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รายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชแีละค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี

 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคณุสมบตัิผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมช่ืีอเสยีงในด้านการตรวจสอบและมเีครือขา่ยในระดบัสากล จงึเห็นควรเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทดงักลา่ว ดงันี ้    

1. นางสาววราภรณ์  วรธิตกิลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4474 
ประวตักิารศกึษา พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน  
                 มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตตสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2534 - ปัจจบุนั  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี   
                                 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
       ประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ซึง่รวมระยะเวลาท่ีได้ท างานใน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็น
ระยะเวลา ประมาณ 3 ปี 
      มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต ซือ้ 
มาขายไป บริการต่างๆ น า้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคมทัง้ ในและ 
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา  

2. นายชยัศริิ เรืองฤทธ์ิชยั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4526 
ประวตักิารศกึษา พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชมงคล 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2550 - ปัจจบุนั   หุ้นส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบญัชี  
                                 บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  (PwC)  
     ประสบการณ์การท างานครอบคลมุถงึงานการให้บริการตรวจสอบบญัชี ให้บริการ
ตรวจสอบงานท่ีปฏิบตัติามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนัรวมถงึการตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในเพ่ือสนบัสนนุงานตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นตอ่ระบบการควบคมุภายในของ
ผู้สอบบญัชีของกลุ่มกิจการในต่างประเทศภายใต้กฎของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Sox) 
และญ่ีปุ่ น (J-Sox) 

3. นายวเิชียร กิ่งมนตรี 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3977 
ประวตักิารศกึษา พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีส าหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติ 
ของประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และ 
บริการตา่งๆ รวมถงึเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ในนามบริษัท   ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึง่

เป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั จดัหา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  

ส าหรับคา่ตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 ที่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส  จ ากดั เสนอมา ดงันี ้
 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 2563 

 
  2562  

      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   1,125,000.- บาท   1,125,000 บาท  
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส       
      3 ไตรมาส เป็นเงิน   1,035,000.- บาท   1,035,000  บาท  
 (ไตรมาสละ 345,000 บาท)   (ไตรมาสละ 345,000 บาท)  
    รวมคา่ตรวจสอบงบการเงิน  2,160,000.- บาท   2,160,000.-  บาท  
คา่ตรวจสอบเก่ียวกบักิจการท่ีได้รับ           
บตัรสง่เสริมการลงทนุ  ตอ่ 1 บตัร                         115,500 บาท   115,500  บาท  
  คา่สอบทานงบการเงินเวียตนามสแตนเลย์       200,000 บาท                       200,000  บาท 
 
    คา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 คา่ตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ ประจ าปี 2562 
และคา่สอบทานงบการเงินบริษัทเวียตนามสแตนเลย์  คิดในอตัราเดียวกบัปีที่ผา่นมา   

ส าหรับคา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึน้อนัเก่ียวเนื่องกบังาน จะคดินอกเหนอืจากคา่ใช้จ่าย ดงักลา่วข้างต้น 
ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบั

บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีในบริษัทร่วม เป็นดงันี ้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากดั  มิได้มีผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานเดยีวกบับริษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ไมไ่ด้ก าหนดให้มีการตรวจสอบบญัชีโดยผู้สอบบญัชีภายนอก  แตไ่ด้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ก ากบัดแูลด้านการเก็บภาษี ไปด าเนินการตรวจสอบภายหลงัจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัท
ดงักลา่ว คณะกรรมการมอบหมายให้ตวัแทนฝ่ายบริหารของบริษัทท่ีไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทดงักลา่วเป็นผู้สอบ
ทานงบการเงิน 

บริษัท เวียตนาม สแตนเลย์ จ ากดั ใช้ผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานเดียวกบับริษัท คือ บริษัท ไพร๊ซวอเตอร์สเฮาส์คู
เปอร์ส (เวยีตนาม) จ ากดั มาตัง้แตเ่ปิดด าเนินการ (พ.ศ.2539) 


