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 กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ า ที่เ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทแ ละเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
2. ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุ มตั ิให้แต่งตัง้ นางสาววราพร ประภาศิร กิ ุล หรือนางสาวศิร าภรณ์
เอือ้ อนันต์กุล หรือนางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี
มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับ รองงบการเงิน ของบริษ ัท ในปี 2560 โดยมีค ่า ตอบแทนไม่เ กิน
3,350,000 บาท
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือ ก
เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี
ร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่ าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน
และมีมติให้นาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพือ่ แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561 ดังนี้
1)

แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายนามต่อไปนี้
รายนาม

เลขทีใ่ บอนุญาต

จานวนปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ

7480

-

2. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

4498

-

3. นางสาววธู ขยันการนาวี

5423

-

คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2561 ทัง้ นี้
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนัน้ ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย คือ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
จ ากัด และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ ท เวิร์ค ส์ จ ากัด ซึ่ง ผู้ส อบบัญ ชีต ามรายชื่อที่เ สนอมานัน้ ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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2)

กาหนดค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,830,000 บาท ประกอบด้วย
ปี 2561

ปี 2560

เพิม่ ขึน้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี

2,321,000

2,051,000

270,000

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก

1,509,000

1,299,000

210,000

3,830,000

3,350,000

480,000

รวม

เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 480,000 บาท คิดเป็ น 14.33% เนื่องจากในปี 2561 มีการปรับเพิม่
ขอบเขตงานจากการทีบ่ ริษทั ได้เป็ นผูร้ บั สัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินต่อขยาย
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชี
ของบริษทั มีความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ได้ประสานกับสานักงานสอบบัญชีที่อ ยู่ ใ นระดับ เดีย วกัน อีก 3 ราย คือ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และ
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด โดยทัง้ 3 ราย ไม่ได้ยน่ื ข้อเสนอสอบบัญชี
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561 ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ คือ แต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนางสาววธู
ขยันการนาวี แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด คนหนึ่งคนใดเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนาม
รับรองงบการเงินของบริษทั ในปี 2561 โดยมีคา่ ตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอืน่ ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
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