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 ประวัติย่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี ประจำปี 2565 
1.   นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์      

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565        
 ตำแหน่ง/สังกัด - หุ้นส่วน, สอบบัญชี
 การศึกษา -  บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คุณวุฒิทางวิชาชีพ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) 
  - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 ประสบการณ์ - ด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทต่าง ๆ ท้ังในประเทศไทย และต่างประเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึง

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากกว่า 30 ปี
  - ด้านการตรวจสอบงบการเงิน-พิจารณาการรับงานตรวจสอบของบริษัทและจัดทำ

หนังสือตอบรับงานตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของบริษัท การวางแผนทดสอบการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบการเงิน
ระหว่างกาล การทดสอบยอดคงเหลือ สอบทานร่างงบการเงินและจัดทำรายงาน  
การตรวจสอบ/รายงานการสอบทาน รวมถึง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดทำรายงานข้อเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้กับลูกค้า

  - ด้านการให้บริการสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจ
สาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม และ 
มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
สิงคโปร์ เวียดนาม สปป. ลาว และเมียนมา

 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่ีอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

 สถานท่ีติดต่อ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 0 2677 2213 
อีเมล: vairoj@kpmg.co.th

 จำนวนปีท่ีเป็น       
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 

- 6 ปี (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีท่ี 6) 

   
 
 
  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.
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2.   นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์      

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829       
 ตำแหน่ง/สังกัด - หุ้นส่วน, สอบบัญชี
 การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 คุณวุฒิทางวิชาชีพ - 

- 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี   
 ประสบการณ์ - ทำงานกว่า 18 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
  - ทำงานในระดับสากลกับสำนักงานเคพีเอ็มจีในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทำหน้าท่ี

เป็นหัวหน้าคณะทำงานสำหรับกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซ่ึงมีสาขาในหลายประเทศท่ัวโลก
  - 

 
 

- 
 

ให้บริการทางด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทต่าง ๆ ซึ ่งครอบคลุมทั ้งบริษัทต่างชาติ  
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และบริหารงานสอบบัญชีท่ีมีความซับซ้อนให้แก่หลายบริษัทในหลายอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
เป็นพิเศษอีกด้วย

 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่ีอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

 สถานท่ีติดต่อ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 0 2677 2354 
อีเมล: natthaphong@kpmg.co.th

 จำนวนปีท่ีเป็น       
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 

- 3 ปี (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีท่ี -) 
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3.   นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10235       

 ตำแหน่ง/สังกัด - หุ้นส่วน, สอบบัญชี
 การศึกษา -  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คุณวุฒิทางวิชาชีพ - 

- 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 ประสบการณ์ - ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 17 ปี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและ  
มีประสบการณ์การตรวจสอบงบการเงินให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี ่ยวชาญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ของประเทศไทยและระหว่างประเทศ

  - ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทระหว่างประเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แก่ธุรกิจ 
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ และ  
การรายงานข้อมูลทางการเงิน เพ่ือการจัดทำงบการเงินรวม 

  - เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีของเคพีเอ็มจี และมีประสบการณ์ทำงาน
ในเคพีเอ็มจี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างปี 2553 - 2555 

 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท่ีอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ

 สถานท่ีติดต่อ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 0 2677 2303 
อีเมล: dussanee@kpmg.co.th

 จำนวนปีท่ีเป็น       
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 

- 2 ปี (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีท่ี -) 

 
 

-------------------------------- 


