รำยงำนของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุ นเฉพำะกิ จกำร งบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพำะกิ จกำร
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน เห็น ว่ำ งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรข้ำงต้น นี้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน สดเฉพำะกิ จ กำรสำหรับปี สิ้ น สุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
สำนัก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ได้ป ฏิ บ ัติ ง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนด
โดยสภำวิช ำชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร
และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรฐำน
กำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น และข้อกำหนดจรรยำบรรณเหล่ำนี้ สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น เชื่ อว่ำหลัก ฐำน
กำรสอบบัญชี ที่สำนักงำนกำรตรวจเงิ นแผ่นดิ นได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-2ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ทเี่ น้ น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 46.1 ซึ่ งอธิ บำยถึง
เหตุกำรณ์ที่ผูต้ รวจกำรแผ่นดินได้ฟ้องร้องบริ ษทั ต่อศำลปกครองกลำงเป็ นคดีหมำยเลขดำที่ 510/2559 โดยมี
คำขอท้ำยฟ้ อง ดังนี้ (1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวำคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10
สิ งหำคม 2553 (2) ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลังงำน และบริ ษทั ดำเนินกำรแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสุ ทธิ
ตำมที ่ผู ฟ้ ้อ งคดีก ล่ำ วอ้ำ ง ณ วัน ที ่ 30 กัน ยำยน 2544 จ ำนวน 68,569.69 ล้ำ นบำท รวมทั้ง ค่ำ ตอบแทน
ผลประโยชน์อื่นใด และ (3) เพิกถอนกำรแบ่งแยกทรัพย์สินในส่ วนที่เป็ นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน สิ ทธิกำรใช้
ที่ดิ น เพื่อ วำงระบบกำรขนส่ ง ปิ โตรเลีย มทำงท่อ ตำมที่ผูฟ้ ้ อ งคดี ก ล่ำ วอ้ำ ง เมื่อ วัน ที่ 26 พฤษภำคม 2559
ศำลปกครองกลำงมี ค ำสั่ง เรี ย กบริ ษ ัท ให้ท ำค ำให้ก ำรแก้ค ำฟ้ อ ง ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ใ ห้พ นัก งำนอัย กำรจัด ท ำ
คำให้ก ำรและคำให้ก ำรเพิ่ม เติ ม ยื่น ต่ อ ศำลปกครองกลำงแล้ว ปั จ จุ บ นั คดี อ ยู่ร ะหว่ำ งกำรพิจ ำรณำของ
ศำลปกครองกลำง
ทั้งนี้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่ำว
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพ
ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวด
ปัจจุบนั สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็ นของสำนักงำนกำรตรวจเงิ นแผ่นดิ น ทั้งนี้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ดังนี้
1. กำรประมำณปริมำณสำรองปิ โตรเลียม
กำรประมำณปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินรวม
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ กำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์เพื่อกำรสำรวจ
และผลิ ตปิ โตรเลี ย ม ปริ มำณสำรองปิ โตรเลี ย มที่ พิสูจ น์แ ล้ว อำจแตกต่ ำงกับปริ ม ำณปิ โตรเลี ย มที่ น ำมำใช้
ประโยชน์ได้จริ งในอนำคต เนื่องจำกกำรประมำณปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่มีอยู่
ณ เวลำที่ทำกำรประมำณ ซึ่ งในระยะเริ่ มต้นของแต่ละโครงกำร ผลกำรประมำณอำจมีควำมคลำดเคลื่อนสู ง
แต่ควำมคลำดเคลื่อนจะลดลงเมื่อดำเนิ นกำรผลิตจนใกล้สิ้นสุ ดโครงกำร ซึ่ งอำจส่ งผลต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน
ของผูบ้ ริ หำรเพื่อกำรดำรงอยู่ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรได้ใช้คณะผูเ้ ชี่ยวชำญภำยในกลุ่มบริ ษทั ประมำณ
ปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วโดยใช้วิธีกำรประมำณที่ใช้กนั ทัว่ ไปในอุตสำหกรรมสำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียม ผูเ้ ชี่ยวชำญดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนยั สำคัญตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรตัดสิ นใจเลือกใช้
วิธีกำรประมำณให้เหมำะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลำที่ทำกำรประมำณ ซึ่งปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-3อำจแตกต่ำงกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและประสบกำรณ์เฉพำะบุคคล นอกจำกนี้ ผลกำรประมำณปริ มำณสำรอง
ปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้กำรรับรู ้ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ำยเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเช่นกัน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2.14 นโยบำยกำรบัญชี - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 3.2.29 กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่สำคัญ - กำรประมำณปริ มำณสำรองปิ โตรเลียม และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 17 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำควำมเข้ำ ใจกระบวนกำรประมำณปริ ม ำณสำรองปิ โตรเลี ย มที่ พิสู จ น์แ ล้ว ประเมิน
ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในที่สำคัญที่ได้ออกแบบไว้ และทดสอบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญของ
กระบวนกำรดังกล่ำว โดยเฉพำะกำรควบคุมเพื่อให้แน่ ใจว่ำข้อมูลที่นำมำจัดทำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับปริ มำณ
สำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของกลุ่มบริ ษทั มีควำมเชื่ อถือได้ และกำรนำข้อมูลปริ มำณสำรองปิ โตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้วมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ ำย ตลอดจนกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์
2. ประเมินคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชำญภำยในกลุ่มบริ ษทั ที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรประมำณและ
จัดทำข้อมูลปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของกลุ่มบริ ษทั
3. ใช้ผลกำรตรวจสอบกำรประมำณปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมของหน่วยกำกับดูแลด้ำนพลังงำน
ของประเทศไทย โดยหน่ วยกำกับดูแลดังกล่ำวมีกระบวนกำรและผูเ้ ชี่ ยวชำญในกำรตรวจสอบกำรประมำณ
ปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมภำยในประเทศที่ผดู ้ ำเนินกำรโครงกำรที่ได้รับสัมปทำน (Operator) ได้นำส่ งรำยงำนไว้
ทั้งนี้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ทำกำรเปรี ยบเทียบข้อมูลปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วปี 2559
ของกลุ่มบริ ษทั กับข้อมูลปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วที่หน่วยกำกับดูแลตรวจสอบได้ และได้กระทบยอด
ปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วตำมรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วระหว่ำงปี
เพื่อให้ทรำบปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วภำยในประเทศที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรโครงกำร
ที่ได้รับสัมปทำน ณ สิ้ นปี 2560
4. ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำระสำคัญของปริ มำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้วว่ำกลุ่มบริ ษทั
ได้รับรู ้ ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เหมำะสม และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั และกำรเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่ำวได้นำไปใช้เป็ นข้อมูลในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ำยอย่ำงเหมำะสม

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-42. ประมำณกำรหนีส้ ิ นค่ ำรื้อถอนอุปกรณ์ กำรผลิต
ประมำณกำรหนี้ สินค่ำรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิตเป็ นรำยกำรที่มีนยั สำคัญรวมอยู่ในประมำณกำร
หนี้สินค่ำรื้ อถอนระยะยำวในงบกำรเงินรวม กำรรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิตเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดโครงกำร
ซึ่งวิธีกำรรื้ อถอนจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยูก่ บั สภำพพื้นที่ที่ดำเนินกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม ได้แก่ แหล่งพื้นที่
บนบก และแหล่งพื้นที่นอกชำยฝั่ง ซึ่ งมีโครงสร้ำงหลัก คือ แท่นผลิตกลำง (Central Processing Platforms)
แท่น หลุมผลิต (Well Head Platform) หลุมพัฒนำ (Development Well) ท่อขนส่ ง (Pipeline) และอุปกรณ์
กำรผลิตอื่นที่ใช้ ประกอบกับหลักเกณฑ์แต่ละประเทศที่กำหนดให้ดำเนิ นกำรรื้ อถอนทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
รวมถึงกำรรื้ อถอนในอดี ตมีน้อยหรื อมีบำงลักษณะทำให้กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับต้นทุนค่ำรื้ อถอนจำกัด
สำหรับใช้อำ้ งอิงในกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ทำให้กำรคำนวณประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์ กำรผลิตต้องอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยสำคัญในกำรกำหนดข้อสมมติเกี่ ยวกับต้นทุนค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์กำรผลิต อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำคิดลด และช่วงเวลำที่จะมีกำรรื้ อถอนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุกำรให้ประโยชน์
ของโครงกำร ข้อ สมมติ ด ัง กล่ำ วจึ ง อำจเปลี่ ย นแปลงได้ ทั้ง นี้ ผูบ้ ริ ห ำรได้ใ ช้ค ณะผูเ้ ชี่ยวชำญของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งมำจำกคณะทำงำนด้ำนกำรรื้ อถอนอุปกรณ์ กำรผลิ ต กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์ และกำรพัฒนำ กลุ่มงำน
โครงกำรผลิต กลุ่มงำนสนับสนุนปฏิบตั ิกำร กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบัญชี ในกำรประมำณกำรหนี้ สินค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์กำรผลิต สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิตในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงินข้อ 3.2.22 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ - ประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 3.2.29 กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่สำคัญ - ประมำณกำรหนี้ สิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 28 ประมำณกำรหนี้ สินค่ำรื้ อถอนระยะยำว
