคิดลดที่ผู้บริหารน ามาใช้ 

- ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุน 

- พิจารณาปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว และความเป็นไปได้ของการค านวณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษัทและของบริษัทเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าความนิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ในโครงการระหว่างพัฒนา 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัท            
มีเงินลงทุนในโครงการที่ส าคัญในหลายประเทศ ซึ่งอยู่
ในขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ มูลค่าของเงิน
ลงทุนในโครงการที่ส าคัญในงบการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัทมีจ านวน 14,663.74 ล้านบาท และ 
6,870.40 ล้านบาท ตามล าดับ  

การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากเก่ียวกับ
ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถด าเนินงานได้
ในอนาคต การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม
เพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15 16 17 และ 23 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังนี้ 
 

 
- ท าความเข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าโครงการ

ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนจะได้รับ 
- พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและ

วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการกระแส
เงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

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

- ทดสอบการใช้อัตราคิดลดที่ เหมาะสมเพ่ือคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต  

- ทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับจาก
โครงการระหว่างพัฒนาดังกล่าว 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของ
กลุ่มบริษัท และบริษัทเก่ียวกับเงินลงทุนในโครงการ
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
 
 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน
รายงานประจ าปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทคือ  
การอ่าน และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทหรือข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง 
 
อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบจากความไม่
แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และ
ลูกหนี้การค้าของบริษัท ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไข ดังนั้น หากผู้บริหารจัดท าข้อมูลอื่นจาก
งบการเงินที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อมูลอ่ืนจะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ด้วยเหตุเดียวกันเกี่ยวกับมูลค่าและรายการอื่นในรายงานประจ าปี ซึ่งเป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนใน
การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกช าระดังกล่าว 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท 
 
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทัเหล่านี้โดยถกูตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่              
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งนี ้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกตและตั้งข้อสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• การพิจารณาและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การออกแบบและ
การปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• การท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• การจัดท าสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รวบรวมมา สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้
รวบรวมมาจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม ซึ่ง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบใน
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ทั้งนี้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับความเห็นของข้าพเจ้า  

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรับปีปัจจุบัน และก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  เว้นแต่ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น หรือหากข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 
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