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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 36 ซึ่งกําหนดใหท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

คัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 และไดเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการเพื่อเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด ตามที่ปรากฏดานลางน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงสามารถลงนามในรายงานของผูสอบบัญชีได  

 ผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ดังมีรายนามดังตอไปน้ีไดรับการเสนอชื่อให

เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปน

ผูทําการตรวจสอบ ใหความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/

หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

  รายชื่อผูสอบบัญชี เลขทะเบียนผูสอบบัญช ี ระยะเวลาที่สอบบัญชีใหบริษัท 

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 3356 - 

2. นายเพิ่มศักด์ิ วงศพัชรปกรณ 3427   5 ป (2546-2550) 

3. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 4301 - 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนไมเกิน 5,300,000 บาท พรอมท้ัง

คาใชจายอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 300,000 บาท ประกอบดวย 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 

งบการเงินบรษัิทและบริษัทยอย 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

(บาท) 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

(บาท) 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 
(บาท) 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,620,000.00 1,650,000.00 30,000.00 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 3,580,000.00 3,650,000.00 70,000.00 

รวม 5,200,000.00 5,300,000.00 100,000.00 
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ท้ังน้ี บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัท ยกเวน 

บริษัท  อิออน ไมโครไฟแนนซ (กัมพูชา) จํากัด เน่ืองจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด มิไดจัดต้ัง

สํานักงานธุรกิจในประเทศกัมพูชา 

 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ/หรือผูท่ีเก่ียวของ

กับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด 
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เอกสารแนบ 8  

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2555/2556 ฉบับสมบูรณในรูปแบบหนังสือ 
 
ถึง: เลขานุการบริษัท 

ฝายบริหารกลยุทธองคกร (นักลงทุนสัมพันธ) 

บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู : เลขท่ี 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท : (66) 2689 - 7008 

 โทรสาร : (66) 2689 - 7007 

 อีเมล : ir@aeon.co.th 

ชื่อ:   …………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู:         เลขท่ี.................................................. ถนน................................................................. 

 ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต....................................................... 

 จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย................................................... 

โทรศัพท:    ………………………………………….. 

 

ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัทจัดสงรายงานประจําป 2555/2556 ฉบับสมบูรณในรูปแบบหนังสือใหแก

ขาพเจาตามท่ีอยูดังท่ีระบุไวขางตน  

 

ลงชื่อ ......................................................... 

 (......................................................) 

วันท่ี ......................................................... 




