สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

ค่ าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2562
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม )
("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") ซึง่ บัญญัติวา่ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
จากการพิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ วน ทัง้ ในเรื่ อ งของความเชี่ ย วชาญ มาตรฐาน ในการทํ า งาน และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจํ า ปี 2562 แต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี ในสัง กัด บริ ษั ท สํ า นัก งาน อี ว าย จํ า กั ด
ซึ่ ง เป็ นสํ า นัก งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีเสมอมาให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรั บปี 2562 ต่อไป เพื่อให้
การสอบบัญชีเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
รายนาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
1. นายกฤษดา เลิศวนา
4958
6 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561)
และ/หรื อ 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
5238
- ปี
และ/หรื อ 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
5313
- ปี
หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 7 รอบปี บัญชี
ไม่ว่า
จะติดต่อกันหรื อไม่ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิม ทําหน้ าที่ครบ 7 รอบปี บัญชีแล้ ว บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีราย
เดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั มีรายนามข้ างต้ น ไม่ได้ เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทฯ รวมทังไม่
้ มี
ความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาต
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด แทนได้
พร้ อมกันนี ้ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี งบการเงินประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงินรวมเป็ นเงินจํานวน 2,340,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจํานวน 70,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2562
ปี 2561
บาท
%
ค่าสอบทานรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
100,000
100,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
2,290,000
2,170,000
70,000
3.23
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ
และงบการเงินรวม
รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
2,340,000
2,270,000
70,000
3.08
จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบตั ิงาน/ค่าที่พกั
เป็ นต้ น และยังไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non Audit Services Fee) ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ
หรื อปริ มาณงานที่เกิดขึ ้นจริ งในระหว่างปี หรื อการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีการ
รับบริ การอื่นจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัท ได้ พิจารณาเลือกบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (บริ ษัทผู้สอบบัญชี
รายเดียวกัน) เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
- จํานวนบริ ษัทย่อย
- จํานวนเงิน

ปี 2562

4
830,000

ปี 2561

4
730,000

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บาท
%

100,000 13.70

ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี ปี 2562 ดังกล่าวของบริ ษัทย่อย ยังไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non Audit Services Fee) และอาจ
เปลีย่ นแปลงตามจํานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณงานที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างปี โดยในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา บริ ษัทย่อย ไม่มีการ
รับบริ การอื่นจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
1.

นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริ ษัท
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

: 4958
: บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
: เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2561
รวมเป็ นเวลา 6 ปี
: - ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - ธุรกิจสือ่ และบันเทิง
- ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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2.

นางพูนนารถ เผ่ าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

: 5238

สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริ ษัท

: บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

: - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - ธุรกิจค้ าปลีกที่เกี่ยวข้ องด้ านเทคโนโลยีการผลิต
- อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
การมีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียในบริ ษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

: ไม่มี
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3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

: 5313

สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริ ษัท
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

: บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
: - ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - ธุรกิจบันเทิง
- ธุรกิจผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
การมีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียในบริ ษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

: ไม่มี
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