
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ 
เฉพาะของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดพ้บขอ้ผิดพลาดจากการท่ีบริษทัฯ 
ไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง บริษทัฯ จึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าว
โดยเพ่ิมผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม ดังนั้ น  งบแสดงฐานะการเงินรวมของ          
บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ท่ีแสดง
ขอ้มูลเปรียบเทียบ จึงไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผิดพลาดดงักล่าว อย่างไรก็ตามความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองน้ี 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวิธีอัตราส่วนของงานทีท่าํเสร็จ 

ความเส่ียง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนเงิน 260 ลา้นบาท ทั้งน้ีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จข้ึนอยูก่บัการสํารวจงานท่ีทาํ
เสร็จในแต่ละขั้นโดยวิศวกร และการกาํหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จโดยการให้ค่านํ้ าหนกัตามมูลค่าตน้ทุนงานในแต่ละ
ขั้นของงานท่ีทาํเสร็จซ่ึงกาํหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ การประเมินความเหมาะสมของอตัราส่วนงานท่ีทาํเสร็จและ
การกาํหนดซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือทาํ
ความเขา้ใจวิธีการกาํหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ ทดสอบการคาํนวณการให้ค่านํ้ าหนกัของแต่ละขั้นของงานท่ีทาํเสร็จ  
และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั้งโครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและหลกัฐานจาก
ภายในท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีขา้พเจา้เขา้สังเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการท่ีสาํคญัเพ่ือนาํมาประเมินอตัราส่วน
ของงานท่ีทาํเสร็จวา่สอดคลอ้งกบัการอตัราส่วนของงานท่ีประเมินโดยกลุ่มบริษทัฯ  

 

 



3 

 

ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าช้า 

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 กลุ่มบริษทัฯ มีงานตามสัญญารับจา้งก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ท่ีเกิด
การล่าชา้ซ่ึงตามสัญญา กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งชาํระเบ้ียปรับการทาํงานล่าชา้ ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัฯ ไดว้่าจา้งผูรั้บเหมา
ช่วงสาํหรับงานโครงการดงักล่าว ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้รียกค่าเบ้ียปรับจากการทาํงานล่าชา้เพ่ือชดเชยค่าปรับท่ีกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
จ่ายให้กับผูว้่าจ้าง เป็นจาํนวนเงิน 80.39 ลา้นบาท จึงมีความเส่ียงท่ีผูรั้บเหมาช่วงจะไม่สามารถจ่ายชาํระค่าปรับได้ครบ        
การประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีล่าชา้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหาร 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ โดยตรวจสอบสัญญาท่ีมีความล่าชา้ท่ีสําคญั
เก่ียวกบัเง่ือนไขในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และทดสอบการคาํนวนการประมาณการหน้ีสินจากภาระค่าปรับท่ีกลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
ชาํระตามสัญญาพร้อมทั้งการคาํนวณค่าปรับท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถเรียกร้องจากผูรั้บเหมาช่วง ประเมินความสามารถของ
ผูรั้บเหมาช่วงในการชาํระค่าปรับแก่กลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัฐานฐานะการเงินของผูรั้บเหมาช่วง หลกัฐานการ
เจรจาท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบัผูรั้บเหมาช่วง และหลกัฐานประกอบหลกัประกนัท่ีผูรั้บเหมาช่วงนาํมาคํ้าประกนั  

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้สาํเร็จรูปเป็นจาํนวน
เงิน 226.94 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการ
พิจารณาจาํนวนค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพ่ือระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้ เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการ

เคล่ือนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อนปรับปรุง) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยูใ่นสาํนกังานเดียวกนั 
ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีพ.ศ. 2559 แต่ไม่รวมถึง     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปี 
พ.ศ. 2559 จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกํากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ   
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการท่ีปรากฏในภาคผนวก  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น
ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง
การตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว  

 

 

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



6 

 

ภาคผนวก 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน  

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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