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วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้น้ัน 

 อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบายการคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข

รวมทั้งค่าสอบบญัชีมายงับริษัทฯเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีและ

คดัเลือกรายท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมกบับริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตั้ง   

ผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแกว้      

ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือ

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท

และบริษัทยอ่ยในปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 2,725,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากปี 2559 จ านวน 

400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1)  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบัญชีท่ีเสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งขา้งตน้ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีจ านวนปีท่ีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมเป็น 1 ปี 

  2.2)  นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 3 ปี 

  2.3)  นางสาววราพร ประภาศิริกุล ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

3)  กรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีไดร้ับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้

4)  การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2560 กบัปี 2559 ดงัน้ี 

จ  านวนเงิน %

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 450,000        450,000        - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,320,000     1,020,000     300,000   29.41

รวมทั้งส้ิน 1,770,000     1,470,000     300,000   20.41

ผลตา่งเพ่ิม / (ลด)
รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2559
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5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ ากดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ใชบ้ริการผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกนั การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีปี 2560 กบัปี 2559 ดงัน้ี  

จ  านวนเงิน %

ค่าสอบบญัชีของบริษทั ซี .เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ  ากดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 90,000       90,000       - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 185,000     135,000     50,000       37.04

รวมทั้งส้ิน 275,000     225,000     50,000       22.2

ค่าสอบบญัชีของบริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่

(ประเทศไทย) จ  ากดั

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 240,000     240,000     - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 440,000     390,000     50,000       12.82

รวมทั้งส้ิน 680,000     630,000     50,000       7.94

ผลตา่งเพ่ิม / (ลด)
รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2560 ปี 2559

 

6)  ในรอบปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยใชบ้ริการผูส้อบบญัชีเพียงอย่างเดียว ไม่ไดใ้ชบ้ริการอย่างอื่นจากส านัก

งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ

บญัชีสงักดั 

7)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

จาก ความเช่ียวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี จึงไดค้ดัเลือก

ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 (1) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 5874 (2)นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 (3) นางสาววราพร 

ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4579 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 2,725,000 บาท 

หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2 จากปี 2559 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด   
 

 

 

 

 

 

 


