เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
เอกสารแนบลาดับที่ 6

ข้ อมูลและค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
› คุณวธู มีประสบการณ์การทางานกับสานักงาน มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี และดารงตาแหน่งเป็ น

หุ้นส่วนของสานักงานมาเป็ นเวลาประมาณ 5 ปี คุณวธูเป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัท
ขนาดใหญ่จานวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททังที
้ ่เ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิ จต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลกมีความเชี่ยวชาญ
อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนค์ รับเหมาก่อสร้ าง ธุรกิจการบริ การ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจาหน่าย
› คุณ วธู ยัง เป็ นผู้ค วบคุม งานการให้ บริ ก ารเกี่ ย วกับการให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการบริ หารและการ
คุณวธู ขยันการนาวี ตรวจสอบเป็ นกรณี พิ เ ศษเพื่ อ การซื อ้ ขายกิ จ การหรื อ การเข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ ใ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั ฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ น
ทะเบียนเลขที่ 5423 › คุณวธู สาเร็ จการศึกษาบัญชีบณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
› ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ห รื อ ส่ว นได้ เ สีย กับ บริ ษั ท /บริ ษั ท ย่อ ย/ผู้บ ริ หาร/ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
› คุณศุภชัย สาเร็ จ การศึก ษาปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต สาขาการบัญชี จ ากหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และปริ ญ ญาโทด้ า นการจัด การจากสถาบัน ธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แ ห่ ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตแห่ง ประเทศไทยและผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณศุภชัยมีประสบการณ์ การ
ทางานกับสานักงาน มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาด
ใหญ่จานวนมาก และมีประสบการณ์ในการบริ การครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความ
คุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจก่อสร้ าง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธุรกิจขนส่งมวลชน
ทะเบียนเลขที่ 3930 › นอกจากนี ้ คุณศุภชัยยังมีประสบการณ์ในการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารและทาการ
ตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษแก่หลายบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ของการซื ้อขายกิจการหรื อการเข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ที่เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ประเทศสิงคโปร์
› คุณ ศุภ ชัย มี ส่ว นร่ ว มในสถาบัน และองค์ ก รทางวิ ช าชี พ บัญ ชี โดยเป็ นอาจารย์ พิ เ ศษให้ แ ก่
สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์
และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
› ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ห รื อ ส่ว นได้ เ สีย กับ บริ ษั ท /บริ ษั ท ย่อ ย/ผู้บ ริ หาร/ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
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› คุณศิริรัตน์ มีประสบการณ์ การทางานกับสานักงาน มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี และทางานกับ

กลุ่มลูกค้ าที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม ตลอดจนกิจการ
ในภาคการค้ าและการบริ การ คุณศิริรั ตน์ ได้ ร่วมงานกับลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวนมาก
› คุณศิริรัตน์ มีประสบการณ์ในงานด้ านการให้ บริ การเกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาด้ านการบริ หาร
คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และการตรวจสอบเป็ นกรณี พิ เ ศษเพื่ อ การซื อ้ ขายกิ จ การ หรื อ การเข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีสว่ นร่ วมในการเข้ าทาการตรวจสอบ
ทะเบียนเลขที่ 5419 เป็ นกรณีพิเศษสาหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปั ญหาในปี 2540
› คุณศิริรัตน์ สาเร็ จการศึกษาบัญชีบณ
ั ฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตแห่ง ประเทศไทยและผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
› ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย/ผู้บริ ห าร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บุคคลดัง กล่า วแต่อย่างใด จึ งมีค วามเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ

ค่ าตอบแทนในการสอบบัญชีในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
รายการ
ค่าสอบบัญชีของ บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย จานวน 2 บริ ษัท
ค่าบริ การอื่น
รวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1,040,000

1,040,000

1,140,000

500,000

500,000

540,000

-

-

-

1,540,000

1,540,000

1,680,000

