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ที สลบ. 018/2563
วันที 18 พฤษภาคม 2563
เรือ
 ง การแต่งตัง$ ผู ้สอบบัญชี
เรียน กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (“สํา นั ก งาน ก.ล.ต.”) ได ้มีป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.28/2563 ลงวันที 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันกรณีทบ
ี ริษัททีอ
 อกหลักทรั พย์ไม่
สามารถจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี เพือ
 แต่งตัง$ ผู ้สอบบัญชีได ้ ให ้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ทีผ
 ่านการ
สอบทานจากผู ้สอบบัญ ชีท ไี ด ้รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน ก.ล.ต. และได ้รั บ การแต่ง ตัง$ จากบริษั ทต่อ สํา นั ก งาน
ก.ล.ต.ได ้ โดยต ้องเสนอให ้ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง$ ผู ้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมครัง$ ต่อไป
บริษั ทขอเรีย นแจ ้งว่า ทีป ระชุม คณะกรรมการของบริษั ทหลัก ทรั พ ย์ เคจีไ อ (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน)
(“บริษัท”) ครัง$ ที 1/2563 ซึง ประชุมเมือ
 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได ้ให ้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตัง$ ผู ้สอบบัญชี และ
กําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2563 จากบริษัทดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด (“Deloitte”) โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ
 นํ าเสนอต่อทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยมีรายชือ
ผู ้สอบบัญชี ดังนี$
่ ส
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้ อบบัญชี
นางวิลาสินี กฤษณามระ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
นายวัลลภ วิไลวรวิทย ์
นางนิ สากร ทรงมณี
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อนึง ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวข ้างต ้น และ บริษัทดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึง เป็ นสํานั กงานต ้น
สังกัดของผู ้สอบบัญชี เป็ นผู ้สอบบัญชีทไี ด ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. และไม่มค
ี วามสัมพันธ์ และ/หรือไม่ม ี
ส่วนได ้เสียกับบริษัท บริษั ทย่อ ย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ กีย
 วข ้องกับ บริษั ท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน
2,490,000 บาท และค่าใช ้จ่า ยส่ว นเพิม
 เกิด ขึน
$ ครั ง$ เดียวในปี 2563 จํ านวน 250,000 บาท สําหรั บการสอบทาน
$ ของค่า เผือ ผลขาดทุน ด ้านเครดิต ทีค
แบบจํ า ลองสามชัน
 าดว่า จะเกิด ขึน
$ (Impairment Model) ซึง จะใช ้ครั ง$ แรกตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9

จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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