
 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ 
เฉพาะของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวธีิอัตราส่วนของงานทีท่ าเสร็จ 

ความเส่ียง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 77.77 ลา้นบาท ทั้งน้ีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จข้ึนอยูก่บัการส ารวจงานท่ีท า
เสร็จในแต่ละขั้นโดยวศิวกร และการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จโดยการใหค้่าน ้ าหนกัตามมูลค่าตน้ทุนงานในแต่ละ
ขั้นของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงก าหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ การประเมินความเหมาะสมของอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จและ
การก าหนดซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อท า
ความเขา้ใจวิธีการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ทดสอบการค านวณการให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละขั้นของงานท่ีท าเสร็จ  
และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั้งโครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและหลกัฐานจาก
ภายในท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีขา้พเจา้เขา้สงัเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการท่ีส าคญัเพ่ือน ามาประเมินอตัราส่วน
ของงานท่ีท าเสร็จวา่สอดคลอ้งกบัการอตัราส่วนของงานท่ีประเมินโดยกลุ่มบริษทัฯ  

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวน
เงิน 223.09 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการ
พิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจ าปีเพื่อระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินค้าท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้ เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการ

เคล่ือนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 

 
 
 
 



3 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ 
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง      
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ   

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
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