รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและ
หมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ ผู ้บ ริ หารพิ จ ารณาว่ า จํา เป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
สํานัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น เป็ นผูร้ ับผิด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ิ
ตามข้อ กํา หนดด้า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
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-2การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุ ลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน โดยถู กต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิ น
โดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
สํา นัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้
แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของ
เฉพาะบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวจิราภรณ์ พิริยะกิจไพบูลย์)
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(นางดวงพร หมื่นนุช)
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