
 
 

พิจารณาอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557    
 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณารวมกับฝายบริหารในการคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท และได
พิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะ ตอคณะกรรมการบริษัท แลวเห็นสมควรเสนอให
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัท ประจําป 2557 

1. นายวิเชียร กิง่มนตรี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977  หรือ 

2. นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271  หรอื 

3. นางสาวอมรรัตน เพิ่มพูนวฒันาสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 

แหงบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สํานักงานตั้งอยู เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร    

ช้ัน 15 ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120โทรศัพท : (66) 2-344-1000 โทรสาร: (66)  2-286-5050 
(เปนผูลงลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษัท ตั้งแตป  2552 ) 

และไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทแลว และ
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ท้ังนี้  ผูสอบบัญชี ท้ัง 3 ราย ท่ีเสนอชื่อมานั้น 

ไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสีย กับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 
ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป   (หนวย:บาทตอป ) 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

• คาบริการสอบบัญชี 2,500,000 2,200,000 1,980,000 

• คาบริการอื่นๆ - 703,440 592,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา  วาระที่ 7 



 

 

 
ประสบ

 
สมาชกิ
 

บการณในการ

กในองคกรวิช

 

รทํางาน :  

ชาชีพ : 

 
มีประสบกา
ผลิต  และบ
ตลาดหลัก
ตลาดหลักท

• บริษัท

• บริษัท

• บริษัท

• บริษัท
 

 

• สมาชกิ

• ผูสอบ

• ผูสอบ
และตล

• อนุกร

• อนุกร
 

 
ช่ือ – นามสก
 

สัญชาติ : 

อายุ : 

สถานที่ทํางา

ตําแหนงหน

การศึกษา : 

ารณในการตร
บริการตางๆ
กทรัพย เปน
ทรัพย ไดแก  

จัดการและพั

 ศรีไทยซุปเป

 ไออารพีซี จํ

 ยูนิวานิชน้ําม

กสภาวชิาชีพ

บัญชีรับอนญุ

บัญชีรับอนญุ
ลาดหลักทรัพ

รมการกาํหน

รมการการทด

กุล : 

าน : 

าที่ในบริษัท 

รวจสอบบัญชี
ๆ  รวมถึงเป
ระยะเวลา  
 

พัฒนาทรัพยาก

ปอรแวร จํากัด

ากัด (มหาชน

มันปาลม จํากั

บัญชี 

ญาต 

ญาตที่ไดรับคว
พย (กลต.) 

ดจรรยาบรรณ

ดสอบการปฏิ

นายวิเ

ไทย 

49 ป 

บริษทั

: หุนสว

บัญชบี

ชีเปนระยะเวล
นผูตรวจสอ
12 ป  ปจจุบั

กรน้ําภาคตะวั

ด (มหาชน)  

น)  

กดั (มหาชน) 

วามเห็นชอบ

ณของผูประก

ฏิบัติงานเกี่ยวก

เชียร กิ่งมนต ี

ท ไพรซวอเตอ

วนสายงานตร

บัณฑิต จุฬาล

ลา 26 ป ในธุ
อบบัญชีสําห
ันเปนผูสอบ

วันออก จํากัด

 

จาก สํานักงา

กอบวิชาชีพบญั

กับการสอบบั

รี 

อรเฮาสคูเปอร

รวจสอบบัญชี

ลงกรณมหาวิท

รกิจหลายปร
หรับบริษัทที
บบัญชีบริษั

ด (มหาชน)   

นคณะกรรมก

ญชี ของสภาวิ

บัญชี 

รส เอบีเอเอส

ชี 

ทยาลัย พ.ศ. 2

ระเภท เชน ธุร
ที่จดทะเบียน
ัทที่จดทะเบี

การกํากับหลั

วิชาชีพบัญช ี

ส จํากัด 

2531 

รกิจการ
นอยูใน  
บียนใน  

กทรัพย 



 

 

 
ปร

สม

ระสบการณใน

มาชิกในองคก

 

นการทํางาน 

กรวิชาชีพ : 

 
ช่ือ
 

สั

อา

ส

ตํา

กา

 :  
 
