
 สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

 
40 

รายนามผู้สอบบัญช ีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนั 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ. 35 ซึ่งก าหนดให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 โดยเสนอให้แตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 13 บริษัท* ดงัมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือ เลขที่ใบอนญุาต 
จ านวนปีทีเ่ป็น 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปี 
1.  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 3920 3 ปี 2 ปี  
2.  นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 4195 2 ปี - 
3.  นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร   7494 2 ปี - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ภายในวงเงิน 880,000 บาท ซึง่ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
70,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนรอบบญัชีจากเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม ในปี 2559 เป็น
เร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัที่ 30 กันยายน ในปี 2560 ท าให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี
ลดลง โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นอตัราที่ใกล้เคียงกบับริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดียวกนั ตามรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย :   บาท 

 
หมายเหต ุ* รายช่ือบริษัทยอ่ยของบริษัทจ านวน 13 บริษัท คือ 

1. บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั 2. บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 

3. บริษัท แกรนด์ ย ูลฟิวิ่ง จ ากดั 4. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

5. บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากดั 6. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากดั 

7. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ คอนซลัติง้ จ ากดั 8. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ ากดั 

9. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 10. บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จ ากดั 

11. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 12. บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

13. บริษัท  ดิ แอสเซทส์ คอนซลัแทนซี จ ากดั 
 

 ปี 2560 (ปีที่เสนอ)  ปี 2559 เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ  880,000 950,000 (7.37) 
คา่บริการอื่น (Non Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี 0 

คา่บริการอื่นรวมคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  880,000 950,000 (7.37) 
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ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
  
ชื่อ  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3920 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการท างาน 30 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททางการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั 

 บริษัท หลกัทรัพย์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวส 
 บริษัท สระบรีุเทคนิคคอนกรีต จ ากดั 

 
 

http://www.baanfinder.com/th/developer/93660_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
  
ชื่อ  นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการท างาน 29 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคมุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติ 

 ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชี รับอนญุาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 

 ประสบการณ์เก่ียวข้องกับการเตรียมงบการเงิน  IFRS ในการเสนอขายหุ้ นใหม่ที่ไม่เคยมีการซือ้ขายมาก่อนต่อ
สาธารณะหรือประชาชนเป็นครัง้แรก(IPO) ให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 มีประสบการณ์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบบญัชีด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ , การประกนัภยั, ธุรกิจการผลิต,  
ลีสซิ่ง, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, และกองทุนรวม ท าการตรวจสอบบัญชีให้กับลกูค้ามีช่ือเสียงทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

บริษัทมหาชนในประเทศไทย 
 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ 
 บริษัท โอสถสภา จ ากดั  
 บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษัท อาซาฮี เทค อลมูิเนียม (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษัท เอลโม ่อินดสัตรี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษัท ไทยโคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี จ ากดั 
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ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 
  
ชื่อ  นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

ระยะเวลาการท างาน 20 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับาธ สหราชอาณาจกัร 
 ปริญญาโททางการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
คุณสมบัติ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 คณะท างานโครงการยกระดบันกับญัชีไทยสูม่าตรฐานสากล สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 กลุม่บริษัทในเครือทีซซีี แอสเสท เวิรด์ 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จ ากดั 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท สยามภณัฑ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 กลุม่บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 


