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วันที่ 24 เมษายน 2557
เรื่ อง

ชี้ แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ในวาระที่ 6 เรื่ อง
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เผยแพร่ จดหมายจากบริ ษทั
ถึ งตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการชี้ แจงการเพิ่มเติ มรายละเอี ยดวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2557 ในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 23 เมษายน 2557 นั้น บริ ษทั ได้รับการยืนยันแล้วว่า ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บีดีโอ จากัด ได้แก่ คุณฐิตราพร กลิ่นเกลา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 และคุณโกศล แย้มลีมูล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4575 ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณานาเสนอผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง (ตามวาระการประชุมที่ 6) จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ทาการติดต่อผูส้ อบบัญชีสานักงานอื่น และได้รับหนังสื อตอบรับงานสอบบัญชีและ
งานสอบทานงบการเงินประจาปี 2557 จากบริ ษทั พีวี ออดิ ท จากัด ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) แล้ว เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่
บริ ษทั จะสามารถนาส่ งและเปิ ดเผยงบการเงินได้ตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย บริ ษทั จึงพิจารณาเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวาระการประชุ มที่ 6 โดยขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พีวี ออดิ ท จากัด และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
สาหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 7147
หรื อนายไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9429 แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิ ท จากัด หรื อ
ผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นภายในสานักงานเดี ยวกันเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2557
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 1,020,000 บาทสาหรับบริ ษทั และ 80,000 บาท
สาหรับบริ ษทั ย่อย ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
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2. ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอื่นได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกาพล พัฒนาอนุกลู
ประธานฝ่ ายการเงินและเลขานุการบริ ษทั

