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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ. งได้

จดัทาํขึ*นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีที.เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง
สมํ.าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที.สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน ตลอดจนให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื.อประโยชน์ต่อผู ้
ถือหุน้และนกัลงทุนทั.วไป 
 

 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีและดาํรงรักษาไวซึ้. งระบบการบริหารความเสี.ยงและ

การควบคุมภายในที.มีประสิทธิภาพ เพื.อใหม้ั.นใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอที.จะดาํรงรักษาไวซึ้. งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการใน

รายการที.ผิดปกติอย่างมีนัยสําคญั และแต่งตั* งคณะกรรมการตรวจสอบซึ. งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แล
รับผิดชอบ เกี.ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี.ยวกบัเรื.องนี*ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถให้
ความเชื.อมั.นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื.อถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
สาํหรับงบการเงินสิ*นสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2560  ซึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีตามที.ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี*แลว้ 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ        นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  
                     ประธานกรรมการ             ประธานเจา้หนา้ที.บริหาร 
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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 และส่งผลกระทบกบัธุรกิจหลกัขององคก์ร คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงดาํเนินงานตามกฏบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเสี.ยง ภายใตก้รอบการบริหารความเสี.ยงทั.วทั*งองคก์รที.สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารความเสี.ยง
ตามหลกัสากล COSO ERM Framework เพื.อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเสี.ยงสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานใหมี้การ
นาํไปปฏิบติัจนเป็นส่วนหนึ.งของวฒันธรรมองคก์ร  

 คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง ประกอบดว้ยสมากชิก จาํนวน 4 ท่าน มี นายธีรเดช จารุตั*งตรง ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี.ยง ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ และนายพรศกัดิV  ชุนห
จินดา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี.ยง โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 นพ.ประมุข วงศ์ธนะ
เกียรติ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี.ยง ที.ครบกาํหนดวาระและไม่ประสงคต์่อวาระ และไม่มีการแต่งตั*ง
กรรมการบริหารความเสี.ยงทดแทน 

 

ในรอบปี 2560 ที.ผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงมีการประชุมจาํนวน 5 ครั* ง สามารถสรุปสาระสาํคญัใน
การปฏิบติัหนา้ที.ได ้ดงันี*  
 

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

ดา้นกลยทุธ์ ความเสี.ยงดา้นการเงิน ความเสี.ยงดา้นการดาํเนินงาน ความเสี.ยงดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนความเสี.ยง
เพิ.มเติมในกรณีที.อาจมีผลกระทบการบรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างต่อเนื.อง รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ขอ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของแผนบริหารความเสี.ยงให้ครอบคลุมกบัสถานะการณ์และสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
องคก์ร เพื.อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
 

-. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงไดมี้การติดตามความกา้วหนา้ของแผนดาํเนินงานบริหารความเสี.ยงอยา่งต่อเนื.อง 

รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะเพื.อปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี.ยงต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 

 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ3นในองค์กร  
คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงไดมี้การส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสนบัสนุนเพื.อใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัและเห็น

ความสาํคญัของการบริหารความเสี.ยง พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื.องการบริหารจดัการความเสี.ยง ประเมินความเสี.ยง
ที.อยูใ่นกระบวนการทาํงานของแต่ะละหน่วยงาน ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศน์พนกังาน อบรมความรู้เรื.องการบริหารความเสี.ยง
ใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร การสื.อสารและข่าวสารที.เกี.ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี.ยงอยา่งต่อเนื.อง  
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5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที.ดี ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั.น และครอบคลุมถึงระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ. งในปี 2560 บริษทัไดมี้การสื.อสารถึงลูกคา้และผูข้ายในรูปแบบเอกสารที.แสดงเจตนารมยก์ารต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชั.นที.เป็นรูปธรรมมากขึ*น  

 
จากการดาํเนินงานตามขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงไดป้ฏิบติัหนา้ที.ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร

ความเสี.ยงตามที.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงมั.นใจว่าบริษทัมีการบริหาร
ความเสี.ยงที.สอดคลอ้ง เหมาะสม กบัระบบควบคุมภายในที.เพียงพอ และแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที.ดี เพื.อให้การ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที.กาํหนด 

     
 