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรประมำณต้นทุนค่ำรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิต ประเมินควำมเพียงพอของ
กำรควบคุมภำยในที่ออกแบบไว้และทดสอบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดทำประมำณกำร กำรทบทวนและ
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร และกำรอนุมตั ิ
2. ประเมินคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชำญของกลุ่มบริ ษทั ที่รับผิดชอบในกำรจัดทำประมำณกำรหนี้สิน
ค่ำรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิต
3. ประเมิ นควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติ ที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้ สินค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์กำรผลิต โดย
3.1 ประเมิ น ควำมสมเหตุ ส มผลของต้น ทุ น ค่ ำ รื้ อถอนอุ ป กรณ์ ก ำรผลิ ต โดยกำรซัก ถำม
ผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับข้อสมมติที่นำมำใช้ โดยอำศัยควำมรู ้ควำมเข้ำใจของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับ
ธุรกิจและข้อมูลกำรรื้ อถอนจำกโครงกำรอื่นที่มีลกั ษณะเทียบเคียงกันได้
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-53.2 ประเมินควำมเหมำะสมของช่วงเวลำรื้ อถอนที่นำมำใช้คำนวณประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์กำรผลิต โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องกับแผนกำรลงทุนหรื อข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ประเมินควำมสมเหตุสมผลของอัตรำเงินเฟ้อ และอัตรำคิดลดโดยกำรซักถำมผูเ้ ชี่ยวชำญ
และเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภำยนอก
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกันของต้นทุนค่ำรื้ อถอนที่นำมำคำนวณประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอน
อุปกรณ์ กำรผลิ ต กับข้อมูลที่ ได้รับจำกวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ทั้งโครงกำรที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรใน
โครงกำรที่ได้รับสัมปทำน (Operator) และโครงกำรที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมทุน (Non-operator)
5. ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ที่มีนัยสำคัญของต้นทุนค่ำรื้ อถอนที่ประมำณกำรขึ้น
และกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบกำไรขำดทุนกับหลักฐำนสนับสนุน
6. ทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรหนี้สินค่ำรื้ อถอนอุปกรณ์กำรผลิต
7. สำหรับโครงกำรที่กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรส่ งรำยงำนแผนงำนกำรรื้ อถอนเบื้องต้น และประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอนสิ่ งติดตั้งที่ใช้ในกิจกำรปิ โตรเลียมต่อหน่ วยกำกับดูแลด้ำนพลังงำนของประเทศไทย
โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอน
จำกผูเ้ ชี่ ย วชำญภำยนอกของกลุ่ มบริ ษ ทั ส ำนัก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ได้ป ระเมิ น ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของ
ผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกของกลุ่มบริ ษทั โดยพิจำรณำคุณสมบัติ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเป็ นอิสระของ
ผู เ้ ชี่ ย วชำญภำยนอกของกลุ่มบริ ษทั ว่ำ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ที่ห น่ ว ยกำกับ ดูแ ลกำหนดเกี่ ยวกับกำรใช้
บุคคลภำยนอกทำหน้ำที่ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอน
8. เปรี ยบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้ อถอนที่เกิดขึ้นจริ งกับประมำณกำรที่จดั ทำขึ้นโดยกลุ่มบริ ษทั
เพื่อประเมิน ควำมเหมำะสมของกำรจัด ทำประมำณกำร ในกรณี ที่เ กิด ผลต่ำงอย่ำงมีน ยั สำคัญได้พิจ ำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของคำอธิ บำยที่ได้รับจำกกลุ่มบริ ษ ทั ถึงสำเหตุของผลต่ำงดังกล่ำว รวมถึงพิจำรณำว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ได้นำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรรื้ อถอนที่เกิดขึ้นจริ งในปี ปั จจุบนั ไปเป็ นข้อมูลสำหรับทบทวน
กำรจัดทำประมำณกำรอย่ำงเหมำะสม
3. กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
กำรด้อ ยค่ ำ ของสิ น ทรั พ ย์ข องโครงกำรมำเรี ย นำ ออยล์ แซนด์ เป็ นรำยกำรที่ มี นัย ส ำคัญ ต่ อ
งบกำรเงินรวม จำกควำมไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์และแนวโน้ม
กำรอ่อนค่ำของเงินดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำต่อดอลลำร์ แคนำดำ ทำให้กลุ่มบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจปรับแผนพัฒนำ
ซึ่งรวมถึงกำรเลื่อนกำรตัดสิ นใจลงทุนขั้นสุ ดท้ำย (Final Investment Decision) ของโครงกำรมำเรี ยนำ ออยล์ แซนด์
ออกไป โดยคำนึงถึงควำมคุม้ ค่ำเชิงพำณิ ชย์ของโครงกำร กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นข้อบ่งชี้วำ่
สิ นทรัพย์ของโครงกำรอำจเกิดกำรด้อยค่ำ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ของ
