
                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2565 

 
 
 
 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลศิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี 

ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล charoen@kpmg.co.th  

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย 
รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหน่ึงของทีม
ต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ในประเทศท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และเป็น     ผูป้ระสานงานใน
การตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชีย
แปซิฟิก และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาในการตรวจสอบงบการเงิน
และเร่ืองขอ้มูลงบประมาณของลูกคา้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองการควบกิจการหรือการซ้ือกิจการอีกดว้ย 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

4 ปี (ปี 2557 - 2560) 

mailto:charoen@kpmg.co.th


  

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

 
 
 
 

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2379 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล munchupa@kpmg.co.th  

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.) 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัท
ระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกค้าท่ี
หลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 
- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังานโคลมับสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน)  

- มีประสบการณ์ในดา้นประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

ไม่มี 

 
 
 

mailto:munchupa@kpmg.co.th


  

หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

  นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  11766 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ, สอบบญัชี 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2177 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล piyatida@kpmg.co.th 

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัท
ระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ี
หลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยเป็นหัวหนา้คณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทั สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) 

- มีประสบการณ์ในดา้นประสานงานกบั KPMG  
ในต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

1 ปี (ปี 2564) 

 


