
 
 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์   
อาย ุ 58 ปี       
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 3565 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    3 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒิการศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 (ส าหรับวาระที่ 8) 



 
 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล  นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์   
อาย ุ 39 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 8829 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    3 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”)  
วุฒิการศึกษา  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG London 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
  



 
 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ     
อาย ุ 38 ปี     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 10235 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่  พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาทั้งหมด    1 ปี 
ชื่อส านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
วุฒิการศึกษา  
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมวิชาชีพ 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประสบการณ์ท างาน 
- ปัจจุบัน-ส านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) 
- Secondment Program KPMG Singapore 
การถือหุ้นในบริษัท  มี (จ านวน………… หุ้น)  ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  -ไม่มี- 
2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  -ไม่มี- 
3. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี- 
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือริษัทย่อย  -ไม่มี- 
 


