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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 และ 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส าหรับปี 2562 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทวา่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
โดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้จัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดใน 
ทุกไตรมาส ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ท าหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ 
ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ส าหรับปี 2561 และปี 2562 ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
ได้มอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาด าเนินการตรวจสอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ปีที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท 

จ านวนปีที่ 
เป็นผู้สอบบัญชี 

1.  นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา  3885 2556 ถึง 2559 4 

2.  นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์จนี  4563 2560 1 
3.  นางสาวดรณ ี สมก าเนิด 5007 - - 

4.  นางสาวจารุณ ี น่วมแม่ 5596 - - 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นสมควรตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี 
สมก าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 
คนใดคนหนึ่งของส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ต่อไป 

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่  2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาใบเสนอราคา 
ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามที่ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เสนอมา เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,620,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด าเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มติเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,620,000 บาท ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท/ป ี

รายการ ปี 2562  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
(ปี 2562 /ปี 2561  
เทียบกับปี 2560) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,700,000 1,700,000 1,600,000 100,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,920,000 1,920,000 1,674,000 246,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ - - - - 

รวม 3,620,000 3,620,000 3,274,000 346,000 (10.6%) 

 


