เอกสารแนบ 5
เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552
• ชื่อผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ
2. นางสาวรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายณรงค
พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัท
ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี จํานวน 3 ทาน มีดังนี้
ชื่อ

:

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3734

อายุ

:

45 ป

วุฒิการศึกษา

:

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน
ประสบการณการตรวจสอบ:
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต สาขากรุงเทพฯและสํานักงานวิเทศธนกิจ
- บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย นครหลวง จํากัด
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ชื่อ

:

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขที่ผสู อบบัญชีรับอนุญาต 3516

อายุ

:

50 ป

วุฒิการศึกษา

:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน
ประสบการณการตรวจสอบ:
- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพือ่ รายยอย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื่อ

:

นายณรงค พันตาวงษ
เลขที่ผสู อบบัญชีรับอนุญาต 3315

อายุ

:

57 ป

วุฒิการศึกษา

:

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน : หุนสวน
ประสบการณการตรวจสอบ :
- บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย วอลลสตรีท ทัลเลทท พรีบอนน จํากัด
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต เอเซีย จํากัด (มหาชน)
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ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง โดยที่ประชุมผูถือหุนไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
สําหรับงบการเงินป 2553 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
1) คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,520,000 บาท ซึ่งลดลงรอยละ 7.88 จากคาตอบแทนในป 2552 ที่มีคา
สอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,650,000 บาท
2) คาสอบบัญชีของบริษัทยอย ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 15,440,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.73 จากคาตอบแทนในป
2552 ที่มีคาสอบบัญชีเปนจํานวน 14,200,000 บาท
• คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของ ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) คาสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) คาที่ปรึกษาโครงการ IAS 39 และคาวิทยากรหลักสูตร Purchase Price Allocation Exercise ใหแก
• ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปบัญชี 2552 เปนจํานวนเงิน 2,796,406 บาท และ ไดจาย
ไปในระหวางป 2552 จํานวน 535,000 บาท และตองจายในอนาคตอีกจํานวน 2,261,406 บาท
• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ใน
รอบปบัญชี 2552 เปนจํานวนเงิน 1,700,000 บาท ไดจายไปในระหวางป 2552 จํานวน 700,000 บาท และตองจายใน
อนาคตอีกจํานวน 1,000,000 บาท
• ความสัมพันธกับบริษัท
ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ
• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน
ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง ไดแก นางสาวรัตนา จาละ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม 4 ป (ป 2549 ถึงป 2552) สวนอีก 2 ทาน
ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
สํานักงานผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต ป 2544 รวมเปนเวลา 9 ป ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ
• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ผูสอบบัญชีที่เสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณา
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