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ความเห็น 

สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (บริษทั)   ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ           
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ     
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดง
ฐานะการเงินรวมของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี                  
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี  
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามมาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินท่ี
กาํหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ           
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดินและขอ้กาํหนดจรรยาบรรณดงักล่าว สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 46.1 ซ่ึงอธิบายถึง
เหตุการณ์ท่ีผูต้รวจการแผน่ดินไดฟ้้องร้องบริษทัต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 510/2559 โดยมี
คาํขอทา้ยฟ้อง ดงัน้ี (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10 
สิงหาคม 2553 (2) ให้กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน และบริษทัดาํเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์น
สุทธิตามท่ีผูฟ้้องคดีกล่าวอ้าง ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2544 จาํนวน 68,569.69 ล้านบาท รวมทั้ งค่าตอบแทน 
ผลประโยชน์อ่ืนใด และ (3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิการ
ใชท่ี้ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามท่ีผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง ปัจจุบนัพนักงานอยัการไดจ้ดัทาํ
คาํใหก้ารและคาํใหก้ารเพิ่มเติมยืน่ต่อศาลปกครองกลางแลว้ คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ทั้งน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด
ปัจจุบนั สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งน้ี 
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีเร่ืองสาํคญัท่ีจะรายงาน ดงัน้ี 

1.  การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลียม 

การประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม
ในการทดสอบการดอ้ยค่า การคาํนวณค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้อาจแตกต่างกับปริมาณปิโตรเลียมท่ีนํามาใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในอนาคต เน่ืองจากการประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลท่ีมี
อยู่ ณ เวลาท่ีทาํการประมาณ ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้ของแต่ละโครงการ ผลการประมาณอาจมีความคลาดเคล่ือนสูง
แต่ความคลาดเคล่ือนจะลดลงเมื่อดาํเนินการผลิตจนใกลส้ิ้นสุดโครงการ  ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนของผูบ้ริหาร ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดใ้ชค้ณะผูเ้ช่ียวชาญภายในกลุ่มบริษทัประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ี
พิสูจน์แลว้โดยใชว้ิธีการประมาณที่ใชก้นัทัว่ไปในอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ผูเ้ช่ียวชาญ
ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจตลอดจนประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการประมาณให้เหมาะสมกบั
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ ณ เวลาท่ีทาํการประมาณ ซ่ึงปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้อาจแตกต่างกนัไปข้ึนกบั 
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ดุลยพินิจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล นอกจากน้ี ผลการประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทาํใหก้ารรับรู้ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่ายเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั สาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินจึงใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.13 นโยบายการบญัชี - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.2.29 การประมาณการทางบญัชีและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั - การประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียม และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัดงัน้ี  
1. ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ และประเมินความ

เพียงพอของการควบคุมภายในท่ีสําคญัท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยเฉพาะการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลท่ีนาํมา
จดัทาํรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ของกลุ่มบริษทัมีความเช่ือถือได ้และการนาํ
ขอ้มูลปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้มาใชใ้นการคาํนวณค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่าย 
ตลอดจนการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

2. ประเมินคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการประมาณและจดัทาํขอ้มูลปริมาณ
สาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ของกลุ่มบริษทั  

3. ใชผ้ลการตรวจสอบการประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมของหน่วยกาํกบัดูแลดา้นพลงังาน
ของประเทศไทย โดยหน่วยกาํกบัดูแลดงักล่าวมีกระบวนการและผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบการประมาณ
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมภายในประเทศท่ีผูด้าํเนินการโครงการท่ีไดรั้บสัมปทาน (Operator) ไดน้าํส่งรายงานไว ้
ทั้งน้ี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดท้าํการเปรียบเทียบขอ้มูลปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ปี 2558 
ของกลุ่มบริษทั กบัขอ้มูลปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ท่ีหน่วยกาํกบัดูแลตรวจสอบได ้และไดก้ระทบ
ยอดปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ตามรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้
ระหว่างปี เพื่อให้ทราบปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ภายในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูด้าํเนินการ
โครงการท่ีไดรั้บสมัปทาน ณ ส้ินปี 2559 

4. ทดสอบว่ากลุ่มบริษทัไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัของปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ี
พิสูจน์แลว้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกลุ่มบริษทั และการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไดน้าํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่ายอยา่งเหมาะสม 
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2.  ค่าความนิยม 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็น
ประจาํทุกปี โดยกลุ่มบริษทัจะทาํการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ผลท่ีได้
จะนาํมาเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีเพื่อพิสูจน์ว่าค่าความนิยมดอ้ยค่าหรือไม่ ในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัไดใ้ชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปริมาณสาํรวจปิโตรเลียม ราคานํ้ ามนั 
แผนธุรกิจ และอตัราคิดลด ประมาณการและขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเป็นผูก้าํหนดโดยใช้
ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญั ตามท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.18 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั -       
ค่าความนิยม หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั - การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ค่าความนิยม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 21 - การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์และดว้ยวิธีการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีความซบัซอ้น ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากใน
การพิจารณาขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าว สาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินจึงใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ  

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัดงัน้ี  
1.  ทาํความเขา้ใจกระบวนการ ประมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดร้ับคืน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ไดอ้อกแบบไว ้โดยพิจารณาขั้นตอนที่สําคญั
ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ท่ีในกระบวนการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน การอนุมติัสมมติฐานราคาพลงังานเพื่อ
ใชป้ระกอบการจดัทาํแผนธุรกิจ และการอนุมติัแผนธุรกิจ ของคณะกรรมการบริหาร และการอนุมติัผลการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของผูบ้ริหาร 

