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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 
1. นางสาวภูร์ิพรรณ   เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ/หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  

 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัทฯ  

ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบญัชี  จํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 
 

ช่ือ   : นางสาวภูร์ิพรรณ   เจริญสุข 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 

อายุ : 41 ป 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    

- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท สคิบ จํากดั (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)”) 

- บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากดั 

- บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

- บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากดั 

- บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 
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ช่ือ   : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3516 

อายุ : 52 ป 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทุนภัทร จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

 

ช่ือ   : นายณรงค  พันตาวงษ 

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3315  

อายุ : 59 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ  :    

- บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โพลีเพลก็ซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยูเน่ียนพลาสติก จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จํากัด 

- บริษัท คริสเอน็เนอรยี่ ออย แอนด แกซ (ประเทศไทย) จํากัด 

- บริษัท คริสเอน็เนอรยี่ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 
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• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สําหรับงบการเงินป 2555 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงรอยละ 31.97 จากคาตอบแทนในป 2554  ท่ีมีคาสอบบัญชี

เปนจํานวนเงิน 1,470,000 บาท 

• คาบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นท่ีจายใหกับผูสอบบัญชี 

• ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

• จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ 

ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ัง ทั้ง 3 ทาน เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน มี

รายนามดังนี้ 
 รายนาม       ไดรบัการแตงต้ังจากผูถือหุน จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 

1. นางสาวภูร์ิพรรณ   เจริญสุข       ป 2554   1 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล    ป 2549 – ป 2554   -  

3. นายณรงค พันตาวงษ   ป 2544 – ป 2554   -  

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
ผูสอบบัญชบีริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหเสนอผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด    

ดังรายชื่อท่ีปรากฏ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
  ผูสอบบัญชีท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบ

จากธนาคารแหงประเทศไทย 

 


