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รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนัส าหรับรอบปีบัญชี 2564 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563-64 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับงบการเงินรอบปีบญัชี 2564 ดงัมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
เลขที่

ใบอนุญาต 

ปีที่ได้รับ 
การเสนอให้เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษทั 

ปีที่ลงลายมือชื่อ 
รับรองงบการเงนิของบริษัท 

1.  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  4439 ปี 2555 – 2556  
ปี 2563 - 2564 

ปี 2555 – 2556 และปี 2563 (3 ปี) 

2.  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 3920 ปี 2558 – 2564  ปี 2558 – 2562 (5 ปี) 
3.  นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 4195 ปี 2559 – 2564 - 

 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท    
ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีทัง้สามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทน โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 750,000 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้า
หากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชใีนปีที่ผ่านมา 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2563 
(ปีที่ผ่านมา) 

รอบปีบัญชี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

เพิ่มขึน้/ ลดลง 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท 800,000 บาท 750,000 บาท ลดลง 50,000 บาท 
ค่าบริการอืน่ ไม่มี ไม่ม ี - 

 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินรอบปีบญัชี 2564 ของ
บริษัทย่อยของบริษัท ดงันี ้
1. บริษัท เลิศรัฐการ จ ากดั 9. บริษัท อะเฮดออล จ ากดั 
2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 10. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
3. บริษทั เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 11. บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
4. บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากดั 12. บริษัท คอนเน็กซ์ชัน่ จ ากดั 
5. บริษัท แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั 13. บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากดั 
6. บริษทั ยนูิเวนเจอร์ คอนซลัติง้ จ ากดั* 14. บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จ ากดั 
7. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 15. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากัด 
8. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ ากดั 16. บริษัท คอลเลคทีฟ จ ากดั 

หมายเหต ุ* เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยนูิเวนเจอร์ บีจีพี จ ากดั เม่ือเดือนตลุาคม 2563 
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ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 
 

ชื่อ  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4439 
บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน มากกว่า 30 ปี 
ต าแหน่ง หุ้นส่วน สอบบญัชี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
• ปี 2555 – 2556  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2555 และ 2556 ของบริษัท) 
• ปี 2563 – 2564  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 ของบริษัท) 
 

คุณสมบตั ิ
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท อาหารสยามจ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

50 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 
 

ชื่อ  นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3920 
บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน มากกว่า 30 ปี 

ต าแหน่ง หุ้นส่วน สอบบญัชี 
ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโททางการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
ปี 2558 – 2564 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2558 - 2562 ของบริษัท) 
 

คุณสมบัติ 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
• บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
• ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 
• บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท กรุงเทพบ้านและทีด่ิน จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จ ากดั 

• บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 
• กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวส 
• บริษัท สระบรีุเทคนคิคอนกรีต จ ากดั 
• บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

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


 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

51 

 

ประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 
 

ชื่อ  นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 
บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ระยะเวลาการท างาน มากกว่า 30 ปี 
ต าแหน่ง หุ้นส่วน สอบบญัชี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ด้านการบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) 
 

ปีที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 
ปี 2559 - 2564 (ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
 

คุณสมบตั ิ
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
• บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท สยาม ฟู๊ ด โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี เซาท์อีส เอเชีย จ ากดั 
• บริษัท เอทเีอ แคสติง้ เทคโนโลยี จ ากดั 

 

 
 


