
  เอกสารแนบ 2 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 4 หนา้ 
 

     
รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ โดยเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิท ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายนามผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
จาํนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ

การเงนิของบริษัท 

1. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย ์หรอื 4195 - 

2. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์หรอื 8509 - 

3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  5752 - 

 

สาํหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 2,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมคา่บรกิาร

อ่ืน (Non-Audit Fee) ท่ีบรษัิทจะจ่ายตามจรงิ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่มขึน้/ลดลง 

คา่สอบบญัชี 2,250,000 1,875,000 เพ่ิมขึน้ 375,000 

หรอื 20% 

คา่บรกิารอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) จ่ายตามจรงิ 80,000 - 

รวม - 1,955,000 - 

 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ ไดร้วมถึงคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสจาํนวน 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบ

งบการเงินประจาํปีของบริษัท นอกจากนี ้เสนอใหม้อบอาํนาจใหค้ณะจดัการเป็นผูม้ีอาํนาจพิจารณาจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ (Non-

Audit Fee) ตามความเหมาะสม นอกเหนือจากคา่สอบบญัชีขา้งตน้ 
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ประวัติยอ่และประสบการณข์องผู้สอบบัญชี (1) 

ชื่อ – สกุล นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย ์
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4195 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี 

ประวัติการศึกษา 

● ปรญิญาโทสาขาการบญัชีเพ่ือการวางแผนและควบคมุ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

● บญัชีบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณท์าํงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

คุณเอกสิทธ์ิ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมี

ประสบการณใ์นการทาํงานทางดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 30 ปี รวมทัง้มี

ประสบการณ์เป็นอย่างดีในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม       

ยานยนต ์ธุรกิจประกันภยั ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และ ธุรกิจอุตสาหกรรม 

การไฟฟา้ 

 

คุณเอกสิทธ์ิมีความเข้าใจอย่างหลากหลายในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์                

มีประสบการณ ์ครอบคลมุในหลายภาคสว่นธุรกิจซึ่งรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม 

อุปโภคบริโภค และธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี ้คุณเอกสิทธ์ิให้บริการ

ทางด้านการสอบบัญชีแก่ลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง ทัง้บริษัทในประเทศ และ บริษัท          

ขา้มชาต ิ

 

การมีส่วนได้สว่นเสียอืน่ นอกเหนือจากการใหบ้ริการด้านการสอบบัญชีกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไมม่ี- 
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ประวัติยอ่และประสบการณข์องผู้สอบบัญชี (2) 

ชื่อ – สกุล นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 8509 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี   

ประวัติการศึกษา • ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาบญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณท์าํงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

คุณบัณฑิตดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของ เคพีเ อ็มจี  ประเทศไทย  

มีประสบกาณ์ด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่ งครอบคลุมถึ งบริ ษัท ท่ีจดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย มากกวา่ 20 ปี  

คุณบัณฑิตมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน - พิจาณาการรับ 

งานตรวจสอบของบริษัทและจัดทาํหนงัสือตอบรบังานตรวจสอบ วางแผนการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของบริษัท การวางแผน

ทดสอบการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล การทดสอบ

ยอดคงเหลือ สอบทานร่างงบการเงินและจัดทาํรายงานการตรวจสอบ/รายงาน

การสอบทาน รวมถึงเขา้รว่มประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริษัทและผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้จดัทาํรายงานขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงระบบการ

ควบคมุภายในใหก้บัลกูคา้ การใหบ้ริการสอบบญัชีในกลุม่ธุรกิจตา่งๆ เช่น ธุรกิจ

ขนสง่ และโลจิสติกส ์ธุรกิจก่อสรา้ง ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจผลติ และ

จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น และมีประสบการณ์ทาํงานกับบริษัท 

ขา้มชาต ิ

 

คุณบัณฑิตมีความเ ช่ียวชาญในด้านการตรวจสอบงบการเ งิน ท่ีจัดทํา 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) การปฏิบตัิงานตามวิธีการท่ีตกลง

รว่มกนัตามมาตรฐานงานบรกิารเก่ียวเน่ืองเป็นอยา่งดี 

 

การมีส่วนได้สว่นเสียอืน่ นอกเหนือจากการใหบ้ริการด้านการสอบบัญชีกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไมม่ี- 
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ประวัติยอ่และประสบการณข์องผู้สอบบัญชี (3) 

ชื่อ – สกุล นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5752 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร, สอบบญัชี 

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณท์าํงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

คุณมาริษาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมี

ประสบการณใ์นการทาํงานทางดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 20 ปี รวมทัง้มี

ประสบการณ์เป็นอย่างดีในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการขายและใหบ้รกิารทัง้

ออฟไลนแ์ละออนไลน ์และธุรกิจพลงังาน 

 

คุณมาริษาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่กลุ่มบริษัทท่ีจดทะเบียนใน          

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษัทจํากัดท่ีดาํเนินธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทัง้     

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบให้กับบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ          

ซึ่งตอ้งจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IFRS) 

 

การมีส่วนได้สว่นเสียอืน่ นอกเหนือจากการใหบ้ริการด้านการสอบบัญชีกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบุคคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ อนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไมม่-ี 

 


