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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ, งได้
จดัทาํขึ(นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ซึ, งงบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ(นตามมาตรฐานการบญัชีที,รับรองทั,วไป โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ,าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที,สม
เหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั,วไป 

 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและดาํรงรักษาไวซึ้, งระบบการบริหารความเสี,ยงและ
การควบคุมภายในที,มีประสิทธิภาพ เพื,อใหม้ั,นใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอที,จะดาํรงรักษาไวซึ้, งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที,
ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั และแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบซึ,งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เกี,ยวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี,ยวกับเรื, องนี(  
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัที,น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื,อมั,นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื,อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
สาํหรับงบการเงินสิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559  ซึ, งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีตามที,ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
 
 
           

  ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา        นายชวลิต หวงัธาํรง 
                     ประธานกรรมการ        ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน - ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย " ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ - ปี   

   ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิก - ท่าน ดงันี(   
 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที,สรรหาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(น
ไป กาํหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที,บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ(นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี 
รวมถึงผลตอบแทนอื,นๆ ที,บริษทักาํหนดกรอบงบประมาณเพื,อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 โดยการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ   และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(น
ไปนั(น จะพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชี,ยวชาญที,หลากหลาย และ
ภาวะผูน้ํา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที,ดีต่อองค์กร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการ โดยให้สอดคลอ้งกับ
โครงสร้างขององคก์รของคณะกรรมการที,เหมาะสม เพื,อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและให้การบริหารจดัการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที,มีการเปลี,ยนแปลง 

 ในระหว่างปี  2559  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 2 ครั( ง  และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน  และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ,าเสมอ ทั(งนี(  สรุปสาระสาํคญัที,พิจารณาวาระหลกัๆ  ดงัต่อไปนี(   

1. ทบทวนโครงสร้างองคป์ระกอบคณะกรรมการเพื,อใหมี้ความเหมาะสม สามารถรองรับทิศทางการเติบโตใน
อนาคตและช่วยผลกัดนักลยุทธ์องค์กรเชิงรุก จึงเสนอแต่งตั(งกรรมการใหม่เพิ,มอีก 2 คน ไดแ้ก่ นายพรศกัดิK  ชุนหจินดา 
กรรมการผูจ้ดัการ และนายธนัยา หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพิ,ม 

 

2. การจดัทาํตาราง Board Matrix ซึ, งไดจ้ดัทาํแบบประเมินขอ้มูลกรรมการรายบุคคลโดยใชข้อ้มูลจาก ทกัษะ 
ความรู้ และประสบการณ์  ของกรรมการรายบุคคล เพื,อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาอบรมกรรมการในส่วนที,
ยงัไม่ครบถว้นอยา่งต่อเนื,อง 

3. การสรรหากรรมการที,ครบกําหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที,มี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื,อคดัเลือกแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ ผ่านช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการ
บริษทั หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา 90 วนั ตั(งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที,     
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31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดนําเสนอบุคคลเพื,อแต่งตั( งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2560   

ในระหวา่งปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาสรรหากรรมการเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที,ลาออกเท่าวาระที,เหลืออยู ่อีก 9 
เดือน จาํนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติ เนียมนิล ซึ, งเป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั( งให้ดํารงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั(งแต่ 10 พฤษภาคม 2559  ทั(งนี(  เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษทั  

4. กาํหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี( ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื,นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื,อนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อขอ
อนุมติัต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั  สําหรับ
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที,ได้แสดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผูบ้ริหารปี 2559  ซึ,งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หนา้ที,ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นชอบ
แลว้ 

 

5. พิจารณาโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้น
สามญัของบริษทั ที,ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื,อเป็น
สิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลา
ที,ผ่านมา เพื,อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษทั  และเพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมทาํงานใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว  

 

6. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัให้กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ เพื,อทบทวนการปฏิบติัหนา้ที,ในรอบปีเพื,อนาํมาพฒันาอยา่งต่อเนื,อง  
 

      

               นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี,ยง ซึ,งจะทาํให้ธุรกิจดาํเนินไป
ไดอ้ยา่งต่อเนื,อง รวมถึงใหค้วามสาํคญัและมุ่งมั,นที,จะพฒันาระบบการบริหารความเสี,ยงเพื,อใหส้ามารถบริหารจดัการความ
เสี,ยงที,อาจเกิดขึ(น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลกัขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดก้าํหนดนโยบายการ
บริหารความเสี,ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที,มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการ
บริษทัทราบ ตามบทบาทหนา้ที,ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะเกี,ยวกบัแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี,ยงให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื,อให้มั,นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคที์,กาํหนดไว ้ 

 สาํหรับในปี "##$ บริษทัไดมี้การแต่งตั(งคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงเพิ,ม ' ท่าน จากเดิม b ท่าน รวมเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง # ท่าน และที,ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษทั และไดมี้การประชุมรวมทั(งสิ(น 7 ครั( ง โดยมีวาระเรื,องสาํคญัและการดาํเนินการติดตาม ดงันี(  

1. แผนบริหารความเสียง การประเมนิความเสียง และการบริหารจดัการความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดมี้การพิจารณา กลั,นกรองให้มีการประเมินความเสี,ยงที,ครอบคลุมความเสี,ยง

ดา้นกลยทุธ์ ความเสี,ยงดา้นการเงิน ความเสี,ยงดา้นการดาํเนินงาน ความเสี,ยงดา้นกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั และความเสี,ยงดา้น
อื,นๆ ที,อาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย กลยทุธ์ขององคก์ร และ
ไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบเพื,อนาํไปปฏิบติั รวมถึงการพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี,ยงโดยมุ่งเนน้การ
ปรับปรุงคุณภาพของแผนบริหารความเสี,ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกบัองคก์รและสถาณการณ์ต่าง  ก่อนนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

-. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดมี้การติดตามความกา้วหนา้ของแผนดาํเนินงานบริหารความเสี,ยง พร้อมทั(งให้

ขอ้เสนอแนะเพื,อปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีการนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล
การบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาสอยา่งต่อเนื,อง 

 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ3นในองค์กร  
เพื,อให้พนักงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื, องการบริหารจัดการความเสี,ยง และเสริมสร้างความตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหารความเสี,ยง บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศน์ และฝึกอบรมเรื,องการบริหารความเสี,ยงให้แก่
พนกังานในองคก์ร รวมถึงมีการสื,อสารเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งต่อเนื,อง จดักิจกรรมสนบัสนุนเพื,อให้
พนกังานรับทราบ และ ตระหนกัถึงการบริหารความเสี,ยงในองคก์ร   
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5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที,ดี ยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็น

ธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษทัได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมภายใน เพื,อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว ซึ,งในปี "##$ บริษทัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต เมื,อวนัที, 'b ตุลาคม "##$ 

 
จากการดาํเนินงานตามที,กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดป้ฏิบติังานตามที,ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีความมุ่งมั,นที,จะดาํเนินการให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลและการ
บริหารความเสี,ยงต่างๆ ที,เพียงพอเพื,อให้ความเสี,ยงในการทาํธุรกิจอยู่ในขอบเขตที,กาํหนด และดาํเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 
 

                นายธีรเดช   จารุตั(งตรง  

     ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ, งไดรั้บการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน       
3 ท่านดงันี(  

 1. รศ.ดร. เอกจิตต ์ จึงเจริญ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.นายนพดล   ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสนัติ   เนียมนิล   กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที,และรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที,เกี,ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี,ยงทางธุรกิจ มี
การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั(งผูส้อบบญัชีของ
บริษทั พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 ในระหวา่งปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม 6 ครั( ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการ
อาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที,เกี,ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญั
ดงันี(  

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ
การเงินรายไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี(แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื,องความถูกตอ้ง ครบถว้น การ
ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที,รับรองทั,วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที,เพียงพอ พร้อมทั( งรับทราบ
ขอ้สงัเกตและแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที,สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที,ไดด้าํเนินการโดยทีมผูต้รวจสอบภายในจากบริษทั ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จาํกดั ที,มีความเป็นอิสระร่วมกบัทีมผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 
2559 เพื,อให้การควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ,งขึ(น ผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในพบวา่ โดยรวมบริษทัมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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 4. กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบติังาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2559 รวมทั(งติดตามความ
คืบหนา้การปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี เป็นรายไตรมาส 

 5. สอบทานกระบวนการฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัที,
บริษทั มีไวก้ับบุคคลภายนอก ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที,เป็นสาระสําคญัในเรื,องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที,เกี,ยวขอ้ง 

 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั( ง และเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจําปี 2559 เพื,อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัให้ขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั(ง นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขที, 5946 หรือนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 3500 หรือนายวิชยั  รุจิตานนท์ ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขที, 4054 หรือนายยุทธพงษ์  เชื(อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 9445 แห่งบริษทั เอเอ็มเอส ออดิท 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2559 บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุม
ภายในที,เหมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที,เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี,ยงที,เพียงพอ 
และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที,เกี,ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการ
ปฏิบติังานที,สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที,มีสาระสาํคญัที,จะกระทบ
ฐานะการเงินของบริษทั รวมทั(งมีการพฒันาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
อยา่งต่อเนื,อง 

 

       

        รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ 
เฉพาะของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ, งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นรวมและงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี(  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,นๆ ซึ,งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี(  ขา้พเจา้เชื,อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที,ขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื,อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดพ้บขอ้ผิดพลาดจากการที,
บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ,ง บริษทัฯ จึงปรับปรุงผลกระทบ
ดงักล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในงบการเงินรวม ดงันั(น งบแสดงฐานะการเงินรวมของ                      
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และวนัที, 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที,แสดง
ขอ้มูลเปรียบเทียบ จึงไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผิดพลาดดงักล่าว อยา่งไรก็ตามความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้
เปลี,ยนแปลงไปจากเรื,องนี(  
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื, องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื, องต่าง ๆ ที,มีนัยสําคญัที,สุด ตามดุลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื,องเหล่านี(มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั(งนี(  ขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื,องเหล่านี(  

การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวธีิอัตราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ 

ความเสี	ยง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นตามวธีิอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จสาํหรับปี
สิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนเงิน 260 ลา้นบาท ทั(งนี(อตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จขึ(นอยูก่บัการสาํรวจงานที,ทาํ
เสร็จในแต่ละขั(นโดยวศิวกร และการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จโดยการให้ค่านํ( าหนกัตามมูลค่าตน้ทุนงานในแต่
ละขั(นของงานที,ทาํเสร็จซึ,งกาํหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ การประเมินความเหมาะสมของอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จ
และการกาํหนดซึ,งตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  
วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษทัฯ เพื,อ
ทาํความเขา้ใจวธีิการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จ ทดสอบการคาํนวณการให้ค่านํ( าหนกัของแต่ละขั(นของงานที,ทาํ
เสร็จ  และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั( งโครงการกับหลกัฐานจากภายนอกและ
หลกัฐานจากภายในที,น่าเชื,อถือ นอกจากนี( ขา้พเจา้เขา้สังเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการที,สําคญัเพื,อนาํมา
ประเมินอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จวา่สอดคลอ้งกบัการอตัราส่วนของงานที,ประเมินโดยกลุ่มบริษทัฯ  

ประมาณการหนี"สินจากค่าปรับงานล่าช้า 

ความเสี	ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 กลุ่มบริษทัฯ มีงานตามสญัญารับจา้งก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ที,เกิด
การล่าชา้ซึ,งตามสญัญา กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งชาํระเบี(ยปรับการทาํงานล่าชา้ ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูรั้บเหมา
ช่วงสาํหรับงานโครงการดงักล่าว ซึ, งกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้รียกค่าเบี( ยปรับจากการทาํงานล่าชา้เพื,อชดเชยค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายใหก้บัผูว้า่จา้ง เป็นจาํนวนเงิน 80.39 ลา้นบาท จึงมีความเสี,ยงที,ผูรั้บเหมาช่วงจะไม่สามารถจ่ายชาํระค่าปรับไดค้รบ 
การประมาณการหนี( สินจากสญัญาที,ล่าชา้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหาร 

วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการหนี( สินจากค่าปรับงานล่าชา้ โดยตรวจสอบสัญญาที,มีความล่าชา้ที,สาํคญั
เกี,ยวกบัเงื,อนไขในสญัญาที,เกี,ยวขอ้ง และทดสอบการคาํนวนการประมาณการหนี( สินจากภาระค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
ชาํระตามสญัญาพร้อมทั(งการคาํนวณค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ สามารถเรียกร้องจากผูรั้บเหมาช่วง ประเมินความสามารถของ
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ผูรั้บเหมาช่วงในการชาํระค่าปรับแก่กลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัฐานฐานะการเงินของผูรั้บเหมาช่วง หลกัฐานการ
เจรจาที,กลุ่มบริษทัฯ มีกบัผูรั้บเหมาช่วง และหลกัฐานประกอบหลกัประกนัที,ผูรั้บเหมาช่วงนาํมาคํ(าประกนั  

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเสี	ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้สาํเร็จรูปเป็น
จาํนวนเงิน 226.94 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที,คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ,ากวา่ ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเนื,องจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
มากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือที,เหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที,คา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกี,ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที,ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพื,อระบุสินคา้ที,เคลื,อนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ที,คงเหลือและการเคลื,อนไหวของสินคา้ เพื,อระบุสินคา้ที,คา้งนานหรือสินคา้ที,ไม่มีการ

เคลื,อนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าของสินคา้ 

-  

เรืองอืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับปีสิ(นสุดวนัที,                
3' ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อนปรับปรุง) ที,แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื,นที,อยู่ในสํานกังาน
เดียวกนั ซึ,งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื,อนไขตามรายงานลงวนัที, 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื,น ขอ้มูลอื,นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ, งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีพ.ศ. 2559 แต่ไม่รวมถึง     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที,อยู่ในรายงานประจาํปีนั(น ซึ, งคาดว่ารายงาน
ประจาํปี พ.ศ. 2559 จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี(  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื,นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชื,อมั,นต่อขอ้มูลอื,น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที, เกี,ยวเนื,องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอื,นมีความขดัแยง้ที,มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที,ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื,นมีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เมื,อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ
สื,อสารเรื,องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเพื,อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที,แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที,รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี( โดยถูกตอ้งตามที,ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี,ยวกบัการควบคุมภายในที,ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื,อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที,ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเนื,อง 
เปิดเผยเรื,องที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน
ต่อเนื,องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั(งใจที,จะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,องต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที,ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ   

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื,อให้ไดค้วามเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ,งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เชื,อมั,นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัที, มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื,อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี(   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี,ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการที,ปรากฏในภาคผนวก  

ขา้พเจ้าได้สื,อสารกับผูมี้หน้าที,ในการกาํกับดูแลเกี,ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ได้วางแผนไว ้
ประเด็นที,มีนยัสาํคญัที,พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ,งขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที,เกี,ยวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดสื้,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเกี,ยวกบัความสมัพนัธ์ทั(งหมดตลอดจนเรื,องอื,นซึ, งขา้พเจา้เชื,อวา่มีเหตุผล
ที,บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที,ขา้พเจา้ใชเ้พื,อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ  
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จากเรื,องที,สื,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื,องต่างๆ ที,มีนยัสาํคญัมากที,สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื,องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื,อง
เหล่านี( ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี,ยวกบัเรื,องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที,ยากที,จะเกิดขึ(น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื,อสารเรื,องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
สื,อสารดงักล่าว  

 

 

(นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ วนัที, 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการดงัต่อไปนี(  

- ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื,อ
ตอบสนองต่อความเสี,ยงเหล่านั(น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ, งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั(งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที,ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน  

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวธีิการตรวจสอบที,เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ(นโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเกี,ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที,มีสาระสาํคญัที,เกี,ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที,เกี,ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปลี,ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ(นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื,อง  

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื(อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที,ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที,ควร  

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที,เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี,ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 


