สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชีของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับหนังสือแจงประเด็นทางดานบริหารที่อาจเขาขาย มาตรา 89/25 ที่จะตองมี
การดําเนินการตรวจสอบพรอมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบดวยเสียงสวนใหญจึงไมเห็นควรเปลี่ยนผูสอบบัญชีในชวงเวลานี้ นอกจากนี้แมวา
ฝายบริหารจะแจงวาผูสอบบัญชีรายใหมเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมาะสม แตคณะกรรมการตรวจสอบก็ยังไม
เคยได รับ การนํ า เสนอหรือพู ด คุ ย กั บ ผู ส อบบั ญ ชี ร ายใหม แ ต อย า งใด จากเหตุผ ลทั้ ง หมด จึ ง เป น เหตุ ใ ห
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงขางมาก เห็นวาไมมีเหตุอันควรอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีใน
ชวงเวลานี้
อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีแตละราย
และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชี ป 2563 ดวยมติเสียงสวน
ใหญ จึ งเสนอต อที่ ประชุ มผู ถื อหุ นเพื่ ออนุ มั ติการแต งตั้ งบริ ษัท เบเคอร ทิ ลลี่ ออดิ ท แอนด แอ็ ดไวเซอร รี่
เซอร วิ สเซส (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ป 2563 สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ไดมอบหมายผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญชี ดังรายนามตอไปนี้
ลําดับ รายชื่อ
1.
2.
3.

2.

นายอภิชาติ
สายะสิต
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์

ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
4229
3899
4411

ปที่เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท
-

จํานวนปที่
เปนผูสอบบัญชี
-

คณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแลววา ผูตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมี
ความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ดังนั้น ที่ ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ดวยเสี ยงสวนใหญ ได
พิจารณาและเห็นวาเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนทุกราย ประกอบกับบริษัทอยูในระหวางการ
ดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาใหบริษัทพนเหตุเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (Resume Trading) รวมถึง
เพื่อใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงเปนการเพิ่มโอกาสในการ
จัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยเสียงสวนใหญจึงมีเห็นสมควรเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี
จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2563
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ในการพิจารณาคาสอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
ไดพิจารณาใบเสนอราคาคาสอบบัญชี ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่บริษัท เบเคอร ทิลลี่
ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เสนอมา เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาทตอป
ซึ่งสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาในอัตรารอยละ 10.50 เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชี และราคาที่ทางผูสอบบัญชีเสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรม
เดียวกันกับของบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2563 ด ว ยเสี ย งส ว นใหญ จึ ง มี ม ติ
เห็ นสมควรเสนอตอที่ ประชุ มผู ถือหุน ให พิจ ารณาอนุมั ติการกํา หนดคา สอบบั ญชี ประจํ าป 2563 สิ้น สุด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
หนวย : บาท/ป
ป 2562
รายการ
ป 2563
ป 2561
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(ป 2563 เทียบกับ
(ปที่เสนอ)
ป 2562)

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป

1,900,000

1,700,000

1,700,000

200,000

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
คาบริการอื่นๆ

2,100,000
-

1,920,000
-

1,920,000
-

180,000
-

รวม

4,000,000

3,620,000

3,620,000

380,000

คิดเปนรอยละ 10.5