คุณสม
การผลิ
(ประเท
โดยได
เปนงาน
บริษัท
จัดเตรี
จดทะเบี
จากมาต
ผลิตไฟ
การบัญ
ที่เกี่ยวข

• สม

• สม

อ – นามสกุล

ัญชาติ : 

ายุ : 

ถานที่ทํางาน

าแหนงหนาที

ารศึกษา : 

ชายเปนหุน
ิตและธุรกิจพ
ทศไทย) ในส
รวมงานกับ ไ
นที่เกี่ยวกับก
มหาชน และ
ยมงบการเงิ
บียนในตลาด
ตรฐานการบั
ฟฟา พลังงาน
ญชีไทยและมา
ของกับการตร

มาชิกสภาวิช

มาชิกสมาคม

 : 

 : 

ที่ในบริษัท : 

สวนสายงาน
พลังงานของ
สวนที่เกี่ยวขอ
ไพรซวอเตอ
การสอบบัญชี
ะบริษัทในก
ินใหเปนไป
หลักทรัพยห
ัญชีไทยเปน
น และเหมือง
าตรฐานการบ
รวจสอบระบ

าชีพบัญชี 

ศิษยเกา คณะ

 
สมชาย จิณ
 

ไทย 

54 ป 

บริษัท ไพร

หุนสวนสาย

บริหารธุรกิ
ศศินทร แห
บัญชีบัณฑิต

นสอบบัญชีใ
 บริษัท ไพร
องกับการใหบ
รเฮาสคูเปอร
ชีและใหคําแน
กลุมธุรกิจที่ รั
ปตามมาตรฐ
ลายแหงที่ตอ
การบัญชีระห
ง อีกทั้งยังมีค
บัญชีระหวาง
บการควบคุม

ะพาณิชยศาสต

โณวาท 

รซวอเตอรเฮา

ยงานตรวจสอบ

กจิบัณฑิต สถ
หงจฬุาลงกรณ
ต สาขาการบั

ในสวนงานธ
ซวอเตอรเฮา
บริการตรวจส
รสมากวา 25 
นะนําปรึกษา
รับผิดชอบ ร
านการบัญชี
องการเปลี่ยนเ
หวางประเทศ
ความเขาใจเป
ประเทศ และ
มภายในของบ

ตรและการบญั

สคูเปอรส เอ

บบัญชี 

าบันบัณฑิตบ
ณมหาวิทยาลยั
ัญชี จุฬาลงก

ธุรกิจสายกา
าสคูเปอรส เ
สอบในดานก
ป ซ่ึงงานในค
าในการจัดทํ
รวมทั้งใหคํา
ชีระหวางปร
เกณฑในการ
ศ โดยเฉพาะอ
ปนอยางดีเกี่ย
ะประสบการณ
บริษัทในหลาย

ญชี จุฬาลงกร

บีเอเอส จํากัด

บริหารธุรกิจ 
ย (Sasin) 
รณมหาวิทยา

ารอุตสาหกร
อบีเอเอส จํา
การบัญชีการเ
ความรับผิดช
างบการเงินข
าแนะนําในก
ะเทศแกบริ
จัดทํางบการ
อยางยิ่งในธุร
ยวกับมาตรฐ
ณทํางานในส
ยกลุมธุรกิจ 

รณมหาวิทยา

ด 

าลัย 

รรม  
ากัด 
เงิน 
ชอบ
ของ
การ
ษัท  
เงิน
รกิจ
ฐาน  
สวน

ลัย 



 

 

 
ประสบ

 

บการณในการรทํางาน :  

 
ช่ือ –
 
สัญช
สถาน
ตําแห
การศึ

 
คุณอมรรัต
ไพรซวอเตอ
ตรวจสอบใน
นอกจากนี้ ค
ผูจัดการดาน
ในความรับ
งบการเงินขอ
รวมทั้งยังมี
ไพรซวอเตอ
สอบบัญชีสํ
ในทุกประเท
หลายแหงใน
ตลาดหลักท
งบการเงินใ
ตลาดหลักทร
ไทยเปนการ
เหมือง 

– นามสกุล : 

ชาติ : 
นที่ทํางาน : 
หนงหนาที่ใน
ศกึษา : 

