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รายละเอียดขอ้มูลผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบติัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรส์เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอ

เอส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการตรวจสอบและมีเครือขา่ยในระดบัสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จากบริษัทดงักล่าว ดงัน้ี     

ในนามบริษัท   ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PWC) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยใหค้นใดคน

หน่ึงเป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติังานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ 

1. นางสาววราภรณ ์ วรธิติกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4474 

ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบตัรชั้นสูงดา้นการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน  

                มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตตสหรฐัอเมริกา 

ประสบการณท์ างาน พ.ศ. 2534 - ปัจจุบนั  หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี   

                              บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  

       ประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีได้

ท างานในบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จ ากดั เมืองดีทรอยด ์รฐัมิชิแกน สหรฐัอเมริกา 

เป็นระยะเวลา ประมาณ 3 ปี 

      มีประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต 

ซ้ือ มาขายไป บริการต่างๆ น ้ามนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคมทั้ง ในและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะบริษัทยอ่ยในสหรฐัอเมริกา  

 

2. นายชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4526 

ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชมงคล 

ประสบการณก์ารท างาน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั   หุน้ส่วนสายงานดา้นการตรวจสอบบญัชี  

                                 บริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  (PwC)  

     ประสบการณก์ารท างานครอบคลุมถึงงานการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี ใหบ้ริการ

ตรวจสอบงานท่ีปฏิบติัตามวธีิการท่ีตกลงร่วมกนัรวมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในเพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของ

ผูส้อบบญัชีของกลุ่มกิจการในต่างประเทศภายใตก้ฎของประเทศสหรฐัอเมริกา (US Sox) 

และญ่ีปุ่น (J-Sox) 

 

3. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 3977 

ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณก์ารท างาน มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีส าหรบับริษัทในประเทศและบริษัทยอ่ยขา้มชาติ 

ของประเทศในยุโรปและสหรฐัอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และ 

บริการต่างๆ รวมถึงเป็นผูต้รวจสอบบญัชีส าหรบับริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด 

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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ส าหรบัค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 ท่ีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส  จ ากดั เสนอมา ดงัน้ี 

 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด 2564 

 

  2563  

      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   1,125,000.- บาท   1,125,000 บาท  

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส       

      3 ไตรมาส เป็นเงิน  1,035,000.- บาท   1,035,000  บาท  

 (ไตรมาสละ 345,000 บาท)   (ไตรมาสละ 345,000 บาท)  

    รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน  2,160,000.- บาท   2,160,000.-  บาท  

 

ค่าตรวจสอบเกี่ยวกบักิจการท่ีไดร้บั      

     

บตัรส่งเสริมการลงทุน  ต่อ 1 บตัร                     115,500 บาท   115,500  บาท  

   

ค่าสอบทานงบการเงินเวียตนามสแตนเลย ์       200,000 บาท                       200,000  บาท 

 

    ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ค่าตรวจสอบเกี่ยวกบัการปฏบิติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน ประจ าปี 

2563 และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียตนามสแตนเลย ์ คิดในอตัราเดียวกบัปีท่ีผ่านมา   

 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นอนัเกี่ยวเน่ืองกบังานตรวจสอบ จะคิดนอกเหนือจากค่าใชจ้่าย ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ทั้งน้ี บริษัทท่ีเป็นส านักงานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบั

บริษัท / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

ขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีในบริษัทร่วม เป็นดงัน้ี 

บริษัท ลาวสแตนเลย ์จ ากดั  มิไดมี้ผูส้อบบญัชีสงักดัส านักงานเดียวกบับริษัทฯ เน่ืองจากรฐับาลของประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนลาว ไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีภายนอก  แต่ไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐั

ท่ีก ากบัดแูลดา้นการเก็บภาษี ไปด าเนินการตรวจสอบภายหลงัจากท่ีไดร้บังบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัท

ดงักล่าว คณะกรรมการมอบหมายใหต้วัแทนฝ่ายบริหารของบริษัทท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทดงักล่าวเป็นผูส้อบ

ทานงบการเงิน 

บริษัท เวียตนาม สแตนเลย ์จ ากดั ใชผู้ส้อบบญัชีสงักดัส านักงานเดียวกบับริษัท คอื บริษัท ไพรซ๊วอเตอรส์เฮาส ์  

คเูปอรส์ (เวียตนาม) จ ากดั มาตั้งแต่เปิดด าเนินการ (พ.ศ.2539) 