โครงกำรมำเรี ยนำ ออยล์ แซนด์ โดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ ำย เนื่ องจำกมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกกำรสำรวจและประเมินค่ำของโครงกำรที่อยู่ในระยะสำรวจ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-6จะสะท้อนมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ได้ดีกว่ำและให้มูลค่ำที่สูงกว่ำมูลค่ำจำกกำรใช้ ทั้งนี้ มูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ ำยคำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตคิดลด โดยมีขอ้ สมมติ
ที่สำคัญได้แก่ ประมำณกำรรำคำน้ ำมันและอัตรำคิดลดของอุตสำหกรรมออยล์ แซนด์ ตลอดจนปริ มำณกำรผลิต
รำยจ่ำยฝ่ ำยทุนและรำยจ่ำยดำเนิ นงำนที่ประมำณกำรขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ข้อสมมติดงั กล่ำวได้รวมข้อสมมติ
ที่ ผูบ้ ริ ห ำรใช้ดุ ล ยพินิ จ อย่ำ งมี นัย สำคัญ ซึ่ ง อำจมี ค วำมเสี่ ย งที่ มูล ค่ำ ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุน ในกำรจำหน่ ำ ยที่
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินไว้อำจแตกต่ำงจำกกำรใช้ขอ้ สมมติของผูร้ ่ วมตลำดทั้งหมด สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
จึงให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2.18
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ - กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2.29 กำรประมำณกำร
และข้อ สมมติ ที่ สำคัญ - กำรด้อ ยค่ำ ของสิ น ทรั พ ย์ และหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิ น ข้อ 21 กำรด้อ ยค่ำ
ของสิ นทรัพย์
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ประเมิ นกระบวนกำรในกำรระบุ ขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ และทำควำมเข้ำใจกระบวนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำและกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของวิธีกำรที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
3. สื่ อสำรกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ภำยในกลุ่มเพื่อให้ได้หลักฐำนที่เพียงพอและเหมำะสม โดย
สอบทำนกำรตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ภำยในกลุ่ม ซึ่ งมีวิธีกำรตรวจสอบ
ที่สำคัญ ดังนี้
3.1 กำรประเมิน มูลค่ำ ยุติ ธรรมหัก ต้น ทุน ในกำรจำหน่ ำยอย่ำงเป็ นอิ ส ระด้ว ยแบบจำลอง
ที่ พฒั นำขึ้นเอง โดยนำจำนวนประมำณกำรที่ดีที่สุดของกระแสเงินสดในอนำคตที่จะได้รับจำกปริ มำณสำรอง
ที่คำดว่ำจะพบตำมรำยงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกซึ่งสะท้อนมุมมองของตลำดมำใช้ รวมทั้งใช้ตวั ชี้วดั ของตลำด
ที่เทียบเคียงได้และทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว เพื่อให้ได้ช่วงของมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำย
ที่ย อมรับ ได้ และนำไปเปรี ย บเทีย บกับ มูล ค่ำ ยุติธ รรมหัก ต้น ทุน ในกำรจำหน่ ำ ยที่ป ระเมิน ขึ้ น โดยบริ ษ ทั
ภำยในกลุ่มว่ำตกอยู่ในช่วงดังกล่ำว
3.2 กำรประเมิ น ควำมสมเหตุ ส มผลของข้อ สมมติ ที่ ผูเ้ ชี่ ย วชำญภำยนอกใช้ใ นกำรจั ดทำ
รำยงำนปริ มำณทรัพยำกรที่อำจผลิตได้และปริ มำณสำรองที่คำดว่ำจะพบ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่นำไปใช้กบั แบบจำลอง
3.3 กำรประเมินควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเที่ยงธรรมของผูเ้ ชี่ยวชำญภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดทำรำยงำนดังกล่ำว

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-74. กำรขำยเงินลงทุน
กำรขำยเงินลงทุนเป็ นรำยกำรที่มีนยั สำคัญในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั
ได้เสร็ จสิ้ นกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรขำยหุ ้นทั้งหมดที่บริ ษทั ถืออยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั
ที่ประกอบธุ รกิ จปิ โตรเคมี รวมถึงธุ รกิ จบริ กำรที่เกี่ ยวข้องที่มีลกั ษณะกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่มีควำมต่อเนื่ องกัน
พร้อมทั้งโอนสัญญำเงิน ให้กูย้ ืม และขำยสิ ทธิ ใ นกำรดำเนิ น โครงกำร รวมทั้งทรัพ ย์สิน อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง
ตำมที่ตกลงกัน ให้แก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั แกนของธุรกิจปิ โตรเคมี ทั้งนี้ ในกำรกำหนดรำคำขำย
บริ ษทั ได้ให้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม โดยได้จำ้ งผูเ้ ชี่ยวชำญทำงกำรเงินอิสระเพื่อหำมูลค่ำยุติธรรมของหุ ้น
รวมทั้งทรัพย์สินของแต่ละบริ ษทั ภำยในกลุ่มที่ขำย ซึ่ งกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ประมำณกำรและ
ข้อสมมติที่สำคัญรวมถึงกำรเลือกใช้วิธีกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมที่เหมำะสมในแต่ละบริ ษทั ภำยในกลุ่มที่ขำย
และกำรใช้ดุลยพินิจที่ มีนยั สำคัญของผูบ้ ริ หำร สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจึงให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลกำรขำยเงินลงทุนในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12 กำรปรับโครงสร้ำง
กำรถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้วิธีกำรตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ และกำรขำยเงินลงทุน ประมำณกำรและ
ข้อสมมติที่ใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำยุติธรรม รวมทั้งประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรควบคุม
ภำยในที่ออกแบบไว้เกี่ยวกับกำรขำยเงินลงทุน
2. ประเมินควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็ นอิสระของผูเ้ ชี่ยวชำญทำงกำรเงินอิสระที่บริ ษทั จ้ำง
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุน้ รวมทั้งทรัพย์สินของแต่ละบริ ษทั ภำยในกลุ่มที่ขำย
3. สอบทำนวิธีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม และประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรและ
ข้อ สมมติ ที่ ใ ช้ใ นกำรค ำนวณมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรม รวมถึ ง ควำมสมเหตุ ส มผลของอัต รำคิ ด ลดที่ เ ปรี ย บเที ย บกับ
แหล่งข้อมูลภำยนอก
4. สอบถำมผูบ้ ริ หำรถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในกำรขำยเงินลงทุน
5. พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำยเงินลงทุน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี
แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนประจำปี นั้น
ซึ่ ง ผูบ้ ริ หำรจะจัด เตรี ย มรำยงำนประจำปี ให้สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็ นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

-8ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่ อสำร
เรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
ที่ผูบ้ ริ ห ำรพิจ ำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จ กำรที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ผูบ้ ริ หำรรั บผิดชอบในกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำน หรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีห น้ำ ที ่ใ นกำรก ำกับ ดูแ ลมีห น้ำ ที ่ใ นกำรสอดส่ อ งดูแ ลกระบวนกำรในกำรจัด ท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรตรวจสอบของสำนัก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ น มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ไ ด้ค วำมเชื่ อ มั่น
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสำระสำคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ ำ จะเกิ ด จำกกำรทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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-9ในกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี สำนักงำน
กำรตรวจเงิ นแผ่นดิ นได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชี พตลอดกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมิ นควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญใน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำน
ตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกข้อผิดพลำด
เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดง
ข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผล
ของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั
• ประเมิ น ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ผูบ
้ ริ หำรใช้แ ละควำมสมเหตุ ส มผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
• สรุ ปเกี่ ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์ก ำรบัญชี สำหรั บกำรดำเนิ นงำนต่ อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั
ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อเนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ำ ส ำนัก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ได้ข อ้ สรุ ปว่ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี
สำระสำคัญ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้ำ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
โดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ใน
รู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงิ นของบริ ษท
ั
ภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
•

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

- 10 สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ที่สำคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัย สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น ได้พ บใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส ำนัก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ได้ใ ห้ค ำรั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้ำ ที่ ใ นกำรก ำกับ ดู แ ลว่ ำ ส ำนัก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระ
ของสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน และมำตรกำรที่สำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน ใช้เ พื่อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ใ นกำรกำกับดูแ ล สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พิจ ำรณำ
เรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบนั
และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญ ชี เ ว้น แต่ ก ฎหมำยหรื อ ข้อ บัง คับ ไม่ ใ ห้เ ปิ ดเผยต่ อ สำธำรณะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดัง กล่ ำ ว หรื อ ใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำน
ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว

(นำงสำวพวงชมนำถ จริ ยะจินดำ)
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