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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2562 
 

 คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2562 ซึ่งผานความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“ผูสอบบัญชีหลัก”) ดังมีรายนามตอไปนี้ คนใด
คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี  และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2562 

รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
1) นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท 4098 1 ป 
2) นางสาวบงกช  อ่ําเสงี่ยม 3684 2 ป 
3) นางวิไลวรรณ  ผลประเสริฐ 8420 - 
4) นางศศิธร  พงศอดิศักด์ิ 8802 - 
 
โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ไมเปนผูถือหุน ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของ ในลักษณะท่ี
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ 

2. กําหนดคาสอบบัญชีโดยบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 ป 2561 (บาท) ป 2562 (บาท) 

1) คาสอบบัญชี 8,190,000 8,565,000 
2) คาบริการอื่น  - - 

 คาสอบบัญชีป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 375,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ และสาขามีจํานวนรายการที่เพิ่มมากขึ้น  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวนรวม 37 บริษัท ดังนี้ 
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
2) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด จาํกัด 
3) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน จํากัด 
4) บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด 
5) บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ จํากัด  
6) บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรต้ี จํากัด 
7) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน สแควร จํากัด 
8) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
9) บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด 
10) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด 
11) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร จํากัด 
12) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลต้ี จํากัด 
13) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด 
14) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด 
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15) บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 
16) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 
17) บริษัท เซ็นทรัลฟูด อเวนิว จํากัด 
18) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด 
19) กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 
20) บริษัท ซีพีเอ็น เลิรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
21) บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด 
22) บริษัท ซีพีเอ็น ซิต้ี จํากัด 
23) บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ จํากัด 
24) บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนซ ขอนแกน จํากัด 
25) บริษัท ซี.เอส. ซิต้ี จํากัด 
26) บริษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด  
27) บริษัท สวนลุม พร็อพเพอรต้ี จํากัด 
28) บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเมนท จํากัด 
29) บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอรต้ี แมนเนจเมนท จํากัด 
30) บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด 
31) บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด 
32) บริษัท ดาราฮารเบอร จํากัด 
33) บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จํากัด 
34) บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
35) บริษัท ฟโนมินอน ครีเอช่ัน จํากัด (กิจการรวมคา) 
36) บริษัท ซินเนอรจิสติก พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (กิจการรวมคา)   
37) บริษัท คอมมอน กราวน ไทยแลนด จํากัด (กิจการรวมคา) 

3. กําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตางประเทศ ประมาณการจํานวน 803,502 บาท 
คาสอบบัญชีป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 223,702 บาท เนื่องจากโครงการในประเทศมาเลเซียจะเปดดําเนินการ
ในป 2562 ทั้งนี้ บริษัทยอยที่จัดต้ังและจดทะเบียนในตางประเทศ ประกอบดวย 4 บริษัท ดังนี้ 
1) Global Retail Development & Investment Limited 
2) Global Commercial Property Limited 
3) CPN Ventures Sdn. Bhd.   
4) Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (กิจการรวมคา)  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตางประเทศบางบริษัทอาจเปนผูสอบบัญชีหลักหรือผูสอบ
บัญชีอื่น (“ผูสอบบัญชีรอง”) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยที่จัดต้ังและจดทะเบียนในตางประเทศบางบริษัทอาจเปนผูสอบบัญชี
หลักหรือผูสอบบัญชีอื่น (“ผูสอบบัญชีรอง”) โดยในกรณีที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยไมไดสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ
ผูสอบบัญชีหลัก คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหสามารถจัดทํางบการเงินไดทนัตามกําหนดระยะเวลา 
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4. มอบอํานาจการแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหวางป  

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหฝายจัดการเปนผูอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบทาน 
งบการเงินของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางป  

 


