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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  ซึ( งไดจ้ดัทาํขึ4นตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน  โดยไดมี้การพิจารณานโยบายการบญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ(าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งระมดัระวงัรอบคอบ และการรายงานที(สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน  รวมทั4งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลที(สาํคญัอยา่งเพียงพอ
และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื(อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั(วไป 
 
คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและดาํรงรักษาไวซึ้( งระบบการบริหารความเสี(ยงและการควบคุมภายใน 
เพื(อให้เกิดความมั(นใจได้ว่ามีการบันทึกขอ้มูลทางบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอที(จะดาํรงรักษาไวซึ้( ง
สินทรัพย ์ ตลอดจนป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที(ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื(อทาํหนา้ที(กาํกบัดูแล สอบทานความ
น่าเชื(อถือและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ซึ(งไดก้าํกบัดูแลทาํการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี(ยง 
และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกบัเรื(องนี4 ไดป้รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี4แลว้ 
 
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถให้ความเชื(อมั(นไดว้า่
งบการเงินรวมของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  สาํหรับปีสิ4นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2557  นั4น  แสดงฐานะ
การเงิน    ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ซึ( งผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที(ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี4แลว้ 
 
 
 
 
 

ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา      นายชวลิต หวงัธาํรง 
                   ประธานกรรมการ      ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน D ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย E ท่าน 
โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ D ปี   

   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในปี EFFG ประกอบดว้ยสมาชิก D ท่าน ดงันี4   

 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 3. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที(สรรหาบุคคลที(มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

และผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงตั4งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ4นไป กาํหนดแนวทาง

ประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที(บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ4นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี รวมถึงผลตอบแทนอื(นๆ 

ที(บริษทักาํหนดกรอบงบประมาณเพื(อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

โดยการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ   และผูบ้ริหารระดบัสูงตั4งแตผู่อ้าํนวยการฝ่ายขึ4นไปนั4น    จะพิจารณา

โดยคาํนึงถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชี(ยวชาญที(หลากหลาย และภาวะผูน้าํ ตลอดจนวิสัยทศัน์

และทศันคติที(ดีต่อองคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการ โดยใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างขององคก์รของคณะกรรมการที(

เหมาะสม เพื(อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลอ้งกับ

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที(มีการเปลี(ยนแปลง 

ในระหวา่งปี  EFFG  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน  K  ครั4 ง  และคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  และมีการรายงานผลการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ(าเสมอ 

ทั4งนี4  สรุปสาระสาํคญัที(พิจารณาวาระหลกัๆ  ดงัต่อไปนี4  

 1. การสรรหากรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที(มีคุณสมบติั

เหมาะสมเพื(อคดัเลือกแต่งตั4 งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษทั หรือ

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา D เดือน ตั4งแต่วนัที( L ตุลาคม EFFG ถึง DL ธนัวาคม EFFG ปรากฏ

วา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอบุคคลเพื(อแต่งตั4งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี EFFM   

 2. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ที(และความ

รับผิดชอบตามแนวทางปฏิบติัที(ดีของการกาํกบัดูแลกิจการ 
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 3. กําหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี4 ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื(นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี(ยง และคณะกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เพื(อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สําหรับ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที(ได้แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทน

คณะกรรมการและผูบ้ริหารปี EFFG  ซึ( งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับ

หน้าที(ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดย

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นชอบแลว้ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัใหก้รรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีการการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ เพื(อทบทวนการปฏิบติัหนา้ที(ในรอบปีเพื(อนาํมาพฒันาอยา่งต่อเนื(อง   

 

 

  

             รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ  

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี(ยงว่ามีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ จึงไดน้าํการ

บริหารความเสี(ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management) มาปฏิบติัใชใ้นองค์กร โดยในปี EFFG บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัและ

มุ่งมั(นที(จะพฒันาระบบการบริหารความเสี(ยงเพื(อใหส้ามารถบริหารจดัการความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ4น และส่งผลกระทบกบัธุรกิจหลกั

ขององคก์ร คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การแต่งตั4งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงขึ4นเพื(อช่วยควบคุมดูแลการบริหารความเสี(ยง

โดยรวมของบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน 2 ท่าน กรรมการ

ที(ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 ท่าน กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่านและที(ปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุอีก1 ท่าน ดาํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเสี(ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที(มี

ประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี(ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื(อใหม้ั(นใจไดว้า่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ที(กาํหนดไว ้

ในปี EFFG คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดมี้การประชุมจาํนวน 10 ครั4 งและมีวาระเรื(องสาํคญัและการดาํเนินการ
ติดตาม ดงันี4  

*. แผนการบริหารความเสียงประจาํปี -../  
คณะทาํงานบริหารความเสี(ยงร่วมกบัหน่วยงานของบริษทั จดัทาํแผนบริหารความเสี(ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี(ยงพิจารณาและกาํหนดแผนบริหารความเสี(ยงที(เหมาะสม 
 
2. การประเมนิความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงร่วมกบัหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง ไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเสี(ยงที(ครอบคลุมดา้นต่างๆ ที(

จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบเพื(อนาํไปปฏิบติั 
 
1. การบริหารจดัการความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดจ้ดัใหมี้การบริหารจดัการความเสี(ยงโดยครอบคลุมความเสี(ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี(ยง

