
 เอกสารแนบ 5 

 

รายละเอยีดส าหรับการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565  

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3500 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัต ิ  สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 
 อาจารยผ์ูส้อน วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
และปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 กรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี (FAP)  
ระหวา่งปี 2550 ถงึ 2553 
 

ประสบการณ ์  2535 ถึง 30 ธนัวาคม 2543: ท างานรว่มกบับรษัิท เคพีเอม็จี ประเทศไทย ใหบ้รกิาร
ตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรกึษาแก่บรษัิทขา้มชาติตา่ง ๆ 

 2525 ถึง 2534: ท างานรว่มกบั บรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั (อาเธอรแ์อนเดอรเ์ซน) 
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายวชิยั รุจิตานนท ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4054 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัติ  
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตรนีิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  หุน้สว่นอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบญัชีของบรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2544 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชี ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนองคก์รของบรษัิท 
ดาตา้ ไอที และ คอมพิวเทค กรุป๊ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบรษัิท กงัวาน เท็กซไ์ทล ์จ ากดั 

 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส ของบรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั 
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายเสถียร วงศส์นนัท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3495 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัต ิ
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
ประสบการณ ์

 หุน้สว่นอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบญัชีของบรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2544 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ของบรษัิท ครสิเตยีนีและนลัเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ของบรษัิท อีรคิสนั ไทย เน็ทเวิรค์ จ ากดั 

 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส ของบรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั 
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 5946 

ต าแหน่ง   Audit Partner 

คุณสมบัติ  
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาตรนีิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์
 ผูช้่วยผูจ้ดัการที่ บรษัิท KPMG ประเทศไทย ในปี 2538 - 2545 

 บรษัิท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากดั ในต าแหนง่ Tax Compliance ในปี 2545-2547 

 เปิดส านกังานบญัชีของตนเองในปี 2547-2551 

 ไดร้ว่มงานกบับรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในฐานะหุน้สว่นตัง้แตปี่ 2551 
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9445  

ต าแหน่ง  Audit Partner 

คุณสมบัติ  
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภา
วิชาชีพบญัชี) 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  ดา้นการตรวจสอบบญัชีเป็นเวลา 16 ปีที่บรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยใหบ้รกิาร
ดา้นการตรวจสอบบญัชีใหก้บัลกูคา้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ รวมถงึหนว่ยงานท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สาธารณะ 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอจัฉรา สขุในใบบญุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4642 

ต าแหน่ง  Audit Partner 

คุณสมบัติ  
 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทการบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี (UST) 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบที่บรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2561 

 ประการณด์า้นการท าบญัชีและการจดัท าเงินเดือนมากกวา่ 7 ปี ท่ีบรษัิท ทีเอ็มเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชีที่ KPMG Sydney ประเทศออสเตรเลยีเป็น
เวลา 2 ปี 

 ประสบการณก์ารตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 15 ปี ท่ีบรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 
-ไม่มี- 
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รายนามผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปี 
ที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัท 

1.นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 4 ปี (2561-2564) 

2.นายวิชยั รุจิตานนท ์ 4054 - 

3.นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 - 

4.นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 5946 - 

5.นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 - 

6.นางสาวอจัฉรา สขุในใบบญุ 4642 - 

 
โดยจะก าหนดใหท้า่นใดทา่นหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิททัง้นี ้ผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละหรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสด ง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

 ทั้งนี  ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 ส  าหรบับริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 2,120,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 (หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ 
บรษัิท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน)  1,720,000 1,450,000 270,000 19% 
บรษัิท อะนิวเดย ์จ ากดั 400,000 500,000 (100,000) -20% 

รวม 2,120,000 1,950,000 170,000 9% 

    หมายเหต:ุ คา่สอบบญัชี รวมงบการเงินรวม ตรวจสอบรายไตรมาส และงบปี 2565 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมคา่บรกิารอ่ืน (non - audit fee) 

 


