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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา  จาละ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

• ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี  จํานวน 3 คน มีดังนี้ 
 
ช่ือ :   นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 

อายุ :   54 ป 

วุฒิการศึกษา :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 
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ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   49 ป 

วุฒิการศึกษา :   บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 
ช่ือ :  นางสาวสมใจ คุณปสุต   

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  43 ป 

วุฒิการศึกษา :  บัญชีบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน :  หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    - บริษัท ราชธานี ลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยประกนัภัย จํากัด (มหาชน)   

- บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สําหรับงบการเงินป 2558 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปน

จํานวนเงิน 900,000 บาท  ซึ่งจํานวนเงินเทากับคาสอบบัญชีในป 2557 

• คาบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นท่ีจายใหกับผูสอบบัญชี 

• ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

• จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ท้ัง 3 คน ไดรับแตงต้ังและมีจํานวนปท่ีสอบบัญชี ดังน้ี  

             รายนาม ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ป 2544 - ป 2545 และ - 

   ป 2549 - ป 2557 - 

2. นางสาวรัตนา จาละ  ป 2546 - ป 2553 และ 5 

   ป 2556 - ป 2557 2 

3. นางสาวสมใจ  คุณปสุต  - - 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 
ผูสอบบัญชบีริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูมีความรูความเขาใจในธุรกิจ 

ตาง ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตเปนอยางดี รวมทั้งผลงานท่ีผานมามีคุณภาพและเช่ือถือได จึงมีมติใหเสนอผูสอบบัญชีของ   

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 
 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่งธปท. ไดใหความเห็นชอบแลว 

 


