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รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอยีดค่าสอบบญัชี และรายช่ือบรษิทัย่อยที่ใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนั 

 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที ่38. ทีก่  าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผู ้

ถอืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได ้

พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2559 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2559 

 

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่ 

หมายเหต ุ

1. นายไพบูล ตนักูล 4298 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

2. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ 3445 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ ในปี 2549-2553 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกุล 5339 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ 3760 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 

 ทัง้นี้  ผูส้อบบญัชรีายนายไพบูล ตนักูล และรายนายบญุเลศิ กมลชนกกุล ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัและบริษ ัท

ย่อยเป็นครัง้แรก และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผู ้สอบบญัชีของบริษทัและ

บรษิทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 ส่วนนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้เป็นเวลา 

5 ปีตดิต่อกนั ในการนี้ ยงัไม่มผูีส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชขีองบริษทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิ

ของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชี ของบริษทันัน้

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 10 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผู ้สอบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

นอกจากนี้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วน

ไดเ้สยีกบับรษิทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหนา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระ

แต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของบริษทั

และบริษทัย่อยแลว้ เหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 3 ,511,000 บาท ค่าสอบบญัชขีองบริษทัย่อยเป็นเงนิจ านวน 

3,759,000 บาท รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 7,270,000 บาท 

 

ขอ้มูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 3,028,200 บาท 3,278,000 บาท 3,511,000 บาท 

2. รวมค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบริษทัย่อย 6,649,000 บาท 6,917,000 บาท 7,270,000 บาท 

3. ค่าบรกิารอืน่ๆ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
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นอกจากนี้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบริษทั จ านวน 15 บรษิทั คอื 

 

1. บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)     2. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ จ ากดั 

3. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ จ ากดั      4. บรษิทั รชัโยธิน ซนีีมา่ จ ากดั 

5. บรษิทั รชัโยธิน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั       6. บรษิทั รชัโยธิน เรยีลตี้ จ  ากดั 

7. บรษิทั สยาม ซนีีเพลก็ซ ์จ ากดั        8. บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

9. บรษิทั เค อารน่ีา จ ากดั           10. บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ากดั 

11. บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จ ากดั      12. PVR Bluo Entertainment Limited 

  13. บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิ้ง อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั    14. บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 

  15. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ากดั           

      

    

  

 


