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• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 
1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 

2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

3. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734  

 

 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัท   

ขอมูลประวัติโดยสังเขปของผูสอบบญัชี  จํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 

ช่ือ   : นายณรงค  พันตาวงษ 

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3315  

อายุ : 56  ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ  ป 2551  :    

- บริษัท ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ปูนซีเมนตเอเซยี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

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

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

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552  
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ช่ือ   : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   

 เลขท่ีผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  3516 

อายุ : 49 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ ป 2551  :    
- บริษัท ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย  จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ธนาคารสินเอเซยี  จํากัด (มหาชน)    

- บริษัท หลกัทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

- บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท เมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ต้ังแตปการบัญช ี-  ถึง ปการบัญช ี- รวมเปน  -  ป  

 

ช่ือ   : นางสาวรัตนา  จาละ 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 

อายุ : 44 ป 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ตําแหนงของผูสอบบญัชีในสํานกังาน  :   หุนสวน 

ประสบการณการตรวจสอบ ป 2551  :    
- บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท หลกัทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  

- บริษัท ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ตรวจสอบบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ติดตอกัน ต้ังแตปการบัญชี 2549 ถึง ปการบัญชี 2551 รวมเปน 3 ป 
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 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง โดยท่ีประชุมผูถือหุนไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 

• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 สําหรับงบการเงินป 2552 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (Ernst & Young) ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับ

บริษัทฯ เปนเงิน 1,650,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนหาหม่ืนบาทถวน) เทากับป 2551  

• คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

 ไมมี        

• ความสัมพันธกับบริษัท 

 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ 

• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 

  สํานักงานผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแต ป 2544 รวมเปนเวลา 9 ป ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 สวนผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ัง มีนางสาวรัตนา จาละ ท่ีลงนามเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2551 สวนอีก 2 ทานยังไมเคยลง

นามเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต จึงไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในกลุมของบริษัทฯ จํานวน 16 บริษัท คือ 

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท หลกัทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท หลกัทรัพยจัดการกองทุน 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 ที ลีสซิ่ง จํากัด 

10. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด 

11. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

12. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

14. บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 
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15. กองทุนรวมธนชาต พร็อพเพอรต้ีฟนด 6 

16. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

• การอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหนังสือท่ี ฝกก.

(02) 181/2552 เร่ือง การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีสําหรับรอบปการบัญชี 2552 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญชีท้ัง 3 ทานตามท่ีเสนอแลว 




