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สิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 6 : พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

1. ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 กาหนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ทกุ ครัง้
2. เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พจิ ารณาคุณสมบัติของ
ผูส้ อบบัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
สอบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และมีมติให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2559
3. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้
1)

แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายนามต่อไปนี้
รายนาม

เลขทีใ่ บอนุ ญาต

จานวนปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั
BEM

1. นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
3. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล

4579
3844
3516

2558
-

BECL

BMCL

2 ปี (57 - 58)
2 ปี (57 - 58) -

คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับ รองงบการเงิน ของบริษ ัทในปี 2559
ทัง้ นี้ ผู้ส อบบัญชีแ ห่ง บริษ ัท สานัก งาน อีว าย จากัด ยัง เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษทั ย่อย คือ บริษ ทั
ทางด่ว นกรุง เทพเหนือ จากัด และบริษ ัท แบงคอก เมโทร เน็ท เวิร ์ค ส์ จากัด ซึ่ง ผูส้ อบบัญ ชีต าม
รายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้ท่เี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัดการมันใจว่
่ า
ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา
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2)

กาหนดค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,505,000 บาท ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ปี 2559
1,560,000
945,000
2,505,000

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก
รวม

ปี 2558
650,000
650,000

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดีย วกัน พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษทั มีความเหมาะสม ทัง้ นี้บริษทั ได้ประสานกับสานักงานสอบบัญชีทอ่ี ยู่ในระดับ
เดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด และบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยทัง้ 3 รายแจ้งว่า ไม่ประสงค์ย่นื ข้อเสนอ
สอบบัญชี เนื่องจากทีมตรวจสอบไม่เพียงพอ
ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารใช้บริการอื่น (non-audit service fee) จากบริษทั
สานักงาน อีวาย จากัด หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แต่อย่างใด
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