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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงไดจ้ดัท ำข้ึน

ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยไดมี้กำรพิจำรณำเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ และใช ้   

ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ กำรรำยงำนท่ีสมเหตุผลในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำง

เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมรำยงำนของผูส้อบบญัชีเพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

 คณะกรรมกำรบริษทั ไดจ้ดัใหมี้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรง

รักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด ำเนินกำรในรำยกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีนยัส ำคญั และ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและ

ระบบควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัสำมำรถให้ควำมเช่ือมัน่

อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  ส ำหรับงบกำรเงินส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงควำมเห็นไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีตำมท่ีไดแ้สดงไว้

ในรำยงำนประจ ำปีน้ีแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ              นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  
                      ประธำนกรรมกำร                ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมกำร บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมี

คุณธรรม ภำยใตห้ลกัธรรมภิบำลท่ีดี และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงจรรยำบรรณธุรกิจ กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ภำยใตก้รอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลกั COSO ERM Framework  โดยไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูท้รงคุณวฒิุจำกภำยนอก จ ำนวน 3 คน 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัและดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

องคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยองคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

2. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดจ้ดัใหมี้กำรประชุม 5 คร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. แผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนนโยบำย กลยทุธ์ และแนวทำงกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบั

ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกดำ้นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่ ดำ้นกลยทุธ์ ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรด ำเนินงำน 

และดำ้นกฏระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพนัธกิจของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

รวมถึงกำรปรับแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือลดโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบท่ีอำจรุนแรง เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำและอนุมติั 

2. การตดิตามก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำรติดตำมควำมคืบหนำ้และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง แนวโนม้สถำนกำรณ์

ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญัอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยไตรมำส รวมถึงกำรให้ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำร

ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยก ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำรซกัซอ้มและทบทวนแผนบริหำรจดักำร

ภำวะวกิฤต เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่สำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงอยำ่งเหมำะสม 

 3. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงให้เกดิขึน้ในองค์กร  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสนบัสนุน เผยแพร่วำรสำรควำมเส่ียง ข่ำวและควำมรู้เร่ือง

กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้พนกังำนทุกคนตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรจดักำรควำมเส่ียง สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัในกระบวนกำรท ำงำนจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
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4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ด ำเนินธุรกิจดว้ย

ควำมโปร่งใส ดว้ยกำรเช่ือมโยงงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกฎหมำย 

ตลอดจนควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคลอ้งกบัแนว

ทำงกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงำนก ำกับตลำดทุนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวนนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงกำรส่ือสำรถึงลูกคำ้และคู่คำ้ ไดรั้บทรำบ

ถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 บริษทั ไดรั้บกำรต่ออำยุสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อตำ้นทุจริต เป็นระยะเวลำ 3 ปี  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีควำมมัน่ใจวำ่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั

ขององคก์รอยำ่งเหมำะสม และควบคุมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และสอดคลอ้ง

กบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององคก์ร และผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อยำ่งเหมำะสม 

 

 

 

 

                นำยธีรเดช   จำรุตั้งตรง  

       ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน และตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
นอ้ย 2 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 
ปี   
   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยสมำชิก 3 ท่ำน ดงัน้ี  
 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 
 2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ภำยใต้
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์
กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยค ำนึงถึงคุณสมบติั 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และภำวะผูน้ ำ ตลอดจนวิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนั
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และกำรพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย รวมถึง
แนวทำงประเมินผลงำน และก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั  

 ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 คร้ัง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำน และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยสรุป
สำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี  

 1. กำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยเปิดโอกำสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมเพ่ือคดัเลือกแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ เม่ือครบก ำหนด ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดน ำเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดงันั้น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจึงเสนอให้พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง โดยในปี 2562 มี
กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และนำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนไดมี้กำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยชวลิต หวงัธ ำรง แทน นำยพร
ศกัด์ิ ชุนหจินดำ กรรมกำรท่ีลำออก โดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตำมท่ีเสนอ  

2. พิจำรณำค่ำตอบแทนและค่ำเบ้ียประชุม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพ่ือน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี และพิจำรณำค่ำตอบแทน
ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง น ำเสนออนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นวำ่มีควำม
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เหมำะสม สอดคลอ้งกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของบริษทั โดยบริษัทเปิดเผยขอ้มูล
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี 2562  

3. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละคร้ัง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยตำม Board Skill 
Matrix ซ่ึงได้จัดท ำแบบประเมินขอ้มูลกรรมกำรรำยบุคคลโดยใช้ขอ้มูลจำก ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร
รำยบุคคล และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำแผนพฒันำอบรมกรรมกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 
 

        
      รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
                                                         ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำนดงัน้ี 

 1. นำยนพดล    ธีระบุตรวงศก์ลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยสนัติ       เนียมนิล   กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภำ    เรืองรอง   กรรมกำรตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกิจกำรใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบำย
ธุรกิจ ใหมี้กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรจดักำรและกำรควบคุมควำมเส่ียงทำงธุรกิจ มีกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม  สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
รวมถึงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และกำรพิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจำรณำ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปฏิบติังำนอยำ่งเป็นอิสระ 

 ในระหวำ่งปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำรประชุม รวม 6 คร้ัง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงินและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เขำ้ร่วมประชุมในวำระท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 

 1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงิน       
รำยไตรมำสโดยไดส้อบถำมและรับฟังค ำช้ีแจง จำกผูบ้ริหำรและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองควำมถูกตอ้ง ครบถว้น กำรปฏิบติัตำมหลกักำร
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป กำรเลือกใชน้โยบำยบญัชี และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งรับทรำบขอ้สังเกตและแนวทำงแกไ้ข
ปัญหำให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวมีควำม
ถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 2. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทำนผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในท่ีไดด้ ำเนินกำรโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั ท่ีมีควำมเป็นอิสระ 
ตำมแผนงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและมีควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

 4. ก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดยพิจำรณำทบทวนกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และดชันีตวัช้ีวดัผลงำนของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562 รวมทั้งติดตำมควำมคืบหนำ้กำรปฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีเป็น   
รำยไตรมำส 

 5. สอบทำนกระบวนกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัมีไวก้บั
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บุคคลภำยนอก ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สอบทำนกรอบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั 

7. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับมำตรกำรปลอดคอร์รัปชั่น ในเร่ืองควำมชัดเจนเหมำะสม และสอดคลอ้งกับ

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษทั รวมทั้ งมีกระบวนกำรน ำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบัติจริง ท่ีมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 

 8. พิจำรณำคดัเลือกเสนอ แต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562  เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562   ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบติังำน ควำมเป็นอิสระและ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้งโดยมีนำยเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3495 หรือนำยอธิ
พงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนำยวิชยั  รุจิตำนนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือนำงสำวกุลธิดำ  
ภำสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนำยยุทธพงษ์  เช้ือเมืองพำน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445  หรือนำงสำวปณิตำ  
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2562 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในรอบปี 2562 บริษทัมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสม กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัครบถว้น ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย ขอ้ก ำหนด และขอ้ผูกพนัต่ำงๆ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถูกตอ้งและมีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบั
ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเพียงพอ ไม่พบรำยกำรผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญัท่ีจะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษทั รวมทั้งมี
กำรพฒันำปรับปรุงระบบงำนใหมี้คุณภำพและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ อยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

       

               นำยนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ 

               ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ ของ

เฉพำะบริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก ำไรขำดทุนและ ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ

กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของ

ผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทฯ ตำมข้อก ำหนด

จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้

ไดป้ฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ี

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้ งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยก

ต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 148 
 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเส่ียง 

ตำมท่ีปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นจ ำนวนเงิน 
169.21 ลำ้นบำท ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเน่ืองจำกผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่ง
มำกในกำรพิจำรณำจ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีเหมำะสมส ำหรับสินคำ้ลำ้สมยั และสินคำ้ท่ีคำ้งนำน 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของสมมติฐำนท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้โดย 
- เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ตรวจนบัสินคำ้คงเหลือประจ ำปีเพื่อระบุสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวชำ้และลำ้สมยั 
- ทดสอบรำยงำนสินคำ้คงเหลือคำ้งนำน 
- วเิครำะห์ปริมำณสินคำ้ท่ีคงเหลือและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้ เพ่ือระบุสินคำ้ท่ีคำ้งนำนหรือสินคำ้ท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหว 
- พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยู่ในส ำนกังำนเดียวกนั ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้

ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี

สำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำ 

ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำร

เร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี

เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมี

ควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
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ในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและ งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล 
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทัขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ได้
พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำม
เป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
(นำงสำวปณิตำ โชติแสงมณีกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 


