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รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชี และรายช่ือบริษทัย่อยที่ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 

 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที ่38. ที่

ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบริษทั ประจ าปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2563 

 

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ หมายเหต ุ

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ 3445 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ ในปี 2549-

2553 และ ปี 2559-2562 

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ  7358 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

3. นางสาวธตินินัท ์แวน่แกว้ 9432 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 

 ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ และนางสาวธิตนินัท ์แว่นแกว้ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษ ัทและบริษ ัทย่อยเป็นคร ั้งแรก และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ไดร้ ับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559-2562 ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงั

รายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชีของบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) มาแลว้เป็นเวลา 7 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วน

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส  านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 14 ปี 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 นอกจากนี้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ

หนา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีน ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้ เหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิทั ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 4,250,000 บาท และรบัทราบค่าสอบ

บญัชีของบริษทัย่อยเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 3,810,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 

8,060,000 บาท  

 

ขอ้มูลเปรียบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 4,340,000 บาท 4,550,000 บาท 4,250,000 บาท 

2. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 3,705,000 บาท 3,900,000 บาท 3,810,000 บาท** 

3. ค่าบรกิารอืน่ๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 8,045,000 บาท 8,450,000 บาท* 8,060,000 บาท 

หมายเหต:ุ  *ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากที่แจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 รบัทราบ เนื่องจากระหว่างปี 

มกีารเรยีกเก็บค่าสอบบญัชขีองบรษิทั ไท เมเจอร ์จ ากดั เพิม่เตมิ  

 ** รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั อีจีวี เอ็กซิบิช ัน่ จ ากดั บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั และบริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์จ ากดั ซึง่ใชบ้รกิารสอบบญัชีจาก บริษทั ศุภชยัสอบบญัชี จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 

60,000 บาท) 
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นอกจากนี้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทั จ านวน 13 บรษิทั คอื 

 

1. บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)    

2. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ จ  ากดั 

3. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ จ ากดั    

4. บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีม่า จ ากดั 

5. บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ากดั    

6. บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี้ จ  ากดั 

7. บรษิทั สยาม ซนีีเพลก็ซ ์จ ากดั     

8. บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ากดั    

9. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ากดั   

10. บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิ้ง อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั     

11. บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 

12. บรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ากดั 

13. บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ากดั 

 

และบรษิทั ศุภชยัสอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทั จ านวน 3 บรษิทั คอื 

1. บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

2.  บรษิทั เมเจอร ์รวีอรด์ส จ ากดั      

3. บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ากดั 

 โดยคณะกรรมการจะดูแลใหผู้ส้อบบญัชดีงักลา่วจดัท  างบการเงนิไดท้นัตามระยะเวลาทีก่  าหนด 


