สิ ง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7 : พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน

1. ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 กาหนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ทกุ ครัง้ และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้คาะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่
พิจาราาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ า ที่เ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
2. ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุ มตั ิให้แต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิร าภรา์
เอือ้ อนันต์กลุ หรือนางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรากุล แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั โดยมีคา่ ตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุาสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของ
คาะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึง่ กาหนดให้คาะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ าราาคัดเลือก
เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ที่ประชุมคาะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พจิ าราาคุาสมบัติของ
ผูส้ อบบัญชีรว่ มกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเป็ นอิสระ ความรูแ้ ละประสบการา์ในการปฏิบตั งิ านสอบ
บัญ ชี การให้ค าปรึก ษาในมาตรฐานการบัญชี การรับ รองงบการเงิน ได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน และมีมติให้นาเสนอคาะกรรมการบริษัทเพื่อพิจาราานาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2560 เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ดังนี้
1)

แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายนามต่อไปนี้
รายนาม

เลขทีใ่ บอนุญาต

จานวนปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั

1. นางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ

4579

2 ปี (2558 - 2559)

2. นางสาวศิราภรา์ เอือ้ อนันต์กลุ

3844

-

3. นางสาววธู ขยันการนาวี

5423

-

คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2560 ทัง้ นี้
ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ข้างต้นนัน้ ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย คือ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จากัด
และบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จากัด ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์
และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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2)

กาหนดค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,350,000 บาท ประกอบด้วย
ปี 2560

ปี 2559

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

2,051,000

1,560,000

491,000

31.47%

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก

1,299,000

945,000

354,000

37.46%

3,350,000

2,505,000

845,000

33.73%

รวม

เพิม่ ขึน้

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 845,000 บาท เนื่องจากในปี 2560 มีปริมาางานทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการเปิ ดให้บริการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง
เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชี
ของบริษทั มีความเหมาะสม ทัง้ นี้บริษทั ได้ประสานกับสานักงานสอบบัญชีทอ่ี ยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด บริษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และ
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยทัง้ 3 รายไม่ได้ยน่ื ข้อเสนอสอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยมีการใช้บริการอื่น (non-audit service fee) จากบริษทั สานักงาน
อีว าย จ ากัด จ านวน 845,000 บาท เป็ น ค่า ธรรมเนี ย มเพิ่ม เติม ภายหลังการควบบริษัท และจากการเปิ ด
ให้บริการโครงการใหม่ในระหว่างปี และจากบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด จานวน 200,000 บาท
เป็ นค่ารายงานภาษีโครงการระบบรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
3. ที่ประชุมคาะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมี ติเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ตามทีค่ าะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ คือ แต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิรกิ ุล หรือนางสาวศิราภรา์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาว
วธู ขยันการนาวี แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและ
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2560 โดยมีคา่ ตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท
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