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วาระที่ 9 

พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2563 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

 พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้น้ัน 

 อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯมีนโยบำยกำรคัดเลือกผู ้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ             

จำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอ

เง่ือนไขรวมทั้งค่ำสอบบัญชีมำยังบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้พิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของ       

ผูส้อบบญัชีและคดัเลือกรำยท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีเหมำะสมกบับริษัท  

ทั้งน้ีตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ไดก้ ำหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีกำรหมุนเวียน ผูส้อบบญัชี 

หำกผูส้อบบญัชีรำยเดิมปฏบิติัหน้ำท่ีสอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ มำแลว้ 7 รอบบญัชี

ติดต่อกนั โดยสำมำรถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรำยใหม่ท่ีสงักดัส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกนัผูส้อบบญัชีรำยเดิมก็ได ้อย่ำงไรก็ตำม  

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรำยท่ีพน้จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ีเน่ืองจำกกำรหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ได้ 

เมื่อพน้ระยะเวลำอยำ่งน้อย 5 รอบปีบญัชีนับแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรำยดงักล่ำวพน้จำกกำรปฏบิติัหน้ำท่ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้แต่งตั้ง   

ผูส้อบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ซ่ึงก ำหนด ใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง

หมุนเวียนผูส้อบบญัชีทุก 7 รอบบัญชีติดต่อกนั จำกกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

บริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งนำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตเลขท่ี 5800 นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3844 และนำงชลรส สันติอศัวรำภรณ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4523 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัปี 2562  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1)  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และผูส้อบบัญชีท่ีเสนอดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท     

บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีอยำ่งเป็นอิสระแต่อยำ่งใด 

2)  ผูส้อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งขำ้งตน้ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.ใหส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดโ้ดยท่ี

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงมีจ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีกบับริษัท 

  2.1)  นำยปรีชำ อรุณนำรำ  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

  2.2)  นำงสำวศิรำภรณ ์เอื้ ออนันตกุ์ล  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

  2.3)  นำงชลรส       สนัติอศัวรำภรณ์  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัทฯ 

3)  กรณีท่ีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตดังกล่ำวขำ้งต้นไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด        

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้

4)  กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 ดงัน้ี 

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ

- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000      540,000      - -

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,410,000   1,410,000   - -

รวมทัง้ส้ิน 1,950,000   1,950,000   - -

ค่ำบริกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2563 ปี 2562
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5)  บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ ำกดั และบริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนิูเคชัน่ส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัทฯ ใชบ้ริกำรผูส้อบบญัชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เช่นเดียวกนั กำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 ดงัน้ี  

จ  ำนวนเงิน %

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั ซี .เอส.เอส.เอนเนอรย์ ีจ  ำกดั

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

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 185,000     185,000     - -

รวมทัง้ส้ิน 275,000     275,000     - -

ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ค่ำสอบบญัชีของบริษทั นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชัน่

(ประเทศไทย) จ  ำกดั

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

- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 440,000     440,000     - -

รวมทัง้ส้ิน 680,000     680,000     - -

ค่ำตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี - -

ผลตำ่งเพ่ิม / (ลด)
รำยละเอียด (หน่วย : บำท) ปี 2563 ปี 2562

 

6)  ในรอบปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริกำรผู ้สอบบัญชีเพียงอย่ำงเดียว ไม่ได้ใช้บริกำรอย่ำงอื่นจำก          

ส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส ำนักงำนสอบบญัชีท่ี

ผูส้อบบญัชีสงักดั 

7)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรพิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ

จำกคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี อีกทั้งประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ

บัญ ชี เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบปริมำณงำนและอัตรำค่ำตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีจำก            

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู ้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)จึงไดเ้สนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ

อนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2563 (1) นำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 

5800 (2) นำงสำวศิรำภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3844 (3) นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4523 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเท่ำกบัปี 

2562 

 

การลงมต ิ

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใช้คะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด   
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ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ช่ือ – นามสกลุ  :  นายปรีชา อรุณนารา 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5800 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2539 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - เศรษฐศำสตรธุ์รกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกบัส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 

20 ปีโดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลำยประเภททั้งท่ีเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและธุรกิจ

ต่ำงประเทศ เช่น ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจบริกำร ธุรกิจกำรจัด

จ ำหน่ำยและธุรกิจปิโตรเลียม 

 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย 

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) 

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ี

ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: ไม่มี 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: preecha.arunnara@th.ey.com 

   

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   39 

 

ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ :  นางสาวศิราภรณ ์เอ้ืออนนัตกุ์ล 

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 3844 

 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2527 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทยและผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 

- บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : ผูส้อบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 25 ปี เป็นผูค้วบคุม

งำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซ่ึงครอบคลุม

กิจกำรหลำยประเภททั้ งท่ี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำ       

อยู่ ทั ่ว โลก  มี ค วำม เช่ี ยวชำญ อย่ ำงยิ่ ง ใน ธุ รกิ จกำรผ ลิต          

ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ

โรงพยำบำล นอกจำกน้ียังมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบ    

เป็นกรณีพิเศษเพื่อกำรซ้ือขำยกิจกำรหรือกำรเขำ้จดทะเบียน  

เป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย  

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี)  

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว     

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได้

อยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com 

 

 

  

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563   40 

 

 

ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ  :  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์

หุน้ส่วน 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 4523 
 

  

 

 

ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน   

ระยะเวลำกำรท ำงำน : 2536 - ปัจจุบนั 

คุณสมบติั : ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

วุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ประสบกำรณ ์ : มีประสบกำรณ์ท ำงำนสอบบัญชีกับส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำ

มำกกว่ำ 25 ปี  และเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน        

มำเป็น เวลำกว่ำ  10 ปี  เป็นผู ้ค วบ คุมงำนสอบบัญ ชีของ        

บริษัทขนำดใหญ่และครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท      

ทั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และธุรกิจต่ำงประเทศ มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจกำรผลิต      

ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภคและสินคำ้อุตสำหกรรม 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้ำง ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

บริกำรอื่น ๆ 

ควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย 

(นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรสอบบญัชี) 

กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้

รำยใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ี

ไดอ้ยำ่งอิสระ 

: - ไม่มี - 

ขอ้มลูส ำหรบัติดต่อ : บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

ชั้ น  33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิ เษก 

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2264-9090 

โทรสำร : 0 2264-0789 

อีเมล ์: chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com 

   

 

 


