
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
1. รำยชื่อผู้สอบบัญชี  จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั 

1. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 หรือ  
2. นางสาวพรทิพย ์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 หรือ 
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10512 

2.  ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผูส้อบบัญชี ตามที่เกิดขึ้นจริง 
3. ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ 

หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 4. จ ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ  5 ปีย้อนหลัง 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จ านวนปีท่ีสอบบัญช ี

นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ปี 2562 2 
นางสาวพรทิพย์     ริมดุสติ ปี 2561 3 
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช       ปี 2563 1 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

ปี ค่าสอบบัญชี         ผลต่าง %
2562 1,338,000    - 0.0%
2563 1,338,000    - 0.0%

เสนอ 2564 1,431,660    93,600       7.0%

ผลจริง



ชื่อ 

โศภิษฐ พรหมพล 

 
ตําแหนง   
ผูอํานวยการ 
------------------  

สํานักงาน:  

+66 2677 2258 

อีเมลล: 

sophit@kpmg.co.th 

คุณวุฒิ 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

 ผูสอบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย 

 ผูสอบบญัชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

ประสบการณที่เกี่ยวของ 

 บริการดานการตรวจสอบงบการเงินใหกับลูกคา โดยธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ ไดแก ธุรกิจ

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม ท้ังใน

ประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคาที่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ (IFRS) นอกจากนี้ ยังมีประสบการณในการใหบริการดานการเปลี่ยน

มาตรฐานบัญชี (IFRS conversion project) การจัดทําการรายงานขอมูลทางการเงินใน

รูปแบบตางๆ การใหบริการดานการรวมธุรกิจ การวางแผนทดสอบการควบคุมภายใน  

การตรวจสอบงบการเงนิระหวางกาล และการจัดทํางบการเงินเสมือน 

ประวัติประสบการณ 

 2561 – ปจจุบัน ผูอํานวยการ    

รายชื่อลูกคาที่รับผิดชอบ 

 กลุมบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

 กลุมบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) 

 กลุมบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน) 

 กลุมบริษัท ทีพีไอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) 

 กลุมบริษัท สากล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) 

 

 



ชื่อ 

พรทิพย ริมดสุิต 

 

ตําแหนง   
กรรมการบริหาร 
 
----------------------- 

สํานักงาน:  

+66 2677 2370 

อีเมลล: 

primdusit@kpmg.co.th 

 

คุณวุฒ ิ

 ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (บธ.บ.) 

 ปริญญาตรีดานการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บช.บ.) 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

ประสบการณที่เกี่ยวของ 

 ทํางานรวมกับผูตรวจสอบระบบงานดานคอมพิวเตอรของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย        

สอบบัญชี จํากัด เพ่ือนําผลไปใชสนับสนุนวิธีการตรวจสอบใหกับบริษัทตางๆ โดยรับผิดชอบ

ในดานการสอบทานและประเมินผลการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ดานคอมพิวเตอรในสวนของการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติดานการรักษาความ

ปลอดภัย การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและระบบงาน การปฏิบัติการดาน

คอมพิวเตอร เพ่ือการวางแผนและสรุปผลการตรวจสอบ และรวมกับผูตรวจสอบระบบงาน

ดานคอมพิวเตอรของสํานักงานเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการควบคุมใหกับ

บริษัท 

 การใหบริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิธุรกิจเย่ือและกระดาษ    

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจซื้อมาขายไป ประสบการณทํางานกับบริษัทตางชาติ 

ประวัติประสบการณ 

 ผูจัดการ-เริ่มทํางานกับบริษัทตั้งแตป 2539 

รายชื่อลูกคาที่รับผิดชอบ 

 กลุมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น (มหาชน) 

 กลุมบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 กลุมบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท NEC 

 บริษัท ซูมิโตโม 

 และอื่นๆ 

 

 



ชื่อ 

กนกอร ภูริปญญวานิช 

 
ตําแหนง   
กรรมการบริหาร 
 
----------------------------- 

สํานักงาน:  

+66 2677 2256 

อีเมลล: 

kanokorn@kpmg.co.th 

 

คุณวุฒิ 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรดีานการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ผูสอบบญัชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 ผูสอบบญัชีรับอนุญาตขึ้นทะเบียนสํานักงานกลต 

ประสบการณที่เกี่ยวของ 

 การใหบริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายแขนง อาทิธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน้ําตาล

ธุรกิจขนสง และธุรกิจใหบริการ เปนตน 

ประวัติประสบการณ 

 กรรมการบริหาร - เริ่มทํางานกับบริษัทตั้งแตป 2545 

รายชื่อลูกคาที่รับผิดชอบ 

 กลุมบริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน)   

 กลุมบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทยอยภายใต บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด  

 และอื่นๆ 

 

 


