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ประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปีบัญชี 2565 

 

 นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนสอบบญัชี 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ
ผู้สอบบัญชีกบักองทรัสต์/ ผู้จัดการกองทรัสต์/ 
ผู้บริหารกองทรัสต์/ ทรัสตี/ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัทระหว่าง

ประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศ
ไทย อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ทัว่โลก นอกจากนั้น  
ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 
- ตรวจสอบบญัชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจคา้ปลีก 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังาน มิลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัท  สยามแม็คโคร  จ ากัด 

(มหาชน) 
- เป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์อลัไล 
- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ  KPMG ในต่างประเทศเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 
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ประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปีบัญชี 2565 

 

 นางสาวสุจิตรา มะเสนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนสอบบญัชี 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ
ผู้สอบบัญชีกบักองทรัสต์/ ผู้จัดการกองทรัสต์/ 
ผู้บริหารกองทรัสต์/ ทรัสตี/ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัทระหว่าง

ประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศ
ไทย อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ทัว่โลก นอกจากนั้น  
ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 
- ตรวจสอบบญัชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจคา้ปลีก 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังาน มิลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัท  สยามแม็คโคร  จ ากัด 

(มหาชน) 
- เป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย ์อลัไล 
- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ  KPMG ในต่างประเทศเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 
 

 

 

 

นางมัญชุภา สิงห์สุขสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนสอบบญัชี 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ
ผู้สอบบัญชีกบักองทรัสต์/ ผู้จัดการกองทรัสต์/ 
ผู้บริหารกองทรัสต์/ ทรัสตี/ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่ หรือ  ผู้ท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.) 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัทระหว่าง

ประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย 
อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ทัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี
ประสบการณ์ดงัน้ี 
- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังานโคลมับสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เป็นหวัหนา้คณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ในต่างประเทศเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 
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นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9219 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มาเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนสอบบญัชี 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ
ผู้สอบบัญชีกบักองทรัสต์/ ผู้จัดการกองทรัสต์/ 
ผู้บริหารกองทรัสต์/ ทรัสตี/ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายใหญ่ หรือ  ผู้ท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- ปริญญาโทดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัทระหว่าง

ประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย 
อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ทัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี
ประสบการณ์ดงัน้ี 
- ตรวจสอบบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ เ ช่น ธุร กิจ

อสงัหาริมทรัพย ์อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
- เป็นหวัหนา้คณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
- มีความรู้และความเช่ียวชาญในกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการตรวจสอบบญัชี
บริษทัจดทะเบียน รวมถึงบริษทัท่ีจะเขา้สู่การเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 


