Firm Overview
บริษัท บัญชีกจิ บริหาร จากัด ก่อตั้ง โดย คุณบุญชู โรจน
เสถียร เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยประกอบกิจการด้ านการให้
บริการด้ านการจัดทาบัญชี บริการด้ านที่ปรึกษา และการ
จัดอบรมสั มมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชี พบัญชี

Service
บริการด้ านจัดทาบัญชี
บริการด้ านจัดทาเงินเดือน และภาษีอากร
บริการด้ านทีป่ รึกษาทางการเงิน และวางแผนภาษีอากร
การให้ คาปรึกษาแนะนาตอบข้ อหารื อเกีย่ วกับกฎหมาย
ภาษีอากร
- การจัดอบรมสั มมนาทางด้ านวิชาชีพบัญชี

Experience
ได้ ให้ บริการด้ านบัญชีและภาษี
1. บจก.ซีเอซี (บริษัทในเครื อไทยเบรฟ)
ธุรกิจส่ งเสริมสั นธการสั งคมและธุรกิจ
2. บจก.เอ ทีแอนด์ ที โกลบอล(ประเทศไทย)
ธุรกิจด้ านบริการ
3. บจก.นอร์ ทเกตอรินโซ่ (ประเทศไทย)
ธุรกิจบริการด้ านซอฟแวร์
4. สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ งประเทศไทย ธุรกิจด้ าน
ส่ งเสริมพัฒนากอล์ฟ
5. บจก.มิตซุ ยออยล์ เอ็กซ์ โปลเรชั่ น
ธุรกิจปิ โตรเลียม
6. บจก.เค็บเบคและบจก.โคเบอนา
ธุรกิจด้ านอาหารภัตตาคาร

Awards

-

Contact Us
บริษัท บัญชีกจิ บริหาร จากัด
87/16 อาคารโมเดอร์ นทาวน์ ชั้ น 2 ซอยสุ ขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2382 0414 โทรสาร 0 2382 0417
www.bunchikij.com E-mail : info@bunchikij.com

Contact person
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 02-3820414, 081-8438485
E-mail : pornchai@bunchikij.com
Experience
พ.ศ 2515-ปัจจุบัน: ตาแหน่ ง ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกจิ จากัด
พ.ศ 2515-ปัจจุบัน: ตาแหน่ ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกจิ จากัด
พ.ศ 2515-ปัจจุบัน: ตาแหน่ ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกจิ บริหาร จากัด
อดีตกรรมการและนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู ปถัมภ์
กรรมการและเหรัญญิกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
อดีตกรรมการคณะพาณิชย์ ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้ทรงวุฒิประจาศาลรัฐธรรมนูญ
กรรมการสมาคมสนามกอล์ ฟไทย
กรรมการมูลนิธิปรีดพี นมยงค์

Career
อาชีพ

- บริษัท บัญชีกจิ จากัด ผู้สอบบัญชี
(2515 ถึงปัจจุบนั )
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท บัญชีกจิ จากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท บัญชีกจิ บริหาร จากัด

Qualifications
การศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- ACEAN CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

นาย ศรัณย์ สุ ภัคศรั ณย์
กรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่ม
โทรศัพท์ 02-3820414,085-9015636
E-mail: bombsaran@hotmail.com
Experience
พ.ศ 2556-2558 ผู้อานวยการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู ปถัมภ์
พ.ศ 2554-2556 นักวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชู ปถัมภ์
งานทีป่ รึกษาปี 2561(บางส่ วน)
- บริษัท ดีพลัส อินเตอร์ เทรด จากัด (ธุรกิจผลิตจาหน่ ายอุปกรณ์ โทรศัพท์ เคลื่อนที)่
- บริษัท นาสป้ า เอเชีย จากัด (ธุรกิจผลิตจาหน่ ายโลหะและโครงหลังคาเหล็ก)
- บริษัท เจ.ยู.เอ็น. เอ็กซ์ เพรส จากัด (ธุรกิจผลิตจาหน่ ายไม้ ยางพารา)
- บริษัท มัลติโปร อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (ธุรกิจผลิตจาหน่ ายวัตถุดบิ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร)

Career
1.
2.
3.
4.
5.

Practice Areas
ปั จจุบนั

ผู้สอบบัญชีอสิ ระ
ผู้ตรวจสอบควบคุมภายในกิจการต่ างๆ
ประธานคณะกรรมการด้ านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านตรวจสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
งานทีป่ รึกษาด้ านบัญชีแก่ ธุรกิจต่ าง ๆ

Qualifications
Practice Areas
ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จดั การ บจก.บัญชีกจิ พีแอนด์ เอส
คอนโซลิเดชัน

Qualifications
การศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วิทยาศาสตร์ การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
- Director Accreditation Program
114/2015-IOD
- Advanced Audit Committee Program
25/2017-IOD

ารศึกษา บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

