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เรื่ อง

การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2563 ได้ มีมติให้ เลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกําหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงเป็ นสาเหตุทําให้ ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ถูกเลือ่ นออกไป
อย่า งไรก็ ต าม อ้ า งอิ ง ประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 ลงวัน ที่ 27 มี น าคม 2563 จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ ประกาศผ่อนผันให้ ในกรณีบริ ษัทฯ
ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริ ษัทฯ
ต้ องเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ ให้ ความเห็นชอบการเสนอ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2563 ทังนี
้ ้อัตราค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 ให้ ใช้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบ โดยกําหนดค่าสอบ
บัญชีเป็ นเงิน 2,820,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย จะรวมเป็ นจํานวนไม่เกิน 3,560,000
บาทต่อปี โดยบริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายดังกล่าวและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2563 ในการประชุมคราวต่อไป
ทังนี
้ ้จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้ ให้ ความเห็นชอบการ
เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทังนี
้ ้อัตราค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 ให้ ใช้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบโดยกําหนดค่า
สอบบัญชีเป็ นเงิน 2,820,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย จะรวมเป็ นจํานวนไม่เกิน
3,560,000 บาทต่ อ ปี โดยบริ ษั ท ฯ จะเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ร ายดัง กล่า วและกํ า หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ในการประชุมคราวต่อไป
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โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นางสาวบงกช อํ่าเสงี่ยม
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789

โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นมาสามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน)
(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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