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ชื่อผู�สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
2. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 
3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

แห0งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

• ข�อมูลประวัติโดยสังเขปของผู�สอบบัญชี จํานวน 3 คน มีดังนี้ 

ชื่อ :  นางสาวสมใจ  คุณปสุต 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  

อายุ :  51 ป5 

วุฒิการศึกษา :  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8 

ตําแหน.งของผู�สอบบัญชีในสํานักงาน : หุนส0วน 

ประสบการณ/การตรวจสอบ : - บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัทหลักทรัพย8 ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัทหลักทรัพย8จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ8เชียล กรุ@ป จํากัด (มหาชน) 
 - ธนาคารแลนด8 แอนด8 เฮาส8 จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน8 จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เอส 11 กรุ@ป จํากัด (มหาชน) 
 - ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุ@ป จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
 - บริษัท แมนูไลฟD ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต.งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค.าสอบบัญชี ประจําป3 2565 
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ชื่อ :  นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :  56 ป5   

วุฒิการศึกษา :  บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร8 

ตําแหน.งของผู�สอบบัญชีในสํานักงาน : หุนส0วน 

ประสบการณ/การตรวจสอบ : - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย8 เมย8แบงก8 กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุ@ป จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย8 โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย8 บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 

 

ชื่อ :   นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4812 

อายุ :  50 ป5 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 

ตําแหน.งของผู�สอบบัญชีในสํานักงาน : หุนส0วน 

ประสบการณ/การตรวจสอบ:    - บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟD ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
- บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 - บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด8) จํากัด (มหาชน) 
 - บริษัท เจอเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด8) จํากัด (มหาชน) 
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• ค.าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สําหรับงบการเงินป5 2565 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอค0าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป5 2565  

เปKนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เท0ากับป5 2564 

• ค.าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไม0มีค0าบริการอื่นท่ีจ0ายใหกับผูสอบบัญชี 

• ความสัมพันธ/กับบริษัทฯ 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีท่ีเสนอแต0งต้ัง ไม0มีความสัมพันธ8 และไม0มีส0วนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทย0อย  

บริษัทร0วม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ0หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกล0าวและมีความเปKนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
ต0องบการเงิน 

• จํานวนป3ท่ีเปGนผู�สอบบัญชีให�บริษัทฯ 
ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแต0งต้ัง ท้ัง 3 คน ไดรับแต0งต้ังและมีจํานวนป5ท่ีสอบบัญชี ดังน้ี 

รายนาม ได�รับการแต.งตั้งจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น จํานวนป3ท่ีสอบบัญชีให�บริษัท 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต ป5 2558 - ป5 2564 4 

2. นางสาวรัตนา  จาละ ป5 2556 - ป5 2560 และ 
ป5 2562 - ป5 2564 

5 
- 

3. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ป5 2563 - ป5 2564 - 

• การเปGนผู�สอบบัญชีของบริษัทย.อย 
ผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด เปKนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย0อย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว0าผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปKนผูมีความรูความเขาใจในธุรกิจ 

ต0าง ๆ ของบริษัทในกลุ0มธนชาตเปKนอย0างดี ผลงานท่ีผ0านมามีคุณภาพและเช่ือถือได รวมท้ังมีการใหคําปรึกษาท่ีดีตลอดมา จึงมีมติให
เสนอผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปKนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย0อย 


