
   

เอกสารแนบ 3  หนา  1 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เรียน ทานผูถือหุน     

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบ ดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน    
ดังน้ี 
 
            1.  รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
            2.  รศ.ดร.เอกจิตต  จึงเจริญ       กรรมการตรวจสอบ 
            3.  นายนพดล  ธีระบุตรวงศกุล   กรรมการตรวจสอบ 
 
           คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทาง
การเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ    พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯใหมีความถูกตองครบถวน และมีปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ 
 
            ในระหวางป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมี ผูสอบบัญชี ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
บัญชีและการเงิน  และผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เขารวมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตร

มาสโดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจง จากผูบริหารและผูสอบบัญชี  ในเร่ืองความถูกตอง ครบถวนของงบการเงินและเพียงพอใน
การเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป พรอมท้ังรับทราบขอสังเกตและแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 

2. สอบทานและใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน 

3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับการรายงานจากผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส 
เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจะชวยสงเสริมใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ  

4. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คูมือการปฏิบัติงานฝายตรวจสอบ
ภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝายตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบป 2555 รวมทั้งติดตามความคืบหนาการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบประจําป  

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ  และขอผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว
กับบุคคลภายนอก  
 6. สอบทานแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร จากการ
รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ่ือใหม่ันใจวาความเส่ียงตางๆ ของบริษัทฯ  ไดมีการบริหารจัดการใหอยู
ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จากแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 และรับทราบการดําเนินการบริหารความเส่ียงเปน
ระยะๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม  
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7. จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และ
ความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงต้ังนายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 หรือ 
นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 หรือ นายเสถียร วงศนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3495 
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2555    
 
           คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในรอบป 2554 บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป และ การเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอเหมาะสม  มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง 
        
        
 
                                                                    

    ( รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 3 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของ       บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบไว ณ ท่ีน้ีตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นภายในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตาม
รายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม         การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ       ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงิน
สดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยได
ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันท่ีเกิดจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม       ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

 
 

    (นายเสถียร วงศสนันท) 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3495 

 
 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 13 กุมภาพันธ 2555 
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