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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2563   
 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 (6)  และข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนามผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

              นายโชคชยั งามวฒุกิลุ 9728 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 

  นายชาญชยั สกลุเกิดสนิ 6827 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 

 นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติธ ารง 4208 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562)  

เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2563 ด้วยเหตผุลเนื่องจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
เป็นผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มอาคเนย์มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษั ทและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี และสามารถปฏิบตัิงานภายใต้กรอบเวลาที่
ทางบริษัทก าหนด  และในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั  สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทา่นอื่นในสงักดัของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้ปฎิบตัิหน้าที่
ผู้สอบบญัชีแทนได้  

             ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3  คนดงักลา่วข้างต้น ตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด   ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน 3,520,000 (สามล้าน
ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี  1,870,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
 3. คา่บริการอื่น  ไมม่ี  

 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชขีองบริษัท ปี 2562 – ปี 2563  

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 
3,520,000 บาท 2,905,000 บาท 615,000 บาท 
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ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 3,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีจ านวน 2,905,000 บาท ส าหรับปี 2562 ในอตัราร้อยละ 21  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีจ านวนดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธรุกรรมของ
บริษัทท่ีเพิ่มขึน้ 

นอกจากนี ้ บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั  ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2563 อีกด้วย 
และก าหนดคา่สอบบญัชี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

               (หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 

(%) 
1. บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 805,000 100% 
2. บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 3,300,000 3,193,000 3% 
3. บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,800,000 2,626,000 7% 
4. บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,680,000 2,980,000 10% 
5. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 2,680,000 2,590,000 3% 
6. บริษัท รถดีเดด็ ออโต้ จ ากดั 700,000 680,000 3% 
7. บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั 350,000 - 100% 
8. บริษัท เอสอีจี มนัน่ี จ ากดั 150,000 - 100% 

ทัง้หมด 12,660,000 12,874,000 2% 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

ชื่อ-นามสกุล นายโชคชัย งามวุฒกุิล 

 

 

 

 

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร 
การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 
สถาบนัการศกึษา :                             
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

- มีประสบการณ์มากกวา่ 16 ปีในการให้บริการสอบบญัชี 
- ให้บริการสอบบญัชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบงัคบั

ตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ควบคมุงานสอบบญัชีให้กบัลกูค้าในหลากหลายกลุม่ธุรกิจ ประเภทธุรกิจสว่นใหญ่ที่ให้บริการ 

ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และ
องค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร ปัจจุบนั เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุงานสอบบญัชีให้กบับริษัทมหาชนใน
ประเทศไทยและตา่งชาติ และบริษัทตา่งๆ นอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีประสบการณ์สอบบญัชีครอบคลุมถึงเร่ือง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อ
ผลสมัฤทธ์ิด้านการตรวจสอบบญัชีแบบบรูณาการ  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(2) 

ชื่อ-นามสกุล นายชาญชัย สกุลเกิดสนิ 
 
 
 
 
 

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร  
การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 
สถาบนัการศกึษา :                             
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท ด้านการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี ด้านการบญัชี 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

- มีประสบการณ์มากกวา่ 21 ปีในการให้บริการสอบบญัชี 
- ให้บริการสอบบญัชีแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร บริษัทประกันภยัและประกันชีวิต

ข้ามชาติตา่ง ๆ รวมถึงธุรกิจลสีซิ่ง บริหารสนิทรัพย์ กองทนุ และหลกัทรัพย์ 
- มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต การ

ควบคมุกายใน การด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (RBC) การท ารายงานเก่ียวกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (OIC) และท าโครงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึงโครงการ
ตรวจสอบพิเศษ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภยัพิบตัิน า้ท่วม
กบับริษัทผู้ รับประกนัภยัตอ่ 

- เป็นผู้แทนของเคพีเอ็มจี ในประเด็นเก่ียวกบั IFRS RBC และประเด็นที่เก่ียวข้องกบั ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- เป็นประธานคณะท างานร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในเร่ือง IFRS 17 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรณทิพย์ กุลสนัติธ ารงค์                                                                  
 
 
 

 
                                                                                       

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร 

การศึกษา สถาบนัการศกึษา : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาและสาขาท่ีส าเร็จการศกึษา :  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ 

 ประกนัภยั (คปภ.) 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและภาษีเป็นเวลากว่า  20 ปี โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชิวิต ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจด้านการเงินและการ
ธนาคาร 

- มีประสบการณ์การตรวจสอบการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (RBC)  

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐาน
การบญัชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  (IFRS) กฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 
 
 
 
 
 
 


