
1                                                                                                                เอกสารแนบ 6/หนา 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  8 : พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550  

 
 ช่ือผูสอบบัญชีและช่ือสํานักงาน 

1. นางสาวรัตนา  จาละ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  และ/หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516  และ/หรือ 

3. นายณรงค พันตาวงษ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัท 

 คาตอบแทนการสอบบัญชี 

สําหรับงบการเงินป 2550 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst&Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการ

สอบบัญชี สําหรับบริษัทและบริษัทในกลุมธนชาต (ภายหลังการตอรอง) เปนเงิน 16,020,000 บาท โดยสามารถ

สรุปคาธรรมเนียมการสอบบัญชีป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 ไดดังนี้ 

หนวย : บาท 

ป 2550 ป 2549 เพ่ิม (ลด)   เพ่ิม (ลด) 

รอยละ 

บมจ.ทุนธนชาต 1,850,000 2,000,000 (150,000) (7.5) 

เฉพาะบริษัทยอย (16 แหง) 14,170,000 11,840,000 2,330,000 19.68 

รวมคาธรรมเนียมการสอบบัญชีท้ังกลุม 16,020,000 13,840,000 2,180,000 15.75 

 

 ความสัมพันธกับบริษัท 

ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอ่ืนกับบริษัท 

 การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 

สํานักงานผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแตป 2544 รวมเปนเวลา 6  ป โดยผูสอบบัญชีท่ี

เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีไดทําหนาท่ีสอบบัญชีใหแกบริษัทมาแลวเปนเวลา 1 ป คือ ตั้งแตป 2549 

 การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

Ernst&Young ไดรับเปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทยอยและบริษัทในกลุมธนชาต  

หนาท่ี  26 
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 ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชีจํานวน 3 ทาน มีดังน้ี 

 

ช่ือ   : นางสาวรัตนา  จาละ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734                   

 

อายุ      : 42  ป 
 

วุฒิการศึกษา    : บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน  

 

ประสบการณการตรวจสอบ  ป 2549   :    

 บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)        

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด   

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน   

 ธนาคารยูโอบี  จํากัด (มหาชน)       

 ธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน)     

 

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี 2549 ถึง ปการบัญชี 2549 รวมเปน 1 ป  
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ช่ือ        : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  

เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3516  
 

อายุ      : 47  ป 
 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

   

 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน  

 

ประสบการณการตรวจสอบ  ป 2549   :    

 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)   

 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)    

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)   

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)   

  

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี -  ถึง ปการบัญชี - รวมเปน  -  ป  
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ช่ือ        : นายณรงค  พันตาวงษ  

เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3315  

 

อายุ      : 54  ป 
 

วุฒิการศึกษา    : บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน  

 

ประสบการณการตรวจสอบ  ป 2549   :    

 บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)    

 บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)    

 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)    

 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)     

 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)    

 

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี  -   ถึง ปการบัญชี  -  รวมเปน  -  ป  
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นอกจากน้ี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดรับเปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ใหแกบริษัทยอยของบริษัท 

จํานวน 16 บริษัท ดังน้ี 

 

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 3. 

4. บริษัท ธนชาต ประกันภัย จํากัด 

5. บริษัท ธนชาต ประกันชีวิต จํากัด 

6. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

7. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

8. บริษัท ธนชาต กรุปลีสซิ่ง จํากัด 

9. บริษัท ธนชาต ลีสซิ่ง 2000 จํากัด 

10. บริษัท เนชั่นแนล ลีสซิ่ง จํากัด 

11. บริษัท ธนชาต กฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

12. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 01 จํากัด 14. 

15. กองทุนรวม ธนชาต พร็อพเพอรตี้ ฟนด 6 

16. บริษัท กลาสเฮาส บิลดิ้ง จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 


	ประกอบการพิจารณาในวาระที่  8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 

