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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 

1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 

3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  

 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัท   

ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบัญชี  จํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 

ช่ือ   : นายณรงค  พันตาวงษ 

 เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3315  

อายุ : 55  ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ  ป 2550  :    

- บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท อมตะคอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี  -   ถึง ปการบัญชี  -  รวมเปน  -  ป 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551  
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ช่ือ   : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

 เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3516 

อายุ : 48 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ ป 2550  :    
- บริษัทหลักทรัพยภัทร  จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส  จํากัด (มหาชน)    
- บริษัทหลักทรัพย ไซรัส  จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)   
- บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ต้ังแตปการบัญชี -  ถึง ปการบัญชี - รวมเปน  -  ป  

 

ช่ือ   : นางสาวรัตนา  จาละ 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 

อายุ : 43 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบัญชีในสํานักงาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ ป 2550  :    
- บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ต้ังแตปการบัญชี 2549 ถึง ปการบัญชี 2550 รวมเปน 2 ป 
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• คาตอบแทนการสอบบัญชี 

สําหรับงบการเงินป 2551 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีสําหรับบริษัท (ภายหลังตอรอง) เปนเงิน 1,650,000 บาท โดยสามารถสรุปคาธรรมเนียมการสอบบัญชีป 2551 

เปรียบเทียบกับป 2550 ไดดังนี้ 

              หนวย : บาท 

 
ป 2551 ป 2550 เพิ่ม (ลด) 

เพิ่ม (ลด)   

รอยละ 

  คาสอบบัญชี 1,650,000 1,850,000 (200,000) (10.81) 

• ความสัมพันธกับบริษัท 

   ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับบริษัท 

• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 

Ernst & Young ที่เสนอแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทต้ังแตป 2544 รวมเปนเวลา 7 ป โดยผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ัง

เปนผูสอบบัญชีไดทําหนาที่สอบบญัชีใหแกบริษัทมาแลวเปนเวลา 2 ป คือ ต้ังแตป 2549 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

  Ernst & Young ไดรับเปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทยอยและบริษัทในกลุมธนชาต จํานวน 16 บริษัท คือ  

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

6. บริษัท บริหารสินทรัพย  เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

7. บริษัท บริหารสินทรัพย  แมกซ จํากัด 

8. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

9. บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด 

10. บริษัท เนช่ันแนล ลีซซิ่ง จํากัด 

11. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

12. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

14. บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 

15. กองทุนรวมธนชาต พร็อพเพอรต้ีฟนด 6 

16. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 




