
- 50 - 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 : พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 
1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี และขอ้ 53 ก  าหนดใหผู้ส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากต าแหน่งนั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก 
และตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคดัเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษทั 

2. ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นางสาวสุพรรณี  
ตริยานนัทกุล หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีค่าตอบแทน
ไม่เกิน 930,000 บาท 

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

ของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชีนับแต่วนัที่ผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติั
หนา้ที่ 

4. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ขอ้ 7 (4) ซ่ึงก  าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคดัเลือกและ
เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ
ผูส้อบบญัชีร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี 
การให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 โดยไดท้  าการพิจารณาขอ้เสนอการให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประกอบกบัไดพ้ิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้
ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้ันเวลาในปี 2559 รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีแล้ว  
เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2560 ต่อไป  
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5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงัน้ี 

 แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

รายนาม              เลขที่ใบอนุญาต          จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

   นางสาววราพร ประภาศิริกุล               4579        1 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล               4498               - 

 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์              5419     -   

 คนหน่ึงคนใดเป็นผูส้อบบญัชีมีอ  านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัในปี 2560 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี
แห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย คือ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด 
บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั  บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั และ บริษทั บางเขนชยั จ ากดั เพื่อให้บริษทั
สามารถติดตาม และควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษทัย่อยไดอ้ย่างใกล้ชิดและ 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการที่บริษทัเขา้ไปลงทุนเสมือนเป็น
หน่วยงานหน่ึงของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

6. ก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 930,000 บาท ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ผลต่างเพิ่ม (ลด) 

ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2559 
บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชี (audit fee) 900,000 930,000 930,000 - - 
ค่าใชบ้ริการอื่นๆ (non-audit service fee) - - - - - 
รวม 900,000 930,000 930,000 - - 

ค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีในปี 2560 มีอตัราเท่ากบัปี 2559 เน่ืองจากในปี 2559 ไดมี้การพิจารณาปริมาณงาน 
ท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอนในระยะยาวเพื่อก  าหนดอัตราค่าสอบบญัชีให้ครอบคุลมขอบเขตการปฏิบติัหน้าที่แล้ว 
ดงันั้น ขอบเขตการตรวจสอบบญัชีในปี 2560 คาดว่าจะไม่เพิ่มข้ึนจากปี 2559 อยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัพิจารณา
ขอ้มูลอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั เพื่อประกอบการก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัดว้ย ซ่ึงค่าตอบแทนที่ก  าหนดมีความเหมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  


