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รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
และรายชอืบริษัทย่อยทใีช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนัสาํหรับรอบบัญชีปี 2563 

 

เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ขอ้ 35 ซึงกาํหนดให้ที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี 
 

โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2562-63 วันที 27 พฤศจิกายน 2562 ได้

พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตงับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท สาํหรบังบการเงินรอบบญัชีปี 2563 ดงัมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงัน ี 

รายชือผู้สอบบัญช ี เลขที
ใบอนุญาต 

จาํนวนปีทไีด้รับ 
การเสนอให้เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษทั 

ปีทลีงลายมอืชือรับรองงบการเงนิ
ของบริษทัในช่วง 5 ปีทผ่ีานมา 

(ปี 2558 – 2562) 
1.  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  4439 1 ปี - 

2.  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 3920 6 ปี 5 ปี 

3.  นายเอกสิทธิ ชธูรรมสถิตย ์ 4195 5 ปี - 
 

ทงันี กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ในกรณีทีผู้สอบบัญชีทังสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได  ้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ทาํหนา้ทีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทแทน โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นจํานวนเงินรวม 800,000 บาท ลดลงจาก

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํหรบัรอบบญัชีปี 2562 ทีมีจาํนวน 1,000,000 บาท ทงัน ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวม

ค่าบรกิารอืน (Non-audit fee) ซงึถา้หากมี บรษิัทจะจ่ายตามจรงิ 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีทผ่ีานมา 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบบัญชีปี 2562 
(ปีทผ่ีานมา) 

รอบบัญชีปี 2563 
(ปีทเีสนอ) เพมิขนึ/ ลดลง 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 1,000,000 บาท 800,000 บาท ลดลง 200,000 บาท 

ค่าบรกิารอืน ไม่มี ไม่ม ี - 
 

นอกจากน ีบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดร้บัการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินรอบบญัชีปี 2563 ของ

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดงันี 

1. บรษิัท เลิศรฐัการ จาํกดั 2. บรษิัท แกรนด ์ยนูิตี ดเิวลล็อปเมนท ์จาํกดั 

3. บรษิัท แกรนด ์ย ูลิฟวิง จาํกดั 4. บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
5. บรษิัท ไทย - ไลซาท จาํกดั 6. บรษิัท เอสโก ้เวนเจอร ์จาํกัด 
7. บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์คอนซลัติง จาํกดั 8. บรษิัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จาํกดั 
9. บรษิัท ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10. บรษิัท ไทย-ซิงคอ์อกไซด ์จาํกดั 

11. บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จาํกดั 12. บรษิัท เซนเซส พรอ็พเพอรต์ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

13. บรษิัท คอนเน็กซช์นั จาํกดั  14.  บรษิัท แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

15. บรษิัท อะเฮดออล จาํกดั 16. บรษิัท คอลเลคทีฟ จาํกดั 

17. บรษิัท เลิศรฐัการ พรอ็พเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  
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ประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2563 

 

ชือ  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี4439 

บริษัท บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ระยะเวลาการทาํงาน มากกว่า 30 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท ดา้นบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยีังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุน้ ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562) 
 

ปีทไีด้รับการเสนอใหเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
ปี 2563  (เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินปี 2555 และปี 2556 ของบรษิัท) 
 

คุณสมบตัิ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทไีดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ 

 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท อาหารสยามจาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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ประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2563 
 

ชือ  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3920 

บริษัท บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ระยะเวลาการทาํงาน มากกว่า 30 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาตรีและปรญิญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุน้ ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562) 
 

ปีทไีด้รับการเสนอใหเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
ปี 2558 – 2563 (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินปี 2558 - 2562 ของบรษิัท) 
 

คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทไีดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ 

 บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์

 บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท กรุงเทพบา้นและทดีิน จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย จาํกดั 
 บรษิัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าไทยคอมเมอรเ์ชียลอินเวสเมน้ต ์

 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทยรีเทล อินเวส 

 บรษิัท สระบรุีเทคนิคคอนกรีต จาํกดั 

 บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 
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ประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบบัญชีปี 2563 
 
ชือ  นายเอกสิทธิ ชธูรรมสถิตย ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี4195 

บริษัท บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ระยะเวลาการทาํงาน มากกว่า 25 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท ดา้นการบรหิาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรทยีังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุน้ ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562) 
 

ปีทไีด้รับการเสนอใหเ้ป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
ปี 2559 - 2563 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษิัท) 
 

คุณสมบัติ 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทไีดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ 

 บรษิัท ไอซีซี อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท เอเจ แอดวานซ ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท สยาม ฟู๊ ด โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิัท โคเบลโก ้คอนสตรคัชนั แมชีนเนอร ีเซาทอ์ีส เอเชีย จาํกดั 

 บรษิัท เอทีเอ แคสตงิ เทคโนโลยี จาํกดั 
 

 

 




