บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 จานวน 5 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานสอบบัญชี
ตาแหน่ง

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- ปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการผลิตและ
การจัด จ าหน่ าย ซึ่ง ครอบคลุม กิ จ การทั้ งที่ เป็ น บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและธุ รกิ จ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่วั โลก
- ผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกี่ ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อการซือ้ ขาย
กิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวนปี ท่เี ป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :
(5 ปี ท่ผี ่านมา 2564-2559)

2 ปี (ปี 2563 และปี 2562)

หน้า 17

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

2. ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานสอบบัญชี
ตาแหน่ง

นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
3516
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
หุน้ ส่วนอาวุโส

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์พิเศษให้กบั สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- ผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ จานวนมากซึ่ งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่วั โลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงิน
- ผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษเพื่ อการซือ้ ขาย
กิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวนปี ท่เี ป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :
(5 ปี ท่ผี ่านมา 2564-2559)

1 ปี (ปี 2560)
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3. ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานสอบบัญชี
ตาแหน่ง

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
4496
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการผลิตสินค้า และการจัด
จาหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่วั โลก
- ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหนีแ้ ละการให้บริการ
คาปรึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
- ผูค้ วบคุมงานการตรวจสอบที่เกี่ ยวข้องกับ (1) Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementatiom Project (2) JSOX Internal Control Attestation Procedures และ (3) IPO under Regulation S
จานวนปี ท่เี ป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :
(5 ปี ท่ผี ่านมา 2564-2559)

-
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4. ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานสอบบัญชี
ตาแหน่ง

นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- ผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ท่ วั โลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจโล
จิสติกส์
- ผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกี่ ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวนปี ท่เี ป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :
(5 ปี ท่ผี ่านมา 2564-2559)

-
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

5. ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สานักงานสอบบัญชี
ตาแหน่ง

นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ
9309
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัรหิ ารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจการผลิ ต และการจัดจาหน่าย และธุรกิจ
บริการ ซึ่งครอบคลุมกิจการทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ท่วั โลก
- ประสบการณ์ท่ีสาคัญครอบคลุมทัง้ งานด้านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิ ภาพระบบการควบคุมภายใน
การเสนอขายหุน้ เป็ นการทั่วไป รวมถึงการให้คาปรึกษาอื่นๆ แก่ลกู ค้าตรวจสอบบัญชี
จานวนปี ท่เี ป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท :
(5 ปี ท่ผี ่านมา 2564-2559)

1 ปี (ปี 2561)
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ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีท่เี สนอขอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร /
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท
สานักงานสอบบัญชีของบริษทั บริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทจี่ ะขออนุมัติกับปี ทีผ่ ่านมา
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีท่เี สนอในปี 2565
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษัท (บาท)
1,600,000

ค่าสอบบัญชีในปี 2564 เพิม่ ขึน้ (ร้อยละ)
1,600,000
-

ทั้งนี ้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญ ชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาคัด เลือ กผู ส้ อบบัญ ชี จ ากความเป็ น อิส ระ เป็ น ผู ม้ ีค วามรู ค้ วามสามารถและ
มีค วามเข้า ใจธุร กิ จ ของบริษ ัท เป็ น อย่า งดี ประกอบวิช าชีพ ด้ว ยความเป็ น กลาง มี ค วามเชี่ย วชาญในการสอบบัญ ชี
และการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ จึง เห็นควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชี
รับ อนุญ าตทะเบีย นเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่ง กาญจน์ อัศ วรัง สฤษฎ์ ผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าตทะเบีย นเลขที่ 4496
และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9303 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยเปรียบเทียบกับ อัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราที่เ หมาะสม
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