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เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเห็น 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร             
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร      
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี
แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบ ัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
ควำมรับผิดชอบของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี   
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัและบริษทัตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินและขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
และส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินและขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณเหล่ำน้ี ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่ำหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 46.1 ซ่ึงอธิบำยถึง
เหตุกำรณ์ท่ีผูต้รวจกำรแผน่ดินไดฟ้้องร้องบริษทัต่อศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 510/2559 โดยมี
ค ำขอทำ้ยฟ้อง ดงัน้ี (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 18 ธันวำคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 10 
สิงหำคม 2553 (2) ให้กระทรวงกำรคลงั กระทรวงพลงังำน และบริษทัด ำเนินกำรแบ่งแยกและโอนทรัพยสิ์นสุทธิ
ตำมที่ผูฟ้้องคดีกล่ำวอำ้ง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2544 จ  ำนวน 68,569.69 ลำ้นบำท รวมทั้งค่ำตอบแทน
ผลประโยชน์อ่ืนใด และ (3) เพิกถอนกำรแบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นสำธำรณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิกำรใช้
ที่ดินเพื่อวำงระบบกำรขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ ตำมที่ผูฟ้้องคดีกล่ำวอำ้ง เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2559 
ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งเรียกบริษัทให้ท ำค  ำให้กำรแก้ค  ำฟ้อง ทั้ งน้ี บริษัทได้ให้พนักงำนอัยกำรจัดท ำ
ค  ำให้กำรและค ำให้กำรเพิ่มเติมยื่นต่อศำลปกครองกลำงแลว้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลปกครองกลำง 

ทั้งน้ี ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินมิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่ำว 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพ
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด
ปัจจุบนั ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งน้ี 
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินมีเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ดงัน้ี 

1.  กำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลยีม  

กำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวม
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยเ์พื่อกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม ปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้อำจแตกต่ำงกับปริมำณปิโตรเลียมท่ีน ำมำใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในอนำคต เน่ืองจำกกำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่
ณ เวลำท่ีท ำกำรประมำณ ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้ของแต่ละโครงกำร ผลกำรประมำณอำจมีควำมคลำดเคล่ือนสูง
แต่ควำมคลำดเคล่ือนจะลดลงเม่ือด ำเนินกำรผลิตจนใกลส้ิ้นสุดโครงกำร ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน
ของผูบ้ริหำรเพื่อกำรด ำรงอยู่ของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรไดใ้ชค้ณะผูเ้ช่ียวชำญภำยในกลุ่มบริษทัประมำณ
ปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้โดยใชว้ิธีกำรประมำณท่ีใชก้นัทัว่ไปในอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ผูเ้ช่ียวชำญดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรตดัสินใจเลือกใช้
วิธีกำรประมำณใหเ้หมำะสมกบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ เวลำท่ีท ำกำรประมำณ ซ่ึงปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้
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อำจแตกต่ำงกนัไปข้ึนกบัดุลยพินิจและประสบกำรณ์เฉพำะบุคคล นอกจำกน้ี ผลกำรประมำณปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ท่ีเปล่ียนแปลงไปท ำใหก้ำรรับรู้ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำยเปล่ียนแปลงไป
ดว้ยเช่นกนั ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจึงใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.2.14 นโยบำยกำรบญัชี - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 3.2.29 กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีส ำคญั - กำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียม และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน ไดใ้ชว้ิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
1. ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แลว้ ประเมิน

ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัท่ีไดอ้อกแบบไว้ และทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของ
กระบวนกำรดงักล่ำว โดยเฉพำะกำรควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ำขอ้มูลท่ีน ำมำจดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมำณ
ส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ของกลุ่มบริษทัมีควำมเช่ือถือได ้และกำรน ำขอ้มูลปริมำณส ำรองปิโตรเลียม
ท่ีพิสูจน์แลว้มำใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย ตลอดจนกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์

2. ประเมินคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญภำยในกลุ่มบริษทัท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรประมำณและ
จดัท ำขอ้มูลปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ของกลุ่มบริษทั  

