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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการ บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี,ยง ซึ, งจะทาํให้ธุรกิจ
ดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื,อง ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี ภายใตก้รอบการบริหารความเสี,ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 
Framework โดยไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอก จาํนวน L ท่าน ซึ,งเป็นผูที้,มีความรู้และประสบการณ์ที,หลากหลาย โดยมีสมาชิก จาํนวน L ท่าน ดงันี(  
 N. นายธีรเดช จารุตั(งตรง   ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง  
 P. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ  กรรมการบริหารความเสี,ยง 
 L. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์  กรรมการบริหารความเสี,ยง 

 ในปี PRSL คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีการประชุม จาํนวน R ครั( ง โดยคณะกรรมบริหารความเสี,ยงเขา้ร่วมครบ
องคป์ระชุมทุกครั( ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที,ไดด้งันี(  
 N. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์และทบทวนกรอบการบริหารความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์รให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์และการดาํเนินงานของบริษทั ปรับไปตามสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง  
 P. ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี,ยงภายใตน้โยบายและ
กรอบการบริหารความเสี,ยงที,กาํหนดไว ้เพื,อให้มั,นใจไดว้่าบริษทัมีการบริหารจดัการความเสี,ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
หรือแนวโนม้สถานการณ์ที,อาจส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั เพื,อบริหารการจดัการความเสี,ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้
 L. ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงให้เกิดขึ(นในองคก์ร พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การบริหารความเสี,ยง สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัในกระบวนการทาํงานจนเป็นส่วนหนึ,งของวฒันธรรมองคก์ร 
 V. ส่งเสริมให้ตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ตลอดจนความมุ่งมั,นในการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น และ
การสื,อสารแก่พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบถึงความมุ่งมั,นของบริษทั 
 R. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจดัทาํรายการความเสี,ยงองค์กร ประจาํปี PRSL โดยกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง
กลยทุธ์ธุรกิจ และเป้าหมายองคก์ร 
 S. รายงานผลการบริหารความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์รให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีความมั,นใจว่าการบริหารความเสี,ยงของบริษทัมี
ความต่อเนื,องและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัและแนวทางปฏิบติัในการการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ เพื,อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอและเหมาะสมกบั
ธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 
        นายธีรเดช   จารุตั(งตรง  
             ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ผู้ถือหุ้น  
 ตามที,คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ได้แต่งตั(งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหน้าที,   
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย L ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ, งหนึ, ง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ L ปี ประกอบดว้ยสมาชิก V ท่าน ดงันี(   

 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ  
 V. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ  

 ในปี 256L มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน R ครั( ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที, ดงันี(  
 1. พิจารณาคดัเลือกบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมที,จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาของ
บริษทัฯ โดย 
 1.1 ปรับหลกัเกณฑแ์ละแก้ไขคุณสมบัติของผูถื้อหุ้นที,มีสิทธิเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั เพื,อเพิ,มโอกาสในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 1.2 เสนอแต่งตั(งบุคคลเพื,อเป็นกรรมการแทนกรรมการที,พน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยเปิดโอกาสแก่
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อคดัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เมื,อครบกาํหนดปรากฎว่าไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดนาํเสนอชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการ  
 1.3 พิจารณาคุณสมบติัและบทบาทการปฏิบติัหนา้ที,ในปีที,ผ่านมาของกรรมการที,ออกตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายนพดล 
ธีระบุตรวงศก์ุล ตาํแหน่ง กรรมการอิสะ นายสันติ เนียมนิล ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และนายธีรเดช จารุตั(งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ และเสนอ
ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 256L เพื,อแต่งตั(งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ,ง  
 2. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ที,เหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที, 
บริษทัฯกาํหนด  
 3. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2563 โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนที,มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชอบเขตภาระหนา้ที,ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมที,มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั ที,สามารถจูงใจและรักษากรรมการที,มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที,ให้กบับริษทัฯ องค์ประกอบค่าตอบแทนที,มี
ความชดัเจนและโปร่งใส โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 

4. นาํเสนอแต่งตั(งที,ปรึกษาโครงการพฒันากลยทุธ์และแนวทางการบริหารการเติบโตขององค์กร การพฒันาองค์กรและบุคลากร
ระดบับริหารในเรื,องการบริหารการเปลี,ยนแปลงและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษทัตามเป้าหมายองคก์ร  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบติัหน้าที,ครบถว้นตามที,ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนที,ไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมัดระวงั และความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื,อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ  
 
 
        รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
                                                                     ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ,งไดร้ับการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน L ท่านดงันี(  
 1. นายนพดล    ธีระบุตรวงศกุ์ล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสนัติ       เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภา    เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที,และรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบาย
ธุรกิจ ใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที,เกี,ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี,ยงทางธุรกิจ มีการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบญัชีที,เหมาะสม สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั(งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณา
การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 
 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม 6 ครั( ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที,เกี,ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี(  
 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตร
มาส โดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี(แจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื,องความถูกตอ้ง ครบถว้น การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที,
รับรองทั,วไป การเลือกใช้นโยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที,เพียงพอ พร้อมทั(งรับทราบขอ้สังเกตและแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกต้อง
ตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 2.สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที,เกี,ยวโยงกันหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที,สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯรวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 3.สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที,ไดด้าํเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯที,มีความเป็นอิสระ 
ตามแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 เพื,อใหก้ารควบคุมภายในของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 4.กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และดชันีตวัชี( วดัผลงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2563 รวมทั(งติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปีเป็นราย
ไตรมาส 
 5.สอบทานกระบวนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และขอ้ผูกพนัที,บริษทัฯมีไว้
กบับุคคลภายนอก ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที,เป็นสาระสาํคญัในเรื,องการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที,เกี,ยวขอ้ง  

