สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2565
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") ซึ่งบัญญัติวา่ ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทัง้ ในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทํางาน และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐาน ในการ
ทํางาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี รายนามดังต่อไปนี ้
ผู้สอบบัญชีรับ
จํานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้
รายนาม
อนุญาตเลขที่
บริษัทฯ
1. นางสาววันนิสา

งามบัวทอง

6838

1 ปี (2564)

2. นางสาวโชติมา

กิจศิรกร

7318

- ปี

3. นางสาวชุตินนั ท์
กอประเสริฐถาวร
9201
- ปี
4. นางสาวนิธินี
กิตติคณ
ุ าพงษ์
8843
- ปี
5. นางสาวอริสา
ชุมวิสตู ร
9393
- ปี
ผู้สอบบัญ ชีในสังกัดบริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเป็ น สํานักงานตรวจสอบบัญ ชีท่ี มีความเชี่ยวชาญ
มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ฯ ประจําปี 2565
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีดงั มีรายนามข้างต้น ไม่ได้เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ
รวมทัง้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีท่ี
มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด เข้าทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้
พร้อมกันนี ้ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็ นเงินจํานวน 1,450,000 บาท ลดลงจากปี 2564 เป็ นจํานวน 160,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2565
ปี 25634
ค่าสอบบัญชี
(ปี ทีเ่ สนอ)
บาท
%
1,450,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
1,610,000
(160,000) (9.94%)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
1,450,000
1,610,000
(160,000) (9.94%)
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จํานวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน/ค่าที่พกั
เป็ นต้น และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ค่าสอบบัญ ชีของบริษัทฯ ที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวม
กิจการ หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้ จริงในระหว่างปี หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยในรอบปี บัญ ชีท่ีผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอืน่ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัทผูส้ อบบัญชี
รายเดียวกัน) เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวน 8
บริษัท รวมเป็ นเงินจํานวน 2,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงสําหรับรอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัท
ย่อย 6 บริษัท เป็ นจํานวน 744,000 บาท ทั้งนี ้ เนื่องจากมีจาํ นวนบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อย
- จํานวนบริษัทย่อย
- จํานวนเงิน
หมายเหตุ

/1
/2

/3

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)/3
บาท
%

ปี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2564/1

ปี 2564/2

8
2,270,000

4
531,000

6
1,526,000 744,000

48.75

ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึน้ จริงสําหรับรอบบัญชีประจําปี 2564 รวม 1,526,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 2 แห่ง
ดังนี ้
- บริษัทเข้าซือ้ กิจการบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็ นบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
- บริษัทเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอรเรจ จํากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
4/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบบัญชีประจําปี 2565 กับค่าสอบบัญชีที่เกิดขึน้ จริงสําหรับรอบบัญชีประจําปี 2564

ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญ ชี ปี 2564 ดังกล่าวของบริษั ท ย่อย ยังไม่ รวมค่ าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) และอาจ
เปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้ จริงระหว่างปี โดยในรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา บริษัทย่อย ไม่มี
การรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
1.

นางสาววันนิสา งามบัวทอง
่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว

:
:
:
:

6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
1 ปี (2564)
- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) สาขา การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

- ปริญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต / ธุ ร กิ จ ซื ้อ มาขายไป
ธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ธุรกิจ
บริการซอฟต์แวร์ / กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ / กองทุนรวม
: ไม่มี

2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ท่สี อบบัญชีให้บริษัทฯ
ประวัตกิ ารศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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: 7318
: บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ
: - ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย
จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ / ธุ รกิ จรับ เหมาก่ อสร้าง / ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมการผลิต / ธุรกิจซือ้ มาขายไป / ธุรกิจบริการ
ซอฟต์แวร์ / ธุรกิจบริการ / กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
: ไม่มี
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3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ธุรกิจที่มคี วามชํานาญพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว

4.

: 9201
: บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ
: - ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
: ธุร กิ จ อุต สาหกรรมการผลิ ต / ธุ รกิ จ ซื อ้ มาขายไป /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ธุรกิจ
บริการ / กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ / กองทุนรวม
: ไม่มี

ุ าพงษ์
นางสาวนิธินี กิตติคณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ
ประวัตกิ ารศึกษาและประกาศนียบัตรอืน่ ๆ

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
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: 8843
: บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ
: - ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
: ธุร กิ จ อุต สาหกรรมการผลิ ต / ธุ รกิ จ ซื อ้ มาขายไป /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ธุรกิจ
บริการ / กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
: ไม่มี
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5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
สํานักงานสอบบัญชี
จํานวนปี ท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ
ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ

ธุรกิจที่มีความชํานาญพิเศษ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

: 9393
: บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
: ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ
: - ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต (บชม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
: ธุร กิ จ อุต สาหกรรมการผลิ ต / ธุ รกิ จ ซื อ้ มาขายไป /
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ / กองทุนรวม
: ไม่มี
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