3. ใชผ้ลกำรตรวจสอบกำรประมำณปริมำณส ำรองปิโตรเลียมของหน่วยก ำกบัดูแลดำ้นพลงังำน
ของประเทศไทย โดยหน่วยก ำกบัดูแลดงักล่ำวมีกระบวนกำรและผูเ้ช่ียวชำญในกำรตรวจสอบกำรประมำณ
ปริมำณส ำรองปิโตรเลียมภำยในประเทศท่ีผูด้  ำเนินกำรโครงกำรท่ีไดรั้บสัมปทำน (Operator) ไดน้ ำส่งรำยงำนไว ้
ทั้งน้ี ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไดท้ ำกำรเปรียบเทียบขอ้มูลปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ปี 2559 
ของกลุ่มบริษทั กบัขอ้มูลปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ท่ีหน่วยก ำกบัดูแลตรวจสอบได ้และไดก้ระทบยอด
ปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ตำมรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ระหว่ำงปี 
เพื่อให้ทรำบปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้ภำยในประเทศท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำร
ท่ีไดรั้บสมัปทำน ณ ส้ินปี 2560 

4. ตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีสำระส ำคญัของปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้วำ่กลุ่มบริษทั
ไดรั้บรู้ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกลุ่มบริษทั และกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวไดน้ ำไปใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำยอยำ่งเหมำะสม 
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2.  ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลติ  

ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตเป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัรวมอยู่ในประมำณกำร
หน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำวในงบกำรเงินรวม กำรร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงกำร 
ซ่ึงวิธีกำรร้ือถอนจะแตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัสภำพพื้นท่ีท่ีด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไดแ้ก่ แหล่งพื้นท่ี
บนบก และแหล่งพื้นที่นอกชำยฝ่ัง ซ่ึงมีโครงสร้ำงหลกั คือ แท่นผลิตกลำง (Central Processing Platforms) 
แท่นหลุมผลิต (Well Head Platform) หลุมพฒันำ (Development Well) ท่อขนส่ง (Pipeline) และอุปกรณ์
กำรผลิตอ่ืนท่ีใช ้ประกอบกบัหลกัเกณฑ์แต่ละประเทศท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรร้ือถอนทั้งหมดหรือบำงส่วน 
รวมถึงกำรร้ือถอนในอดีตมีน้อยหรือมีบำงลกัษณะท ำให้กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนค่ำร้ือถอนจ ำกดั
ส ำหรับใชอ้ำ้งอิงในกำรประมำณค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ท ำใหก้ำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิตตอ้งอำศยักำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยส ำคญัในกำรก ำหนดขอ้สมมติเก่ียวกบัตน้ทุนค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิต อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำคิดลด และช่วงเวลำท่ีจะมีกำรร้ือถอนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอำยกุำรใหป้ระโยชน์
ของโครงกำร ขอ้สมมติดังกล่ำวจึงอำจเปล่ียนแปลงได้ ทั้ งน้ี ผูบ้ริหำรได้ใช้คณะผูเ้ช่ียวชำญของกลุ่มบริษทั
ซ่ึงมำจำกคณะท ำงำนดำ้นกำรร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิต กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และกำรพฒันำ กลุ่มงำน
โครงกำรผลิต กลุ่มงำนสนบัสนุนปฏิบติักำร กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบญัชี ในกำรประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิต ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจึงใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 3.2.22 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั - ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 3.2.29 กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีส ำคญั - ประมำณกำรหน้ีสิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 28 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำว 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน ไดใ้ชว้ิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
1. ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรประมำณตน้ทุนค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิต ประเมินควำมเพียงพอของ

กำรควบคุมภำยในท่ีออกแบบไวแ้ละทดสอบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำประมำณกำร กำรทบทวนและ
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร และกำรอนุมติั 
 2. ประเมินคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญของกลุ่มบริษทัท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำประมำณกำรหน้ีสิน
ค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิต 
 3. ประเมินควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิต โดย 
  3.1  ประเมินควำมสมเหตุสมผลของต้นทุนค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตโดยกำรซักถำม
ผูเ้ช่ียวชำญเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีน ำมำใช ้โดยอำศยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเก่ียวกบั
ธุรกิจและขอ้มูลกำรร้ือถอนจำกโครงกำรอ่ืนท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงกนัได ้
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  3.2  ประเมินควำมเหมำะสมของช่วงเวลำร้ือถอนท่ีน ำมำใชค้  ำนวณประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิต โดยพิจำรณำควำมสอดคลอ้งกบัแผนกำรลงทุนหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.3  ประเมินควำมสมเหตุสมผลของอตัรำเงินเฟ้อ และอตัรำคิดลดโดยกำรซกัถำมผูเ้ช่ียวชำญ
และเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอก 
 4. ตรวจสอบควำมถูกตอ้งตรงกนัของตน้ทุนค่ำร้ือถอนท่ีน ำมำค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอน
อุปกรณ์กำรผลิต กับขอ้มูลท่ีได้รับจำกวิศวกรของกลุ่มบริษทัทั้งโครงกำรท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรใน
โครงกำรท่ีไดรั้บสัมปทำน (Operator) และโครงกำรท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูร่้วมทุน (Non-operator) 
 5. ตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปีท่ีมีนัยส ำคญัของตน้ทุนค่ำร้ือถอนท่ีประมำณกำรข้ึน
และกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนกบัหลกัฐำนสนบัสนุน 
 6. ทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิต 
 7. ส ำหรับโครงกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้กำรส่งรำยงำนแผนงำนกำรร้ือถอนเบ้ืองตน้ และประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอนส่ิงติดตั้งท่ีใชใ้นกิจกำรปิโตรเลียมต่อหน่วยก ำกบัดูแลดำ้นพลงังำนของประเทศไทย 
โดยรำยงำนดงักล่ำวตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้งของประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน
จำกผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกของกลุ่มบริษทั ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของ
ผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกของกลุ่มบริษทั โดยพิจำรณำคุณสมบติั ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเป็นอิสระของ
ผูเ้ชี่ยวชำญภำยนอกของกลุ่มบริษทั ว่ำเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่หน่วยก ำกบัดูแลก ำหนดเก่ียวกบักำรใช้
บุคคลภำยนอกท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้งของประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอน 
 8. เปรียบเทียบค่ำใชจ่้ำยในกำรร้ือถอนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัประมำณกำรท่ีจดัท ำข้ึนโดยกลุ่มบริษทั
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของกำรจดัท ำประมำณกำร ในกรณีที่เกิดผลต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัไดพ้ิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของค ำอธิบำยที่ไดร้ับจำกกลุ่มบริษทัถึงสำเหตุของผลต่ำงดงักล่ำว รวมถึงพิจำรณำว่ำ
กลุ่มบริษทัไดน้ ำประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกำรร้ือถอนท่ีเกิดข้ึนจริงในปีปัจจุบนัไปเป็นขอ้มูลส ำหรับทบทวน
กำรจดัท ำประมำณกำรอยำ่งเหมำะสม 

3.  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ เป็นรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญต่อ            
งบกำรเงินรวม จำกควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อรำคำสินคำ้โภคภณัฑแ์ละแนวโนม้
กำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อดอลลำร์แคนำดำ ท ำให้กลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจปรับแผนพฒันำ
ซ่ึงรวมถึงกำรเล่ือนกำรตดัสินใจลงทุนขั้นสุดทำ้ย (Final Investment Decision) ของโครงกำรมำเรียนำ ออยล ์แซนด ์
ออกไป โดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำเชิงพำณิชยข์องโครงกำร กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยข์องโครงกำรอำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยข์อง
โครงกำรมำเรียนำ ออยล ์แซนด์ โดยใชว้ิธีมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรม
หักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำของโครงกำรท่ีอยู่ในระยะส ำรวจ 
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จะสะทอ้นมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ดดี้กว่ำและให้มูลค่ำท่ีสูงกว่ำมูลค่ำจำกกำรใช ้ทั้งน้ี มูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตคิดลด โดยมีขอ้สมมติ
ท่ีส ำคญัไดแ้ก่ ประมำณกำรรำคำน ้ำมนัและอตัรำคิดลดของอุตสำหกรรมออยล ์แซนด ์ตลอดจนปริมำณกำรผลิต 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำนท่ีประมำณกำรข้ึน อย่ำงไรก็ตำม ขอ้สมมติดงักล่ำวไดร้วมขอ้สมมติ
ที่ผูบ้ริหำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยส ำคญั ซ่ึงอำจมีควำมเส่ียงที่มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยท่ี
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินไวอ้ำจแตกต่ำงจำกกำรใชข้อ้สมมติของผูร่้วมตลำดทั้งหมด ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน
จึงให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.2.18 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั - กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.2.29 กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติที่ส ำคญั - กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21 กำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์ 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน ไดใ้ชว้ิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
1. ประเมินกระบวนกำรในกำรระบุขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ และท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำร

ทดสอบกำรดอ้ยค่ำและกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
3. ส่ือสำรกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัภำยในกลุ่มเพื่อให้ไดห้ลกัฐำนท่ีเพียงพอและเหมำะสม โดย

สอบทำนกำรตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องผูส้อบบญัชีของบริษทัภำยในกลุ่ม ซ่ึงมีวิธีกำรตรวจสอบ
ท่ีส ำคญั ดงัน้ี  

