
33บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 7

            
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ                 

ให้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  ก�าหนดไว้ดังนี้

 มาตรา 120  ก�าหนดว่า  “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี               

ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”้

 มาตรา 121 ก�าหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

 นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.                           

ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเง่ือนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอ

เงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

 ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฎิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว             

5 รอบบญัชีตดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส�านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด้ อย่างไรกต็าม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้                    

เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        

และก�าหนดจ�านวนเงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทกุปี และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ.11/2552 ซึง่ก�าหนด

ให้บริษัทฯ ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561)  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 

หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2561 โดยก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2561 จ�านวน 1,540,000 

บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 (1) ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ข้างต้นนัน้มคีวามเป็นอสิระและไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมส่ีวนได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไรทั้งสิ้น

 (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีจ�านวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

  (2.1) นางศศิธร    พงศ์อดิศักดิ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ  

  (2.2) นายธนิต    โอสถาเลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

(2.3) นางวิไล    บูรณกิตติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

(2.4) นางสาวชนารัตน์  จันทร์หวา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

 

พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงิน             

ค่าสอบบัญชี



34 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

 (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2561 ปี 2560
ผลต่างเพิ่ม / (ลด)

จ�านวนเงิน %

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
       - ค่าสอบบัญชีประจ�าปี
       - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
       - ค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)

1,140,000
150,000
250,000

760,000
360,000
320,000

380,000
(210,000)
(70,000)

50.00%
(58.33%)
(21.88%)

รวมทั้งสิ้น 1,540,000 1,440,000 100,000 6.94%

 (4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                   

สอบบัญชี จ�ากัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2561 ปี 2560
ผลต่างเพิ่ม / (ลด)

จ�านวนเงิน %

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
        -  ค่าสอบบัญชีประจ�าปี
        -  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)

340,000
60,000

310,000
60,000

30,000
-

9.68%
-

รวมทั้งสิ้น 400,000 370,000 30,000 8.11%

(5) ในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจาก

ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

(6) การพจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผูส้อบบญัชซีึง่มคีณุสมบตั ิคณุภาพ มาตรฐาน 

ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีตลอดมา เมื่อได้

พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชือ่ต่อไปนีค้นใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี 2561 

ได้แก่ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155 หรือ

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ

ขออนมุตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส ประจ�าปี 2561 รวมจ�านวน

เงนิ 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 จากปี 2560

การลงมติ  

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด


