
เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

1. นายเจริญ  ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4068 

ประวติัการศึกษา 

 หลกัสตูร TLCA Executive Development Program  (EDP)  
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  รองประธาน คณะอนุกรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ี 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 อนุกรรมการ คณะบรหิารทดสอบ  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการดา้นการพฒันาและควบคุมดแูลและระบบ

ควบคุมคุณภาพของส านกังานสอบบญัช ี สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 ทีป่รกึษาดา้นการสอบบญัชเีกีย่วกบัวนิยัผูส้อบบญัช ี 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ      - ไม่ม ี- 
กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน 
 

 

จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ีสอบบญัชี            - ไม่ม ี- 

ให้กบับริษทัฯ 

 
 

ข้อมูลการติดต่อ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เลขที ่195 ชัน้ 50-51 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222 
อเีมล ์:charoen@kpmg.co.th  
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายวีระชยั รตันจรสักลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4323 

ประวติัการศึกษา 

 หลกัสตูร TLCA Executive Development Program  (EDP)  
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ประธานคณะอนุกรรมการดา้นเทคนิคการสอบบญัช ี
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 อนุกรรมการ คณะบรหิารทดสอบ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
 คณะอนุกรรมการสอบสวน คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ      - ไม่ม ี- 
กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน 
 

 

จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ีสอบบญัชี            4 ปี (2561 – 2564) 
ให้กบับริษทัฯ 
 

ข้อมูลการติดต่อ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เลขที ่195 ชัน้ 50-51 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222 
อเีมล ์:charoen@kpmg.co.th  
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เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

3. นางมญัชภุา  สิงหส์ุขสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6112 

ประวติัการศึกษา 

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  รองประธาน คณะอนุกรรมการดา้นการพฒันาวชิาชพีบญัช ี 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 อนุกรรมการ คณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการบญัชบีรหิาร 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบการปฏบิตังิาน
สอบบญัช ี สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

ความสมัพนัธห์รอืส่วนได้เสียใดๆ      - ไม่ม ี- 
กบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรอืผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน 
 

 

จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ีสอบบญัชี           - ไม่ม ี- 

ให้กบับริษทัฯ 

 

ข้อมูลการติดต่อ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เลขที ่195 ชัน้ 50-51 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222 
อเีมล ์:charoen@kpmg.co.th  
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