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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2563 

(จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั) 

ประวัติผู้สอบบัญชี   

ชื่อ – ชื่อสกุล นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 

อายุ 56 ปี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 3760 

วุฒกิารศึกษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (CMA26, 2561) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลักสูตรผู้ นํา (2560), สถาบันบริหารธุรกิจแห่งยุโรป (Institute Européen 

d'Administration des Affaires - ISEAD)  

- โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (CMA-

GMS) (2560) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรกรรมการ (2559), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ไมม่ี 

 

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชี  จํานวน 33 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่  

บริษัทในกลุม่ธุรกิจการขนสง่ พลงังาน โรงแรม อสงัหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และ

อ่ืนๆ ทัง้กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจํากดั 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

2. ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดาํรงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี 
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ประวัติผู้สอบบัญชี   

ชื่อ – ชื่อสกุล นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 51 ปี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒกิารศึกษา ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผู้ นําระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบริหารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุ่นท่ี 8 สถาบนัวทิยาการ

ประกนัภยัระดบัสงู 

- หลกัสตูรวทิยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส) รุ่นท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชน์ (TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผู้บริหาร (EDP) รุ่นท่ี 10 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนแหง่ประเทศไทย (TLCA) 

การถอืหุ้นในบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตําแหนง่ ผู้ อํานวยการถงึหุ้นสว่นสาํนกังาน บริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ปี 2538 ถึง 2545   ตําแหนง่ ปรึกษาอาวโุสถึงผู้ช่วยผู้ อํานวยการ บริษัท ไพร้ซวอ

เตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอฟเอเอส จํากดั 

ปี 2533 ถึง 2538  ตําแหนง่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชีถึงผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชี  จํานวน 29 ปี  
ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก ่
• ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 
• ขนสง่และจดัจําหนา่ยสนิค้า รวมถึงคลงัสนิค้า 
• ผลติและค้าขาย 
• เหมือง 
• ธุรกิจบริการและโรงแรม 
• อสงัหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

2. ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดาํรงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี 
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ประวัติผู้สอบบัญชี   

ชื่อ – ชื่อสกุล นายบญุเรือง เลศิวเิศษวิทย์ 

อายุ 44 ปี 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

วุฒกิารศึกษา ระดบั ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อื่นๆ - สอบผา่นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี) 

- เข้าร่วมสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

- ผู้สอนในหลกัสตูร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW), 2561 

- เข้าร่วม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to 

unleash corporate growth, 2561 

- เข้าร่วม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 

2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที_ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การถอืหุ้นในบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การทาํงาน - ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั ตาํแหนง่ Partner 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ประเทศไทย(กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554 ตาํแหนง่ Senior Manager - Director 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญี_ปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549 ตาํแหนง่ Manager 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส แอลแอลซ ี(ประเทศสหรัฐอเมริกา, วอชิงตนั ดีซี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546 ตาํแหนง่ Associates - Manager 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชี  จํานวน  22 ปี  
ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก ่
 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- Nirvana Daii Public Company Limited 

- WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

- WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment 

Trust 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตา่งประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Philip Morris (Thailand) 

- Kyocera Group 

- Trane (Thailand) Group 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

- PTT Asahi Chemical Company Limited 

- Gulf MP Company Limited 

- Independent power Development Company Limited 

- Gulf SRC Company Limited 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย ไมม่ี 

2. ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือดาํรงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี 

 

 




