เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสําหรับปี 2564
เพื อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน จํา กัด พ.ศ.
และข้อ บัง คับ ของธนาคาร
คณะกรรมการเห็ น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็ น สมควรเสนอที ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น
เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี
ดังนี
1.

ชือผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
เพือให้เป็ นไปตามนโยบายของ Industrial and Commercial Bank of China Limited คณะกรรมการขอเสนอ
เปลียนสํานักงานสอบบัญชีของธนาคารและบริ ษทั ย่อย จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น บริ ษทั ดีลอยท์
ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายชือผูส้ อบบัญชีทีเสนอแต่งตัง ดังนี
- นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- นางนิสากร ทรงมณี
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- นางวิลาสิ นี กฤษณามระ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และ
เป็ นผูส้ อบบัญชีทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็ นผูล้ งลายมือชือใน
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับธนาคาร บริ ษทั ในกลุ่ม ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ทังนี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือข้างต้นได้รับการเสนอชือเป็ นผูส้ อบบัญชีของธนาคารเป็ นครังแรก เนื องจากธนาคาร
ได้เปลียนสํานักงานสอบบัญชีมาเป็ นบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยเริ มการตรวจสอบงบการเงิ น
ประจําปี
เป็ นต้นไป
2.

ค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของธนาคารประจําปี
จํานวน , , บาท
และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลีสซิ งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (บริ ษทั ย่อยของธนาคาร) จํานวน , , บาท และ
บริ ษทั ไอซี บีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ลีสซิ งไอซี บีซี (ไทย) จํากัด) จํานวน , บาท
รวมค่าสอบบัญชี ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน , , บาท ซึ งเพิมขึนร้อยละ . เมือเที ยบกับปี ก่ อน โดยมี
รายละเอียดดังนี

-2ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่ อยย้ อนหลัง ปี
2562 (บริ ษทั เคพีเอ็มจีฯ)
บาท

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)
จํากัด
บริ ษทั ไอซีบีซี (ไทย)อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จํากัด **
รวม
หมายเหตุ:

2563 (บริ ษทั เคพีเอ็มจีฯ)
บาท

2564 (บริ ษทั ดีลอยท์ฯ)

บาท
%* ค่าทดสอบยอดยกมา ค่าสอบบัญชี
ของงบการเงิน
รายปี
สําหรับปี

ค่าสอบบัญชี
รายปี

%*

ค่าสอบบัญชี
รายปี

3,207,600

0%

3,207,600

0%

-

4,000,000 24.7%

1,768,994

0%

1,768,994

0%

250,000

1,760,000 0%

-

-

180,000

-

-

450,000 150%

4,976,594

0%

5,156,594

3.62%

250,000

6,210,000 20.4%

* ร้อยละทีเพิมขึนจากปี ก่อน
** สําหรับปี
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั นีคิดเพียง , บาท เนืองจากยังไม่ได้เริ มดําเนินงาน โดย
จะเริ มดําเนิ นงานตังแต่ ปี
เป็ นต้นไป ค่าบริ การดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งอืนๆ เช่น ค่าเดินทาง
ค่าจอดรถ ค่าล่วงเวลา ค่าสื อสาร และค่าพิมพ์เอกสาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีรวม

%*

