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• ช่ือผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951  

 

แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

• ข้อมูลประวัตโิดยสังเขปของผู้สอบบัญชี  จาํนวน 3 คน มีดังนี ้

ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   50 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั 

- บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทย ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
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ช่ือ :  นางสาวสมใจ คณุปสตุ   

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 

อายุ :  44 ปี 

วุฒกิารศกึษา :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน :  หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บริษัท ราชธานี ลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)   

- บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท นวกิจประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท สินมัน่คงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ :   นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 

อายุ :   44 ปี 

วุฒกิารศกึษา :   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

   วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติด้านการเงิน 

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตาํแหน่งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน : หุ้นส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
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• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับงบการเงินปี 2559  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้เสนอคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 เป็น

จํานวนเงิน 900,000 บาท  ซึง่จํานวนเงินเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2558 

• ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษัทฯ ไม่มีคา่บริการอ่ืนท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชี 

• ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ตอ่งบการเงิน 

• จาํนวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ ทัง้ 3 คน ได้รับแตง่ตัง้และมีจํานวนปีท่ีสอบบญัชี ดงันี ้ 

             รายนาม ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จาํนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวรัตนา จาละ  ปี 2546 - ปี 2553 และ 5 

   ปี 2556 - ปี 2558 3 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ  ปี 2558 - 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย์  - - 

 

• การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

ผู้สอบบญัชีบริษัท สํานกังาน  อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้ สอบบญัชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี รวมทัง้ผลงานท่ีผ่านมามีคุณภาพและเช่ือถือได้ จึงมีมติให้เสนอผู้ สอบบัญชีของ   

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

• การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอจะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ธปท. ซึง่ธปท. ได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว 
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