น เปนหุนส
อรเฮาสคูเปอร
นดานการบัญ
คุณอมรรัตน
นการตรวจบัญ
ผิดชอบเปน
องบริษัทมหา
มีประสบการ
รเฮาสคูเปอร

สําหรับการป
ทศ นอกจาก
นเรื่องการจัดท
รัพยและคณ
ใหเปนไปต
รัพยหลายแห
รบัญชีระหวา

นบริษัท : 

สวนสายงาน
รส เอบีเอเอส 
ญชีการเงิน โด
ยังมีประสบ
ญชีของบริษัท
งานที่เกี่ยวกั
าชนและบริษัท
รณในการเข
ส (ประเทศส

ปฏิบัติงานตร
กนี้ คุณอมรรั
ทํางบการเงินใ
ะกรรมการกํ
ามมาตรฐาน

หงที่ตองการเป
างประเทศ โ

อมรรัตน  เพิ่

ไทย 
บริษัท ไพรซ
หุนสวนสาย
บัญชีมหาบัณ

บัญชีบัณฑิต

นสอบบัญชี
 จํากัด (ประเท
ดยไดรวมงาน
การณการทํา
ท ไพรซวอเต
กับการสอบบั
ทในธุรกิจโรง
ขารวมปฏิบั
สหรัฐอเมริกา
รวจสอบบัญ
รัตนยังมีประ
ใหเปนไปตาม
กํากับหลักทรั
นการบัญชีร
ปล่ียนเกณฑใ
ดยเฉพาะอย

พิ่มพูนวัฒนาสุ

ซวอเตอรเฮาส
งานตรวจสอ
ณฑิต สาขาการ

ต สาขาการบัญ

ชีในสวนงา
ทศไทย) ในส
กับไพรซวอเ
างานในตางป
อรเฮาสคูเปอ
บัญชีและใหค
งพยาบาลที่มี
บัติงานในโค

) เพื่อทําการพ
ญชีของบริษัท
ะสบการณดา
มมาตรฐานก
รัพย รวมทั้
ระหวางประ
นการจัดทํางบ
ยางยิ่งในธุรกิ

สุข 

สคูเปอรส เอบี
บบัญชี 
รบัญชี จุฬาลงก

ญชี จุฬาลงกร

นธุรกิ จพลั
สวนที่เกี่ยวขอ
เตอรเฮาสคูเป
ประเทศ โดย
อรส จํากัด (อ
คําแนะนําปรึ
ช่ือเสียงของป
ครงการระห
พัฒนาและปรั
ท ไพรซวอเต
านใหคําปรึก
ารบัญชีไทย แ
ทั้งใหคําแนะน
ะเทศแกบริษ
บการเงินจาก
กิจการผลิตไฟ

บีเอเอส จํากัด 

กรณมหาวิทยา

รณมหาวิทยาล

ั งงานของบ
องกับการใหบ
ปอรสมากกวา
ยเคยดํารงตํา
อสเตรเลีย) ซึ
รึกษาในการ
ประเทศออสเ
หวางประเท
รับปรุงแนวท
ตอรเฮาสคูเป
กษาแกรัฐวิส
และขอกําหน
นําในการจัดเ
ษัทจดทะเบีย
มาตรฐานการ
ฟฟา พลังงาน

 

าลัย 

ลัย 

บริษัท  
บริการ
า 20 ป 
แหนง
ซ่ึงงาน
รจัดทํา  
เตรเลีย 
ศของ  
างการ
ปอรส  
สาหกิจ  
นดของ
เตรียม  
ยนใน  
รบัญชี
น และ



 
สมาชิกในองคกรวิชาชีพ : 
 

 

• กลุมบริษัท ผลิตไฟฟา 

• กลุมบริษัท ปตท. 

• กลุมบริษัท บานปู 

• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

• บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 

• กลุมบริษัท เจ พาวเวอร 

• บริษัท ไตรเอนเนอรจี้ จํากัด 

• บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 

• บริษัท สยามเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

• กลุมบริษัท บีจี ประเทศไทย 

• กลุมบริษัท คูเวต ปโตรเลี่ยม ในประเทศไทย  

• บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 

• บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 




