
พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 
 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
ได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี รวมทั้ งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977 หรือ 
 2. นายประสิทธ์ิ  เยือ่งศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4174 หรือ 
 3. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4599 
แห่งบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี  
ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาธรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์:  (66) 2-344-1000  
โทรสาร : (66) 2-286-5050 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ตั้ งแต่ปี 2557) และได้พิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ และคณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น)  
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ราย ท่ีเสนอช่ือมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ ส่วนได้เสียกบับริษทั บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
 
 
 
 

ค่าสอบบัญชี 
ค่าตอบแทน ประจ าปี (หน่วย : บาทต่อปี ) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั    

 ค่าบริการสอบบญัชี 4,000,000.00     4,000,000.00 3,200,000.00 

 ค่าบริการอ่ืนๆ 3,000,000.00 
(ประมาณการ) 

3,379,750.00 2,232,105.00 

รวม 7,000,000.00     7,379,750.00 5,432,105.00 

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่7 



ประวตัิผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ – นามสกุล : นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 
อาย ุ: 53 ปี   
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 30 ปี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
การศึกษา 

- ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ              

ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

- สมาชิก IOD และไดรั้บการอบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61 
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบติังานสอบบญัชี ของสภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์ในการท างาน 
ปฏิบติังานในบริษทั PwC เป็นระยะเวลา 30 ปี  ปัจจุบนัเป็นหุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์
ในการตรวจสอบบญัชี ส าหรับบริษทัในประเทศและบริษทัยอ่ยขา้มชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่างๆ รวมถึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีส าหรับบริษทัท่ี        
จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 
 
 

 
 
 



ประวตัิผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ – นามสกุล : นายประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล 
อาย ุ:  52 ปี  
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 29 ปี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
การศึกษา 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(กลต.) 
ประสบการณ์ในการท างาน 
ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ขา้ร่วมกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในแผนกการ
ตรวจสอบบญัชี และเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปี พ.ศ 2535 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนในแผนกการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่นธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจ
ทางดา้นบริการ องคก์ารช่วยเหลือระหวา่งประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ประวตัิผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสุข 
อาย ุ: 47 ปี   
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
ระยะเวลาท่ีท างานกบับริษทั : 25 ปี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั : หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(กลต.) 
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบติังานสอบบญัชี ของสภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์ในการท างาน 

คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC โดยไดร่้วมงานกบั PwC มากวา่ 25 ปี นอกจากน้ี 
คุณอมรรัตน์ยงัมีประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ โดยได้ท างานท่ีบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
จ ากดั (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วมปฏิบติังานในโครงการระหวา่ง
ประเทศของบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อท าการพฒันาและปรับปรุงแนว
ทางการสอบบญัชีส าหรับการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ  
คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกคา้ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ผลิต
ไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือบริษทัต่างชาติ รวมถึงเป็น
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี             
คุณอมรรัตน์ยงัมีประสบการณ์ดา้นการใหค้  าปรึกษาในเร่ืองการจดัเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีระหวา่งประเทศใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและด าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลงังานและเหมือง  


