เอกสารแนบ 7
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประวัตผิ ู้สอบบัญชี
1. ชื่อ - สกุล

:

นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์

อายุ

:

50 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4753
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต : 1 เมษายน 2539
ตาแหน่งปั จจุบนั

:

บริษัท
:
ระยะเวลาการทางาน :
การศึกษาและการอบรม

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เมษายน 2536 - ปั จจุบนั

: - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
ประสบการณ์ทางาน :
- มีประสบการณ์การทางานร่วมกับสานักงานฯ มาเป็ นเวลามากกว่า 28 ปี และดารงตาแหน่ง
เป็ นหุน้ ส่วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 9 ปี คุณสาธิดาเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริษัทขนาดใหญ่ จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุ รกิ จ
หลากหลายประเภททัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่ วั โลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ
บริการ ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีท่ีได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -เคย- 1 ปี (ปี 2563)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : -ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ท่สี ามารถติดต่อได้
อีเมล์ : Satida.ratananurak@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

2. ชื่อ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

52 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4451
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต : 1 ตุลาคม 2537
ตาแหน่งปั จจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน :
การศึกษาและการอบรม

เมษายน 2534 - ปั จจุบนั
:

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน :

- มีประสบการณ์การทางานร่วมกับสานักงานฯมาเป็ น เวลาประมาณ 30 ปี และดารง
ตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 19 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากและมี ประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษั ทต่างประเทศที่ มีสาขาอยู่ท่ ัวโลก มีความเชี่ ยวชาญใน
ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล และธุ ร กิ จ การผลิ ต โดยเฉพาะในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วน และกลุม่ เคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริการ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีท่ีได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ห รื อ ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กับ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ รวมถึ ง คณะกรรรมการและผู้ถื อหุ้น
รายใหญ่
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -ไม่เคยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : - ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ท่สี ามารถติดต่อได้
อีเมล์ : Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

3. ชื่อ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ

:

50 ปี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ : 4604
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต : 25 ธันวาคม 2538
ตาแหน่งปั จจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน :
การศึกษาและการอบรม

ประสบการณ์ทางาน :

พฤศจิกายน 2535 - ปั จจุบนั
: -

ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 28 ปี และด ารง
ตาแหน่ ง เป็ นหุ้น ส่วนของส านัก งานฯ เป็ น เวลาประมาณ 16 ปี คุณ ศิริ วรรณเป็ น ผู้
ควบคุมงานสอบบัญชี ของบริษัทขนาดใหญ่ จ านวนมากและมีประสบการณ์ใ นการ
ให้บริการครอบคลุมธุรกิ จหลากหลายประเภททั้งที่ เป็ นบริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และบริ ษั ท ต่ า งประเทศที่ มี ส าขาอยู่ ท่ ัว โลก มี ค วาม
เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีท่ีได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ห รื อ ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) : -ไม่เคยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ : -ไม่มีการมีสว่ นได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ : -ไม่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ท่สี ามารถติดต่อได้
อีเมล์ : Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

ความสัมพันธ์ และหรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
 ในปี นีบ้ ริษัทไม่มีบริษัทย่อย ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอขอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทจี่ ะขออนุ มัตปิ ี ทีผ่ ่านมา

การตรวจสอบงบการเงินประจาปี

1,080,000

หน่วย: บาท
2564
%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
1,080,000
-

การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)
รวม

480,000
1,560,000

480,000
1,560,000

รายการ

2563

-

หมายเหตุ จานวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็ นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท ส านัก งาน อีวาย จ ากัด
ดัง รายชื่ อผู้ส อบบัญ ชี ข ้า งต้น และเห็ น สมควรส าหรับ ค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2564 ซึ่ง มีค วาม
เหมาะสม