 
 
 

                นายธีรเดช   จารุตั*งตรง  
     ประธานกรรมการบริหารความเสี.ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน / ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย Y ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ / ปี   

   ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิก / ท่าน ดงันี*   
 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ที.ตามที.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ภายใตห้น้าที.และความรับผิดชอบที.กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา
บุคคลที.มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงตั*งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ*นไป กาํหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที.บริหาร 
พิจารณางบประมาณการขึ*นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี รวมถึงผลตอบแทนอื.นๆ ที.บริษทักาํหนดกรอบงบประมาณเพื.อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

 โดยการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั*งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ*นไป
นั*น จะพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี.ยวชาญที.หลากหลาย และภาวะผูน้าํ 
ตลอดจนวิสัยทศัน์และทศันคติที.ดีต่อองค์กร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี 

 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 2 ครั* ง  และคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  และมีการรายงานผลการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่ง
สมํ.าเสมอ โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัต่อไปนี*  

 1. การสรรหากรรมการที.ครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที.มี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื.อคดัเลือกแต่งตั*งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ ผ่านช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการ
บริษทั หรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา 90 วนั ตั*งแต่วนัที. 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที. 31 
ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอบุคคลเพื.อแต่งตั*งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561   

 ในปี 2560 มีกรรมการที.ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ทั*งนี* มี จาํนวน 2 ท่านไม่ประสงคต์่อวาระ
ดาํรงตาํแหน่ง ทาํให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัจะเหลือกรรมการ 9 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการ เห็นวา่โครงสร้างคณะกรรมการ 9 ท่าน ยงัมีความ
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เหมาะสมสอดคลอ้งกับขนาดของธุรกิจของบริษทั จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทัใหมี้จาํนวนกรรมการ 9 ท่าน  

และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดํารงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.พลัลภา เรืองรอง เท่าวาระที.เหลืออยูแ่ทน ศ.ดร.พรชยั ชุนห
จินดา ประธานกรรมการที.ลาออกในระหว่างปี  ทั* งนี*  เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั นอกจากนี*
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ยแทนตาํแหน่งที.วา่งลง 
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา     

2. การจดัทาํตาราง Board Matrix ซึ. งไดจ้ดัทาํแบบประเมินขอ้มูลกรรมการรายบุคคลโดยใชข้อ้มูลจาก ทกัษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการรายบุคคล เพื.อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาอบรมกรรมการในส่วนที.
ยงัไม่ครบถว้นอยา่งต่อเนื.อง 

3. กาํหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี*ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื.นๆ สาํหรับคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื.อนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัเพื.อขอ
อนุมติัต่อที.ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั  สําหรับ
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที.ได้แสดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผูบ้ริหารปี 2560  ซึ.งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หนา้ที.ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นชอบ
แลว้ 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ เพื.อทบทวนการปฏิบติัหนา้ที.ในรอบปีเพื.อนาํมาพฒันาอยา่งต่อเนื.อง  

 

        

      รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

                                                         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ. งได้รับการแต่งตั* งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ          
จาํนวน / ท่านดงันี*  

 1. นายนพดล    ธีระบุตรวงศก์ลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสนัติ       เนียมนิล   กรรมการตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภา    เรืองรอง   กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที.และรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที.เกี.ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี.ยงทางธุรกิจ มี
การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที.เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้.มีส่วนเกี.ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั*งผูส้อบบญัชีของ
บริษทั พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 ในระหวา่งปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม ' ครั* ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการ
อาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที.เกี.ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญั
ดงันี*  

 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงิน
รายไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี*แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื.องความถูกตอ้ง ครบถว้น การปฏิบติัตาม
หลกัการบญัชีที.รับรองทั.วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที.เพียงพอ พร้อมทั*งรับทราบขอ้สังเกตและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ. งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบ
การเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที.ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2.สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการที.เกี.ยวโยงกนัหรือรายการที.อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที.สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั*งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3.สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที.ไดด้าํเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ที.มีความเป็น
อิสระ ตามแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในประจําปี Y&60 เพื.อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 4.กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบติังานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี Y&60 รวมทั*งติดตามความ
คืบหนา้การปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปีเป็นรายไตรมาส 
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 5.สอบทานกระบวนการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัที.
บริษทั มีไวก้ับบุคคลภายนอก ซึ. งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที.เป็นสาระสําคญัในเรื.องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที.เกี.ยวขอ้ง 

