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ความเหน็อย่างมีเงื่อนไข

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัท

ยอ่ย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) (บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบ

แสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก�ำไรขำดทนุรวมและงบก�ำไร

ขำดทนุเฉพำะกิจกำร งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่น

ของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญั

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิเหน็วำ่ ยกเว้นผลกระทบของเร่ืองท่ีกลำ่วไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็อย่ำงมี

เง่ือนไข งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั 

(มหำชน) และบริษัทยอ่ย และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 ผลกำรด�ำเนินงำนรวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส�ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข

ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 47 บริษัทได้เชำ่โครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสง (FTTx) 

พร้อมอปุกรณ์ เพ่ือให้บริกำร FTTx ในพืน้ท่ีสว่นภมิูภำค 11 จงัหวดั แตบ่ริษัทไมไ่ด้รับรู้คำ่เชำ่ใช้บริกำรดงักลำ่ว เน่ืองจำก

สญัญำท่ีจดัท�ำขึน้ไม่ได้ขออนมุตัิงบประมำณตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก�ำหนด ประกอบด้วยค่ำเช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเขต

อตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตัง้แตว่นัท่ีรับไว้ใช้งำนถงึวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 

2556 ซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญำบอกเลกิสญัญำ จ�ำนวน 220.95 ล้ำนบำท และคำ่เชำ่ใช้บริกำรของพืน้ท่ีเมืองพทัยำแหง่แรกของ

ประเทศไทย (Fiber-to-the-Home) เทิดพระเกียรตเิฉลมิ

พระชนมพรรษำ 5 ธนัวำคม 2552 ตัง้แตว่นัท่ีรับไว้ใช้งำนถงึวนัท่ี 31 สงิหำคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญำบอกเลกิสญัญำ

จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 611.57 ล้ำนบำท ซึง่ถ้ำบริษัทรับรู้คำ่เชำ่ดงักลำ่วจะมีผลกระทบท�ำให้ก�ำไรสะสม

ต้นงวดลดลงจ�ำนวน 611.57 ล้ำนบำท หนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จ�ำนวน 611.57 ล้ำนบำท และสว่นของเจ้ำของลดลงไปด้วย

จ�ำนวนเดียวกนั

 

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิได้ปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของส�ำนกังำนกำร

ตรวจเงินแผน่ดนิได้กลำ่วไว้ในสว่นของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่กำรตรวจสอบ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่

ดนิมีควำมเป็นอิสระจำกกลุม่กิจกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิท่ีก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดนิและข้อ

ก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ใน

พระบรมรำชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และส�ำนกังำนกำร

ตรวจเงินแผน่ดินได้ปฏิบตัิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจเงินแผน่ดินและข้อ

ก�ำหนดจรรยำบรรณเหลำ่นี ้ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิเช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิได้

รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็อยำ่งมีเง่ือนไขของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

1. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 42 (ก) เร่ือง ภำระผกูพนักรณีคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยใต้

สญัญำร่วมกำรงำน (Access Charge : AC) จ�ำนวน 38,043.46 ล้ำนบำท ซึง่ยงัไมมี่ข้อยตุ ิ

2. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 42 (ข) เร่ือง ภำระผกูพนัจำกกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึ

และบริกำรเพ่ือสงัคม

3. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 42 (ค) เร่ือง หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้กรณีภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้รับรู้เงินเพ่ิม

ของภำษีมลูคำ่เพ่ิมสว่นของเงินคำ่ภำษีสรรพสำมิตท่ีถกูหกัจำกสว่นแบง่รำยได้ จ�ำนวน 922.40 ล้ำนบำท ซึง่ตอ่

มำเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 ศำลฎีกำได้พิพำกษำถือเป็นท่ีสดุ บริษัทอยูร่ะหว่ำงด�ำเนินกำรเพ่ือจ่ำยช�ำระ 

เบีย้ปรับและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพกร ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 49 เหตกุำรณ์ภำยหลงั

รอบระยะเวลำรำยงำน

4. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 42 (ง) เร่ือง ภำระผกูพนัจำกข้อพิพำทกำรเช่ือมต่อโครงขำ่ยโทรคมนำคม  

(Interconnection Charge : IC) ซึง่ยงัไมมี่ข้อยตุิ

5. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 42 (จ) เร่ือง หนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้กรณีคดีควำมท่ีบริษัทเป็นจ�ำเลย  

จ�ำนวน 405,320.53 ล้ำนบำท

6. หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 48 เร่ือง กำรปรับโครงสร้ำงบริษัท คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจได้มีมติ