6.สอบทานกรอบการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรักษาความมั,นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ 
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7.สอบทานและให้ความเห็นเกี,ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริงที,มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 8.พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั(งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 256L เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
ขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั(ง โดยมีนายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขที,  3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติ
แสงมณีกุล ผูส้อบบญัชีทะเบยีนเลขที, 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2563 บริษทัฯมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายในที,
เหมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที,เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี,ยงที,เพยีงพอ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้กาํหนด และข้อผูกพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที,เกี,ยวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที,สอดคลอ้งกบัระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการที,ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที,มีสาระสาํคญัที,จะกระทบฐานะการเงินของบริษทัฯ รวมทั(งมีการพฒันา
ปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเนื,อง 
 
 
           นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ,งไดจ้ดัทาํขึ(น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ,าเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที,สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั,วไป 

 คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มีการกํากับดูแลกิจการที,ดีและดาํรงรักษาไวซึ้, งระบบการบริหารความเสี,ยงและการ
ควบคุมภายในที,มีประสิทธิภาพ เพื,อให้มั,นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถว้น และเพียง
พอที,จะดาํรงรักษาไวซึ้, งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที,ผิดปกติอย่างมี
นัยสาํคญั และแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบซึ, งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เกี,ยวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี,ยวกับเรื, องนี( ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถให้ความ
เชื,อมั,นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื,อถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  สาํหรับงบการเงิน
สิ(นสุดวนัที, LN ธนัวาคม PRSL  ซึ, งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที,ได้
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี( แลว้ 
 

 
รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ         นายบญุชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ 

                              ประธานกรรมการ             ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ ของ
เฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ, งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี(  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปีสิ(นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้
ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,น ๆ ซึ, งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี(  ข้าพเจา้เชื,อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที,
ขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพื,อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื,องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื,องต่าง ๆ ที,มีนยัสาํคญัที,สุด ตามดุลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจุบนั ข้าพเจ้าไดน้ําเรื, องเหล่านี( มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั(งนี(  ข้าพเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรื,องเหล่านี(  
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ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ความเสี�ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีสินค้าสาํเร็จรูปเป็นจาํนวนเงิน 
171.25 ลา้นบาท ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเนื,องจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง
มากในการพจิารณาจาํนวนค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือที,เหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที,คา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกี,ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที,ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพื,อระบุสินคา้ที,เคลื,อนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ที,คงเหลือและการเคลื,อนไหวของสินคา้ เพื,อระบุสินคา้ที,คา้งนานหรือสินคา้ที,ไม่มีการเคลื,อนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าของสินคา้ 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื,น ขอ้มูลอื,นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ,งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที,อยูใ่นรายงานประจาํปีนั(น ซึ, งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี(  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื,นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื,อมั,นต่อขอ้มูลอื,น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที,เกี,ยวเนื,องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื,นมีความขัดแยง้ที,มี
สาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที,ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า 
ขอ้มูลอื,นมีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื,อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื,อสาร
เรื,องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเพื,อใหผู้มี้หนา้ที,กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที,แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหน้าที,รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี( โดยถูกตอ้งตามที,ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผดิชอบเกี,ยวกบัการควบคุมภายในที,ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื,อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที,ปราศจากการแสดงขอ้มูลที,
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการดาํเนินงานต่อเนื,อง เปิดเผยเรื,องที,
เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั(งใจที,จะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,องต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที,ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื,อให้ไดค้วามเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ, งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื,อมั,นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื,อมั,นในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสําคญัที,มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที,ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื,อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที,ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี(   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื,อตอบสนองต่อ
ความเสี,ยงเหล่านั(น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ,งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี,ยงที,
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั(งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที,ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวิธีการตรวจสอบที,เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ(นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี,ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที,ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญัที,เกี,ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที,มีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินที,เกี,ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี,ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
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ขา้พเจา้ขึ(นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื,อง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื(อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ งบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที,ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที,ควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที,เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้,อสารกบัผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแลในเรื,องต่าง ๆ ที,สําคญั ซึ, งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ที,มีนยัสาํคญัที,พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที,เกี,ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื, อสารกับผู ้มีหน้าที,ในการกํากับดูแลเกี, ยวกับความสัมพันธ์ทั( งหมดตลอดจนเรื, องอื,นซึ, งข้าพเจ้าเชื,อว่ามีเหตุผลที,
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที,ขา้พเจา้ใช้เพื,อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเรื,องที,สื,อสารกบัผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื,องต่าง ๆ ที,มีนยัสําคญัมากที,สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื,องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื,องเหล่านี( ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี,ยวกบัเรื,องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที,ยากที,จะเกิดขึ(น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื,อสารเรื, องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื,อสารดงักล่าว 

 

 
(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ วนัที, 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 


