
เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 

 

 
ช่ือ – นามสกุล 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

 

จ านวน
หลักทรัพย์ 

ที่ถือ 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบั
ผู้บริหาร 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์ 

 
 
 
 

นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 

 

หุ้นส่วน ไม่มี ไม่มี • ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรีดา้นการบญัชี 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

• ประสบการณ์การท างานทางดา้นการตรวจสอบบัญชี
มากกว่า 25 ปี ส าหรับการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเอกชน รวมถึงบริษัท
ต่างประเทศ  

• มีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีให้กบับริษทัท้งั
ในและต่างประเทศ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทาง
การ เ งินระห ว่างประ เทศ   มีความช านาญและ
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดย
ให้บริการตรวจสอบบริษทัช้ันน าในตลาดหลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ ธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตสินคา้ ธุรกิจส่ือสารและโฆษณา 
ธุรกิจขายและให้บริการออนไลน์ ธุรกิจพลงังาน และ
ธุรกิจบริการอื่นๆ  

• เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้กบับริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ซ่ึงตอ้งจดัท างบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( IFRS) 

  



เอกสารแนบ 3 
 

  
ช่ือ – นามสกุล 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

 

จ านวน
หลักทรัพย์ 

ที่ถือ 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบั
ผู้บริหาร 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 
 

หุ้นส่วน ไม่มี ไม่มี • ปริญญาโทดา้นบญัชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรีดา้นการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

• มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการตรวจสอบบญัชีและ ให้
ค  าปรึกษาในธุรกิจหลากหลายแขนง รวมทั้ง บริษทั
ระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมงบการเงิน  IFRS 
ในการเสนอขายหุ้นใหม่ท่ีไม่เคยมีการซ้ือขายมาก่อน
ต่อสาธารณะหรือประชาชนเป็นคร้ังแรก(IPO)  

• มีประสบการณ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบบญัชี
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์,การประกันภยั,ธุรกิจการ
ผลิต,ลีสซ่ิง, อิเล็คโทรนิคและโทรคมนาคม, และ
กองทุนรวม ท าการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้ามี
ช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

• มีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้กบัลูกคา้ในกลุ่มบริษทั 
KPMG 

  



เอกสารแนบ 3 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบนั 
 

จ านวน
หลักทรัพย์ 

ที่ถือ 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบั
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 

หุ้นส่วน  ไม่มี ไม่มี • ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรีทางการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คุณบัณฑิตเป็นกรรมการบริหารของบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด คุณบัณฑิตมีประสบกาณ์ดา้น
การสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มากกว่า 20 ปี  
 
คุณบัณฑิตยังมีประสบการณ์การสอบบัญชีส าหรับ
อุตสาหกรรมหลายแขนงท่ีจัดท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คุณบณัฑิตมีประสบการณ์
การตรวจสอบในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยธุรกิจท่ี
เฉพาะธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

  



เอกสารแนบ 3 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบนั 
 

จ านวน
หลักทรัพย์ 

ที่ถือ 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวกบั
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11641 

กรรมการบริหาร ไม่มี ไม่มี • ปริญญาตรีทางการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

คุณปิยะณัฐด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี 
แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การท างานทางดา้นการ
สอบบญัชีมากกว่า 16 ปี ในการตรวจสอบบญัชีแก่บริษทั
ต่างๆ ทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้ งมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายแขนง ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
 
คุณปิยะณัฐมีประสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรม
ท่ีหลากหลาย รวมถึงการขนส่งและโลจิสติกส์ การผลิต
ทางการเกษตร การค้าปลีก ยานยนต์ และธุรกิจการ
ให้บริการ 

 
 


