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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4950  และ/หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516   

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด)  

ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบญัชี  จํานวน 3 คน มีดังนี ้
 

ช่ือ :   นางสาวรัตนา  จาละ 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

อายุ :   48 ป 

วุฒิการศึกษา :   บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 
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ช่ือ :   นางสาวภูร์ิพรรณ  เจริญสุข 

    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4950 

อายุ :   43 ป 

วุฒิการศึกษา :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากดั 

- บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

- บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากดั 

- บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

- ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

- บริษัท ยโูอบี ลสีซิง่ (ไทย) จํากัด 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ :   นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 

อายุ :   53 ป 

วุฒิการศึกษา :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน : หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ : - บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทุนภัทร จาํกัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทรีนิต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
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• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สําหรับงบการเงินป 2557 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 เปน

จํานวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งลดลงรอยละ 5.3 จากคาตอบแทนในป 2556 ท่ีมีคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 950,000 บาท 

• คาบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นท่ีจายใหกับผูสอบบัญชี 

• ความสัมพันธกับบริษัทฯ 
 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

• จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ท้ัง 3 คน ไดรับแตงต้ังและมีจํานวนปท่ีสอบบัญชี ดังน้ี  

             รายนาม ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 

1. นางสาวรัตนา จาละ  ป 2546 - ป 2553 และ 5 

   ป 2556 1 
2. นางสาวภูร์ิพรรณ เจริญสุข  ป 2554 - ป 2556 2 

3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ป 2544 - ป 2545 และ - 

   ป 2549 - ป 2556 - 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 
ผูสอบบัญชบีริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหเสนอผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบ

แลว 

 


