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รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทยอยที่ใชผูสอบบัญชีรายเดยีวกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ทักษะความรู ความสามารถของทีมงาน และ

ประสบการณในการตรวจสอบอันจะเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว จึงมีมติแตงต้ังสำนักผูสอบบัญชีรายใหม 

คือ บริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2565 เนื่องจากผูสอบบัญชีดังกลาวสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการ

ทำงานที่ดี มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อีกทั้งเปนผูสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซ่ึงจะทำใหเกิดความสะดวก

ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกำหนดคาสอบบัญชี สำหรับป 2565 ประกอบดวย 

1. บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

2. บริษัท สตาร เทค โซลูชั่น จำกัด 

3. บริษัท สตาร เมด โซลูชั่น จำกัด 

 ซ่ึงรวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปไว แลว รวมทั้งส้ิน 2,850,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นวาผูสอบบัญชีและคาสอบบญัชีตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอมีความเหมาะสม จึงมีมติอนุมัติใหนำเสนอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนประจำป 2565 เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท ธอน

ตัน จำกัด ดังมีรายชื่อตอไปนี ้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจำป 2565 

 

ผูสอบบัญชีของบริษัท สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยฯ 2565 ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีดังตอไปนี้ 

 1) นายสมคิด   เตียตระกูล                           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่2785 

         2) นางสาวกัญญาณัฐ          ศรีรัตนชัชวาลย                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่6549 

          3) นางสาวอมรจิตร             เบาหลอเพชร                        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 

         4) นางสาวศรัญญา             อัครมหาพาณิชย                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่9919 

          5) นางสาวลักษม ี          ดีตระกูลวัฒน พล                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่9056 

         6) นางสาวเกศินี   สระทองพูล                          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่9262  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2565 รวมทั้งส้ิน 

2,850,000 บาท  
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1.นายสมคิด  เตียตระกูล     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 2785 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 19 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา • Master of business administration, Kasetsart University, Thailand   

• Bachelor of accounting, Chulalongkorn University, Thailand 

ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี Worked at GT Thailand for 19 years (2002 – 2022). 

2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตนชัชวาลย     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 6549 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 23 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา • Master of Business Administration from Thammasat University, Thailand  

• Bachelor of Accountancy from Thammasat University, Thailand 

ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี Worked at GT Thailand for 23 years (1998 – 2022). 

3. นางสาวอมรจิตร  เบาหลอเพชร   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 10853 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 16 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of business administration in accounting from Kasetsart University, Bangkok, 

Thailand 

ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี Worked at GT Thailand for 17 years (2005 – 2022). 

4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย         

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9919 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 16 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of business administration from Assumption University, Thailand 

ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี Worked at GT Thailand for 17 years (2005 – 2022).  

5. นางสาวลักษม ีดีตระกูลวัฒนพล        

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9056 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 1 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
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ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี Experience in International Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting 

Standards. She has over 15 years of experience in auditing the Energy sector in 

Thailand, Myanmar, Japan and Laos, and Construction businesses in Thailand and 

Vietnam. Luxsamee has specialised in the energy business, relating to operating power 

plants in IPPs, SPPs and VSPPs, operation and maintenance services, and electricity 

transmission. 

6. นางสาวเกศินี สระทองพูล     

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9262 

จำนวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 1 ป 

จำนวนหลักทรัพยทีถ่ือครอง ไมมี 

ความสัมพันธกับผูบริหาร ไมมี 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor’s and Master’s Degree in Accounting from Thammasat University 

ประวัติการทำงานดานการสอบบัญช ี • Worked at EY Thailand for 15 years (2002 – 2017).  

• Worked at EY London for 1 year and joining Global Data  

Analytic Team from around the world (2015-2016).  

• Worked with MNC company for 1 year in executive level (2017-2018).  

• Worked at Mazars Thailand for 2 years (2018-2020). 

 โดยกำหนดใหผูสอบบัญชีขางตนคนใดคนหนึ่งหรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให

ความเห็นชอบ ซึ่งผูสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท ธอนตัน จำกัด เปนผูทำหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน และลงนามในรายงานการ

สอบบัญชี 

  

 


