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รายละเอียดประวติัและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

สุเมธ แจ้งสามสี 
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• หวัหน้าคณะท างานทีดู่แลระเบยีบและวธิกีาร
ตวรจสอบบญัช ี

• หวัหน้าคณะท างานทีดู่แลลูกคา้กลุ่มบรษิทัขา้ม
ชาต ิ 

 
สมาคมวิชาชีพ 

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ี 
• ปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ- 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตสภาวชิาชพีบญัชใีนพระ

บรมราชูปถมัภ์ 

 

ประวติั 

คุณสุเมธมีประสบการณ์ท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 18 ปี ที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย คุณสุเมธมี
ประสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชีและภาษี และให้ค าปรกึษาแก่บรษิทัขา้มชาตใินประเทศ
ไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกจิยานยนต์ ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

• คุณสุเมธมปีระสบการณ์อนัยาวนานในการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมตาม
มาตรฐารการการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• คุณสุเมธเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ในการลงนามในงบการเงนิของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย 
และยงัมปีระสบการณ์ในการจดัท ารายงานการเงนิตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• มีประสบการณ์ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบังานให้บรกิารสอบบญัช ียกตวัอย่างเช่น 
ระเบยีบตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายและขอ้บงัคบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ฯลฯ 

• มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลาย
แขนง เช่น ธุรกจิเคมภีณัฑ์ ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ ธุรกจิด้านยานยนต์ ธุรกจิพลงังาน และธุรกจิซื้อมา
ขายไป 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ขา้มชาต ิ

• มปีระสบการณ์ท างานในประเทศสงิคโปรม์ามากกว่า 2 ปี 

 
ทกัษะทางเทคนิค 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมรกิา (US GAAP) 

• มาตรฐานการการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (TFRS for PAEs)  และ
ส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  

 

ผลงานด้านอ่ืน ๆ 

• มีประสบการณ์อย่างยาวนานในโครงการภายในและภายนอก เช่น ร่วมมอืกบัลูกค้าในโครงการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช ้ผูบ้รรยายเรื่องมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมรกิา (US GAAP) 
และการบรรยายอื่น 
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ยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• Head of ASEAN+ 
 
สมาคมวิชาชีพ 

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• คณะอนุกรรมการดา้นการบญัช ีสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต กระทรวงการคลงั 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

ประวติั 

คุณยุทธพงศ์ท างานในต าแหน่งหุ้นส่วน ตรวจสอบบญัชแีละการให้ความเชื่อมัน่ ของเคพเีอ็มจ ีประเทศ
ไทยและประเทศพม่ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี 

คุณยุทธพงศม์ปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชแีละภาษ ีและใหค้ าปรกึษาใหแ้กลู่กคา้ขา้ม
ชาตใินการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย อนิโดนีเซยี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมริกา รวมถึงประสบ
การณ์ในการตรวจสอบบญัชเีพื่อยื่นแบบแสดงรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ 
คุณยุทธพงศ์ยงัเคยเป็นทมีงานในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การลงทุนในประเทศอาเซยีนพรอ้ม
ทัง้ให้ค าแนะน าและน าเสนอภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน ภาษี และระเบยีบการจดัตัง้บริษทัใน
อินโดนีเซีย นอกจากนัน้ยงัมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้
ธุรกจิซื้อมาขายไป ธุรกจิการเกษตร ธุรกจิน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิธุรกจิค้าปลกี ธุรกจิลสีซิง่ โครงสรา้ง
พื้นฐาน องค์กรไม่แสวงหาก าไร ธุรกจิเหมอืงแร่ และธุรกจิผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทัง้ภาคการคา้และการ
ผลติ ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัจ ากดั 

 

ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

• คุณยุทธพงศ์มปีระสบการณ์ในการให้บรกิารตรวจสอบบญัช ีภาษี และให้ค าปรกึษาให้แก่ลูกค้าขา้ม
ชาตริายใหญ่ทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย อนิโดนีเซยี IFRS และ U.S. 
GAAP รวมถงึการช่วยเหลอืลูกคา้ในการยื่นแบบแสดงรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• คุณยุทธพงศ์มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการท างานกับลูกค้าในธุรกิจ
เกษตรกรรม น ้ามนั การคา้ปลกี ลสีซิง่ โครงสรา้งพืน้ฐาน องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร บรกิารเหมอืงแร่ 
และผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทัง้ภาคการคา้และการผลติ ใหก้บัทัง้บรษิทัมหาชนและบรษิทัจ ากดั 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศ เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ขา้มชาต ิ

• มปีระสบการณ์ในการให้ขอ้มูลนักลงทุนสมัพนัธ์อาเซยีนและที่ปรกึษาธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน
และกฎระเบยีบต่าง ๆ  
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สิรินุช วิมลสถิตย ์
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• สนิคา้อุตสาหกรรม 
• อสงัหารมิทรพัย์ 
• พลงังาน 
• เคมภีณัฑ์ 
 
สมาคมวิชาชีพ 

• คณะอนุกรรมการการทดสอบความรูข้องผูข้อขึน้
ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สมาชกิสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์  

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระ
บรมราชูปถมัภ์  

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ 

 

ประวติั 

คุณสิรินุชได้ท างานในต าแหน่งหุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย  ธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรมและอสงัหาริมทรพัย์ โดยมีประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา
มากกว่า 19 ปี ในการใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบบญัชใีนธุรกจิในกลุม่อุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแขนง 
รวมถงึบรษิทัลูกคา้สญัชาตญิี่ปุ่ น บรษิทัขา้มชาต ิและบรษิทัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ใน
ธุรกจิยานยนต์และธุรกจิเคมภีณัฑ ์

 
ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

คุณสรินุิชมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีหลายกลุ่มตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ประเทศไทยและ IFRS ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบรษิทัที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ตลอดจนบรษิทัที่มนีัก
ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูถ้อืหุ้น ปัจจุบนัคุณสรินุิชท างานให้กบัลูกคา้ทัง้ในประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่ น และต่างประเทศทีใ่ช ้IFRS ในการจดัท างบการเงนิ  

 
ทกัษะทางเทคนิค 

• การสอบบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS ) 

• มีประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิเพื่อบริษทัใหญ่ส าหรบับริษทัที่มีนักลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุ่ นและบรษิทัทีใ่ชม้ารตรฐานการการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS)  

• การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  

• IFRS Conversion project 
 

ผลงานด้านอ่ืน ๆ 

• จดังานสมัมนาต่าง ๆ ในให้ขอ้มูลความรู้ทางบญัชทีี่เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ประเทศไทย และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS ) ส าหรบัผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชขีองลูกคา้บรษิทัญี่ปุ่ น 

 