ดา้นการเงิน ความเสี(ยงดา้นการดาํเนินงาน และความเสี(ยงดา้นกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงความเสี(ยงดา้นอื(นๆที(อาจมีผลกระทบ
ต่อองคก์ร 

 
2. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดติ้ดตามกาํกบัปัจจยัเสี(ยงที(สาํคญัที(อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 

และ กลยุทธ์ อย่างต่อเนื(อง เพื(อบริหารความเสี(ยงให้อยู่ในระดบัที(องค์กรยอมรับไดแ้ละดาํเนินการป้องกนัหรือแกไ้ขไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํที(สาํคญัเพื(อนาํไปสู่การพฒันางานดา้นการบริหารความเสี(ยงให้มีประสิทธิภาพยิ(งขึ4น รวมถึง
มีการรายงานผลการบริหารความเสี(ยงต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ7นในองค์กร  
เพื(อใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื(องการบริหารจดัการความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกบัส่วนงานที(ตนเองรับผิดชอบ โดย

ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมเรื(องการบริหารความเสี(ยงให้แก่พนกังานในองคก์ร ทุกระดบั เพื(อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเรื(องการ
บริหารความเสี(ยงและสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี(ยง  

จากการดาํเนินงานตามที(กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงได้ปฏิบัติงานตามที(ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีความมุ่งมั(นที(จะดาํเนินการให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลและการบริหาร
ความเสี(ยงต่างๆที(เพียงพอเพื(อใหค้วามเสี(ยงในการทาํธุรกิจใหอ้ยูใ่นขอบเขตที(กาํหนด และดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   

 
 
 

             นายธีรเดช   จารุตั4งตรง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งไดรั้บการแต่งตั4งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน   3 ท่านดงันี4  

1. รศ.ดร.เสกศกัดิa   จาํเริญวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที(และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดาํเนินกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที(เกี(ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี(ยงทางธุรกิจ มีการ

จดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบัญชีที(เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั4งผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจารณา

การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

ในระหวา่งปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุม รวม 6 ครั4 ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย

บญัชีและการเงินและผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที(เกี(ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี4  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินราย

ไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี4แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื(องความถูกตอ้ง ครบถว้น การปฏิบติัตามหลกัการ

บญัชีที(รับรองทั(วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที(เพียงพอ พร้อมทั4งรับทราบขอ้สังเกตและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความ

ถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที(เกี(ยวโยงกนัหรือรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที(สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั4งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุม

ภายในที(มีประสิทธิผล โดยไดรั้บรายงานจากผลการตรวจและการดาํเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื(อประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที(จะส่งเสริมให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั4 งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน ความเชื(อถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายบริษทั 
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4. กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบติังานของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2557 รวมทั4งติดตามความคืบหนา้การ

ปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี เป็นรายไตรมาส 

5. สอบทานกระบวนการฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผกูพนัที(บริษทั มีไวก้บั

บุคคลภายนอก ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที(เป็นสาระสาํคญัในเรื(องการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที(เกี(ยวขอ้ง 

6. จดัทาํรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครั4 งที(มีการประชุม

เพื(อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัที(ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั4ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 เพื(อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

ใหข้ออนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  ซึ( งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและ

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั4งนายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( 3495 หรือ นายอธิพงศ์ 

อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( 3500  หรือ  นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( 4054  หรือนางสาวกุลธิดา  

ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( 5946 แห่งบริษทั เอเอม็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ในรอบปี 2557 บริษทัมีการจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที(

เป็นสาระสําคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที(

เกี(ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี(ยงที(เพียงพอ และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆ และมีการเปิดเผย

รายการที(เกี(ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที(สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายในที(ดี ไม่

พบรายการผิดพลาดที(มีสาระสาํคญัที(จะกระทบฐานะการเงินของบริษทั รวมทั4งมีการพฒันาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อยา่งต่อเนื(อง 

        

            

     รศ.ดร.เสกศกัดิa    จาํเริญวงศ ์

        ประธานกรรมการตรวจสอบ   
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ( งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัที( DL ธนัวาคม พ.ศ. EFF7 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที(สาํคญัและหมายเหตุ
เรื(องอื(น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ซึ(งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที(  DL ธันวาคม พ.ศ. EFF7 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีที(สาํคญัและหมายเหตุเรื(องอื(น ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี4 โดยถูกตอ้งตามที(ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื(อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที(
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ( งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื(อใหไ้ดค้วามเชื(อมั(นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื(อให้ไดม้าซึ( งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี(ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที(เลือกใชขึ้4นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ( งรวมถึงการประเมินความเสี(ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี(ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามที(ควรของกิจการ เพื(อออกแบบวธีิการตรวจสอบที(เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที(ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที(จดัทาํขึ4นโดยผูบ้ริหาร รวมทั4งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



                                                                                               
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557 (แบบ 56-1) หนา้ที( 172 
 

ขา้พเจา้เชื(อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที(ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี4 แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที(  
DL ธนัวาคม พ.ศ. EFF7 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที( DL ธนัวาคม พ.ศ. EFF7 ผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน D495 

 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                       
กรุงเทพฯ  วนัที( 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. EFF8 

 