2.  ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดอิสระ โดย  

  2.1  ประเมินความสอดคลอ้งกนัของราคาของพลงังานกบัแนวโนม้ราคาพลงังานในตลาดโลก 
และอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  2.2  ประเมินความสมเหตุสมผลของรายไดแ้ละรายจ่ายในการดาํเนินงานในอนาคตเทียบเคียง
กบัรายไดแ้ละรายจ่ายในการดาํเนินงานในอดีต 

3.  ประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราคิดลด และองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการคาํนวณหาตน้ทุน
ถวัเฉล่ียของเงินทุน และเปรียบเทียบกบัตน้ทุนเฉล่ียถวัเฉล่ียของเงินทุนของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

4.  ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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3.  ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตเป็นรายการท่ีมีนัยสําคญัรวมอยู่ในประมาณการ
หน้ีสินค่าร้ือถอนในงบการเงินรวม การร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงการ 
วิธีการร้ือถอนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัสภาพพ้ืนท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ไดแ้ก่ แหล่งพื้นท่ี
บนบก และแหล่งพื้นท่ีนอกชายฝ่ัง ซ่ึงมีโครงสร้างหลกั คือ แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platforms) 
แท่นหลุมผลิต (Well Head Platform) หลุมพฒันา (Development Well) ท่อขนส่ง (Pipeline) และอุปกรณ์การ
ผลิตอ่ืนท่ีใช ้ประกอบกบัหลกัเกณฑแ์ต่ละประเทศท่ีกาํหนดใหด้าํเนินการร้ือถอนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึง
การร้ือถอนในอดีตมีน้อยหรือมีบางลกัษณะ ทาํให้กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนค่าร้ือถอนจาํกดัสาํหรับ
ใชอ้า้งอิงในการประมาณค่าใชจ้่ายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทาํให้การคาํนวณประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน
อุปกรณ์การผลิตตอ้งอาศยัการใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการกาํหนดขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัตน้ทุนค่าร้ือถอน
อุปกรณ์การผลิต อตัราเงินเฟ้อ อตัราคิดลด และช่วงเวลาท่ีจะมีการร้ือถอนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายกุารให้ประโยชน์
ของโครงการซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ได้แก่ ราคานํ้ามนั และตน้ทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงขอ้สมมติฐานอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ ผูบ้ริหารไดใ้ช้คณะผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มบริษทัซ่ึงมาจากกลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการ
พฒันา กลุ่มงานโครงการผลิตและสนบัสนุน ฝ่ายตลาดทุนและนกัลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียม และ
สายงานบญัชี ในการประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 3.2.22 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั - ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.2.29 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั - ประมาณการหน้ีสิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 29 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัดงัน้ี  
1. ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตและประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายในท่ีออกแบบไวเ้ก่ียวกบัการจดัทาํประมาณการ การทบทวนและการเปล่ียนแปลงประมาณการ 
และการอนุมติั 
 2. ประเมินคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน
อุปกรณ์การผลิต 
 3. ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน
อุปกรณ์การผลิต โดย 
  3.1  ประเมินความสมเหตุสมผลของต้นทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตโดยการซักถาม
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับขอ้สมมติฐานท่ีนํามาใช้ โดยอาศยัความรู้ความเขา้ใจของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เก่ียวกบัธุรกิจและขอ้มูลการร้ือถอนจากโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงกนัได ้
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  3.2  ประเมินความสอดคลอ้งกนัของช่วงเวลาท่ีจะมีการร้ือถอนกบัแผนการลงทุนหรือขอ้มูล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่วงเวลาท่ีจะมีการร้ือถอน 
  3.3  ประเมินความสมเหตุสมผลของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราคิดลดโดยการซกัถามผูเ้ช่ียวชาญ
และเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอก 
 4. ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัของตน้ทุนค่าร้ือถอนท่ีนาํมาคาํนวณประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน
อุปกรณ์การผลิต กับขอ้มูลท่ีได้รับจากวิศวกรของกลุ่มบริษทัทั้ งโครงการท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูด้าํเนินการใน
โครงการท่ีไดรั้บสมัปทาน (Operator) และโครงการท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูร่้วมทุน (Non-operator) 
 5. ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในระหว่างปีท่ีมีนยัสาํคญัของตน้ทุนค่าร้ือถอนท่ีประมาณการข้ึน
และการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนกบัหลกัฐานสนบัสนุน 
 6. ทดสอบการคาํนวณประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 7. สาํหรับโครงการท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การส่งรายงานแผนงานการร้ือถอนเบ้ืองตน้ และประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนส่ิงติดตั้งท่ีใชใ้นกิจการปิโตรเลียมต่อหน่วยกาํกบัดูแลดา้นพลงังานของประเทศไทย
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน
จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบติั ประสบการณ์การทาํงาน และความเป็นอิสระของ
ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษทั ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยกาํกบัดูแลกาํหนดเก่ียวกับการใช้
บุคคลภายนอกทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของประมาณการค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น
ซ่ึงผูบ้ริหารคาดว่ารายงานประจาํปีจะจดัเตรียมให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดอ่้านรายงานประจาํปี หากสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
กลุ่มบริษทัและเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบญัชี สาํนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ      
การปฏิบติังานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินรวมถึง 
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและของบริษทั
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญั สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของสาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของสาํนักงานการตรวจเงิน
แผน่ดินข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของสาํนกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน  อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัหรือบริษทัตอ้งหยดุ
การดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทั
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินรับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั สาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าสํานักงาน        
การตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินและมาตรการท่ีสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้สาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดพ้ิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและ
กาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของสาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดินเพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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