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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6. 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 : พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

 
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ า ปี และข้อ 53 ก  าหนดให้ผู ้สอบบัญชีซ่ึงพ้นจากต าแหน่งนั้ น มีสิทธิท่ีจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามา 
รับต าแหน่งไดอ้ีก และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

2. ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดยมีค่าตอบแทน
ไม่เกิน 900,000 บาท 

3. บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงมีแผนในการใชผู้ต้รวจสอบบญัชีรายเดียวกนัเพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการ
ดา้นบญัชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีทุก 5 ปี 
(auditor rotation) หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัมาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั เพื่อการปฏิบติัหน้าที่อย่างเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี โดยการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมกไ็ด ้
(ข)  บริษทัจะแต่งตั้งผู ้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่ผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการ
ปฏิบติัหนา้ที่ 

4. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงก  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคดัเลือก 
และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการ  
ถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานสอบบัญชี การให้ค  าปรึกษา 
ในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และมีมติให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ 
ปี 2559 โดยไดท้  าการพิจารณาขอ้เสนอการใหบ้ริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั ประกอบกบัไดพ้ิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้ค  าปรึกษาในมาตรฐาน
การบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลาในปี 2558 รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี
รายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2559 ต่อไป 

 ทั้งน้ี ในปี 2558 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู ้สอบบัญชีและลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัท
ครบรอบ 5 ปี (ปี 2554 – 2558) จึงครบรอบเปลี่ยนผู ้สอบบญัชีที่จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบและลงนามรับรอง 
งบการเงินของบริษทัในปี 2559 
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5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

รายนาม              เลขที่ใบอนุญาต          จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

   นางสาววราพร ประภาศิริกุล               4579        - 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล               4498               - 

 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์              5419     -   

 คนหน่ึงคนใดเป็นผู ้สอบบัญชีมีอ  านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559 ทั้ งน้ี  
ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือขา้งต้นยงัเป็นผู ้สอบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด  
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั เพื่อให้บริษทั
สามารถติดตามและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด 
และมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน  
เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษทั หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร  
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

6. ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 930,000 บาท ประกอบดว้ย 
    หน่วย : บาท 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 เพิ่มข้ึน  
ค่าสอบบญัชี (audit fee) 900,000 900,000 930,000 30,000 หรือ 3.33% 
ค่าใชบ้ริการอื่นๆ (non-audit service fee) - - - - 
รวม 900,000 900,000 930,000  

        
ค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบในปี 2559 ปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ  านวน 30,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 
เน่ืองจากในปี 2559 มีขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ตน้ปี 2559 จากการท่ีบริษทัเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ไซยะบุรี 
พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 2558 ท  าให้ตอ้งด าเนินการตรวจสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม
อยา่งมีนัยส าคญั ทั้งน้ี บริษทัไดน้ าขอ้มูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
และอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  

ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีการใชบ้ริการอื่น (non-audit service fee) จาก บริษทั ส านักงาน  
อีวาย จ ากดั หรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท  

 