 6.พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั*งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี Y&60  เพื.อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัใหข้ออนุมติัจากที.ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี Y&60  ซึ.งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็น
อิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั*ง นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที. 
&cd' หรือนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที. /&ee หรือนายวิชยั  รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที. 
de&d หรือนายยทุธพงษ ์ เชื*อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที. cdd& แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจาํปี Y&60 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี Y&60 บริษทัมีระบบการกาํกับดูแลกิจการและการควบคุม
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 

 

       

         นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท 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. 2560 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นรวมและงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี.ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ*นสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที.สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี*  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที. 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ*นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที.ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ 

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที.กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื.น ๆ ซึ.งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี*  ขา้พเจา้เชื.อวา่

หลกัฐานการสอบบญัชีที.ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื. องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื. องต่าง ๆ ที.มีนัยสําคญัที.สุด ตามดุลยพินิจเยี.ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื.องเหล่านี*มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั*งนี*  ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื.องเหล่านี*  
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การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวธีิอัตราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ 

ความเสี�ยง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นตามวธีิอตัราส่วนของงานที.ทาํเสร็จสาํหรับปี

สิ*นสุดวนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25'e จาํนวนเงิน jj.jj ลา้นบาท ทั*งนี* อตัราส่วนของงานที.ทาํเสร็จขึ*นอยูก่บัการสาํรวจงานที.

ทาํเสร็จในแต่ละขั*นโดยวศิวกร และการกาํหนดอตัราส่วนของงานที.ทาํเสร็จโดยการให้ค่านํ* าหนกัตามมูลค่าตน้ทุนงานใน

แต่ละขั*นของงานที.ทาํเสร็จซึ.งกาํหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ การประเมินความเหมาะสมของอตัราส่วนงานที.ทาํ

เสร็จและการกาํหนดซึ.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  

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเสี�ยง 

ตามที.ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้สาํเร็จรูปเป็น
จาํนวนเงิน 223.09 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 
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ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื.น ขอ้มูลอื.นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ. งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที.อยูใ่นรายงานประจาํปีนั*น ซึ. งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี*  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื.นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื.อมั.นต่อขอ้มูลอื.น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที.เกี.ยวเนื.องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื.นมีความขดัแยง้ที.มี

สาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที.ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ

วา่ ขอ้มูลอื.นมีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื.อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

สื.อสารเรื. องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที.ในการกํากับดูแลเพื.อให้ผูมี้หน้าที.กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที.แสดงขัดต่อ

ขอ้เท็จจริง 

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.นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ.งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื.อมั.นอยา่งสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื.อมั.นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที.มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที.ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื.อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี*   
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี.ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 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.อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที.ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งซึ.งจดัทาํขึ*นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี.ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื.องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที.ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที.มีสาระสาํคญัที.เกี.ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที.
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเนื.องหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที.มีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที.เกี.ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี.ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ*นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที.ไดรั้บจนถึงวนัที.
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื.อง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื*อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที.ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที.ควร
หรือไม่ 

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี.ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื.อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้.อสารกบัผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแลในเรื.องต่าง ๆ ที.สาํคญั ซึ. งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที.ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที.มีนัยสําคญัที.พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที.มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที.เกี.ยวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดสื้.อสารกบัผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแลเกี.ยวกบัความสมัพนัธ์ทั*งหมดตลอดจนเรื.องอื.นซึ. งขา้พเจา้เชื.อวา่มีเหตุผล
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ที.บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที.ขา้พเจา้ใชเ้พื.อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื.องที.สื.อสารกบัผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื.องต่าง ๆ ที.มีนยัสาํคญัมากที.สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื.องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื.อง
เหล่านี* ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี.ยวกบัเรื.องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที.ยากที.จะเกิดขึ*น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื.อสารเรื.องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
สื.อสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ) 
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