“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ ข ้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นระหว่ างกาลดังกล่ าวจากผลการสอบทานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุค ลากรซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบด้า นการเงิ น และบัญ ชี แ ละ
การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัด กว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

สํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
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ข้ อสรุ ป
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจาก
การสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.1 ซึ่ งอธิ บายถึง
เหตุการณ์ที่ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ฟ้องร้องบริ ษทั ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดําที่ 510/2559 โดยมี
คําขอท้ายฟ้ อง ดังนี้ (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10
สิ งหาคม 2553 (2) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริ ษทั ดําเนิ นการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สิน
สุ ท ธิ ตามที่ ผูฟ้ ้ องคดี ก ล่ าวอ้าง ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2544 จํานวน 68,569.69 ล้านบาท รวมทั้งค่ าตอบแทน
ผลประโยชน์อื่นใด และ (3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่ วนที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิ ทธิการ
ใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่ งปิ โตรเลียมทางท่อ ตามที่ผูฟ้ ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งเรี ยกบริ ษทั ฯ ให้ทาํ คําให้การแก้คาํ ฟ้ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ให้พนักงานอัยการจัดทํา
คํา ให้ก ารและคํา ให้ก ารเพิ่ม เติ ม ยื่น ต่ อ ศาลปกครองกลางแล้ว ปั จ จุ บ นั คดี อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองกลาง
ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว

(นางวนัสนันท์ ทองมีสี)
ผูต้ รวจเงินแผ่นดิน 1

(นางสาวสุ นนั ท์ วงศ์เมฆ)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 7
สํ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