3.1  กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นอิสระดว้ยแบบจ ำลอง
ท่ีพฒันำข้ึนเอง โดยน ำจ ำนวนประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของกระแสเงินสดในอนำคตท่ีจะไดรั้บจำกปริมำณส ำรอง
ท่ีคำดว่ำจะพบตำมรำยงำนของผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกซ่ึงสะทอ้นมุมมองของตลำดมำใช ้รวมทั้งใชต้วัช้ีวดัของตลำด
ท่ีเทียบเคียงไดแ้ละท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว เพื่อให้ไดช่้วงของมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย
ที่ยอมรับได ้และน ำไปเปรียบเทียบกบัมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยที่ประเมินข้ึนโดยบริษทั
ภำยในกลุ่มว่ำตกอยู่ในช่วงดงักล่ำว 

3.2  กำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกใช้ในกำรจัดท ำ
รำยงำนปริมำณทรัพยำกรท่ีอำจผลิตไดแ้ละปริมำณส ำรองท่ีคำดวำ่จะพบ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน ำไปใชก้บัแบบจ ำลอง 

3.3  กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเท่ียงธรรมของผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัท ำรำยงำนดงักล่ำว 
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4.  กำรขำยเงินลงทุน  

กำรขำยเงินลงทุนเป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในระหว่ำงปี 2560 บริษทั
ไดเ้สร็จส้ินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั โดยกำรขำยหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยูใ่นกลุ่มบริษทั
ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมต่อเน่ืองกนั
พร้อมทั้งโอนสัญญำเงินให้กูย้ ืม และขำยสิทธิในกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งทรัพยสิ์นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ตำมท่ีตกลงกนั ให้แก่บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีเป็นบริษทัแกนของธุรกิจปิโตรเคมี ทั้งน้ี ในกำรก ำหนดรำคำขำย 
บริษทัไดใ้ห้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม โดยไดจ้ำ้งผูเ้ช่ียวชำญทำงกำรเงินอิสระเพื่อหำมูลค่ำยุติธรรมของหุ้น 
รวมทั้งทรัพยสิ์นของแต่ละบริษทัภำยในกลุ่มท่ีขำย ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตอ้งใชป้ระมำณกำรและ
ขอ้สมมติท่ีส ำคญัรวมถึงกำรเลือกใชว้ิธีกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมท่ีเหมำะสมในแต่ละบริษทัภำยในกลุ่มท่ีขำย 
และกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำร ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจึงใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกำรขำยเงินลงทุนในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 กำรปรับโครงสร้ำง
กำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน ไดใ้ชว้ิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้และกำรขำยเงินลงทุน ประมำณกำรและ
ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรม รวมทั้งประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยในท่ีออกแบบไวเ้ก่ียวกบักำรขำยเงินลงทุน  

2. ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระของผูเ้ช่ียวชำญทำงกำรเงินอิสระท่ีบริษทัจำ้ง
ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของหุน้ รวมทั้งทรัพยสิ์นของแต่ละบริษทัภำยในกลุ่มท่ีขำย 

3. สอบทำนวิธีกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม และประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรและ
ขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรม รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของอตัรำคิดลดท่ีเปรียบเทียบกับ
แหล่งขอ้มูลภำยนอก 

4. สอบถำมผูบ้ริหำรถึงลกัษณะและวตัถุประสงคใ์นกำรขำยเงินลงทุน 

5. พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรขำยเงินลงทุน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี
แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น
ซ่ึงผูบ้ริหำรจะจดัเตรียมรำยงำนประจ ำปีให้ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยหลงัวนัที่ในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตอ้งส่ือสำร
เร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล  

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

กำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่น 
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินอยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ
ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี
จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ส ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ      
กำรปฏิบติังำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินรวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัใน      
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำน
ตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดง
ขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและของบริษทั
ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมี
สำระส ำคญั ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของส ำนกังำนกำรตรวจเงิน
แผน่ดินโดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้
กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
หรือบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
โดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ใน
รูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทั
ภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ส ำนกังำนกำรตรวจเงิน
แผน่ดินรับผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ส ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
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ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
วนัที่ 20 กมุภำพนัธ์ 2561 

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินไดส่ื้อสำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ที่ส ำคญั 
ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ 
รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดพ้บใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำส ำนักงำน         
กำรตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระ
ของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินและมำตรกำรที่ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินใชเ้พื ่อป้องกนัไม่ให้
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองที่ส่ือสำรกบัผูม้ีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแล ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดพ้ิจำรณำ
เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนั
และก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำน
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  
 
 
 
 

(นำงสำวพวงชมนำถ  จริยะจินดำ) 
รองผูว้ำ่กำรตรวจเงินแผน่ดิน 

 
 
 

(นำงสำวมะยรีุย ์ จนัทะมำตย)์ 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบกำรเงินท่ี 7 