เห็นชอบในหลกักำรปรับโครงสร้ำงของบริษัทและบริษัท ทีโอที จ�ำกดั (มหำชน) โดยกำรจดัตัง้บริษัทท่ีรัฐบำล 

ถือหุ้น 100% จ�ำนวน 2 บริษัท เพ่ือบริหำรจดักำรทรัพย์สนิ คือ บริษัทโครงขำ่ยบรอดแบนด์ภำยในประเทศ จ�ำกดั 

(NBN Co.) และบริษัทโครงขำ่ยระหวำ่งประเทศและศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต จ�ำกดั (NGDC Co.) โดยแนวทำงกำร

จดัตัง้ทัง้ 2 บริษัทได้ผำ่นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีแล้ว ในกำรประชมุครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 

2560 และเม่ือวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีกำรเสนอแผนธุรกิจ NGDC Co.โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ในหลกักำรให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท จดัตัง้บริษัทดงักลำ่ว โดยให้กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

รับควำมเห็นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และส�ำนักงำน กสทช. 

ไปพิจำรณำด�ำเนินกำร เน่ืองจำกกำรจัดตัง้บริษัทดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่อำจประเมินได้ว่ำจะมี 

ผลกระทบตอ่กำรด�ำเนินงำนตำมแผนธรุกิจของบริษัทในด้ำนใดบ้ำง ซึง่หำกด�ำเนินกำรแล้วเสร็จอำจสง่ผลกระทบ

ตอ่แผนกำรด�ำเนินธรุกิจในอนำคตของบริษัทได้

ทัง้นี ้ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิมิได้แสดงควำมเหน็อยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักลำ่ว

ข้อมูลอ่ืน

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีแตไ่มร่วมถงึงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีนัน้ซึง่ผู้บริหำรคำดว่ำจะจดัเตรียมรำยงำน

ประจ�ำปีให้ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี ้

ควำมเห็นของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืน 

และส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิไมไ่ด้ให้ควำมเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืน

ควำมรับผิดชอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ข้อมลูอ่ืนมีควำมขดัแย้งท่ีมีสำระส�ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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หรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรำกฏวำ่ข้อมลูอ่ืนมีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม ่

เม่ือส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิได้อำ่นรำยงำนประจ�ำปี หำกส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ

สรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญั ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิต้องสื่อสำร

เร่ืองดงักลำ่วกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูล 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำม 

ท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำวำ่จ�ำเป็นเพ่ือให้

สำมำรถจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญั 

ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่กิจกำร

ในกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองตำมควำม

เหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง เว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่กิจกำร หรือหยดุ

ด�ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองตอ่ไปได้

ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลมีหน้ำท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่กิจกำร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

กำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม ่ไมว่่ำจะเกิดจำก

กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย  

ควำวำ่กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัท่ี

มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส�ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ได้อยำ่ง

สมเหตสุมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้

ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ

รวมถงึ

• ระบแุละประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ตอ่ควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสม เพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

ของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน ควำมเสี่ยงท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำก

กำรทจุริตจะสงูกวำ่ควำมเสีย่งท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลง

เอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตำมข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุ

ภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
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สถำนกำรณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุม่

กิจกำร

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร

เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องซึง่จดัท�ำขึน้โดยผู้บริหำร

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองของผู้บริหำรและจำกหลกัฐำน

กำรสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปวำ่มีควำมไมแ่นน่อนท่ีมีสำระส�ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตใุห้

เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของกลุม่กิจกำรในกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองหรือไม ่ถ้ำส�ำนกังำนกำรตรวจ

เงินแผน่ดนิได้ข้อสรุปวำ่มีควำมไมแ่นน่อนท่ีมีสำระส�ำคญั

  ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินต้องกลำ่วไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินถงึกำรเปิด

เผยท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท หรือถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของ

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิขึน้อยูก่บั หลกัฐำนกำร

สอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ อยำ่งไรก็ตำม 

 เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุม่กิจกำรต้องหยดุกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผย

วำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ในรูปแบบท่ีท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมลูโดย

ถกูต้องตำมท่ีควร

 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสำรกับผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำร 

ตรวจสอบตำมท่ีได้วำงแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�ำคญัในระบบ

กำรควบคมุภำยในซึง่ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ

(นางภทัรา  โชว์ศรี)

ผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ 1 ปฏบิตัริาชการแทน 

ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ

(นางวารินทร์  ตุลาคุปต์)
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