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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 
1. นางสาวภูร์ิพรรณ   เจริญสุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

3. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  

 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัท   

ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบญัชี  จํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 
 

ช่ือ   : นางสาวภูร์ิพรรณ   เจริญสุช 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 

อายุ : 40 ป 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    
- ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยโูอบี ลสีซิง่(ไทย) จํากัด 

- บรัท ยูโอบบีุลเลียน แอนด ฟวเชอร (ไทย) จํากัด 

- บริษัท หลกัทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบ ี(ไทย) จํากัด 

- บริษัท เดอะ อาวร กลาส (ไทยแลนด) จํากัด 

- บริษัท เดอะ อาวร กลาส โฮลด้ิง (ไทยแลนด) จํากัด 

- บริษัท เอ็นเอแอลเอฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

- บริษัท แปซิฟค ไลน จํากัด 

- บริษัท ไลฟสไตลส แปซิฟค ริม (ประเทศไทย) จํากดั 

- บริษัท บางกอก ไทเกอร จํากัด  

- บริษัท ไทยพรอสเพอริต้ี แอ็ดไวซอร่ี จํากัด 

  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 
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ช่ือ   : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3516 

อายุ : 51 ป 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ:    
- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย  จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารสินเอเซีย  จํากัด (มหาชน)”) 

- ธนาคารทิสโกจํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด    

- บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

- บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ   : นายณรงค  พันตาวงษ 

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3315  

อายุ : 58 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ  :    

- บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท  เดลตา อเีลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย วอลลสตรีท ทัลเลทท พรีบอนน จาํกัด 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท จํากัด 

- บริษัท ปูนซิเมนต เอเซีย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง โดยท่ีประชุมผูถือหุนไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร 

ผูถือหุนรายใหญ มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สําหรับงบการเงินป 2554 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,470,000 บาท ซึง่ลดลงรอยละ 14.53 จากคาตอบแทนในป 2553  ท่ีมีคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 

1,720,000 บาท 

• คาบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่นจายแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด  

• ความสัมพันธกับบริษัท 
 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ 

• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 
ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ท้ัง 3 ทาน ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

สํานักงานผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแต ป 2544 รวมเปนเวลา 10 ป 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหเสนอผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั ดังรายชือ่

ท่ีปรากฏ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
ผูสอบบัญชีท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 


