รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ สํา หรั บงวดสามเดื อนและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่ วนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขอบเขตการสอบทาน
สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้ว ย การใช้วิ ธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้า นการเงิ น และบัญ ชี แ ละ
การวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบและวิ ธี การสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจํา กัดกว่า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นไม่ สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มี
นัย สํา คัญ ทั้ง หมดซึ่ ง อาจพบได้จ ากการตรวจสอบ ดัง นั้น สํา นัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น จึ ง ไม่ อ าจแสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สํา นั ก ง าน กา รต รวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น
Office of the Auditor General

-2งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท.
จํา กัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี แ ละเสนอรายงานไว้อ ย่า งไม่ มี เงื่อนไขตามรายงาน ลงวัน ที่
17 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งบการเงินดังกล่าว สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสาววรลักษณ์ ถํ้าแก้ว)
ผูต้ รวจเงินแผ่นดิน 1

(นางดวงพร หมื่นนุช)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 7

สํา นั ก ง าน กา รต รวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น
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วันที่ 8 สิ งหาคม 2555

