
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อ 

 

ชื่อ – ชือ่สกุล นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 

อายุ 57 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 3760 

โดยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั รวม

ระยะเวลา 5 ปี 

วุฒกิารศึกษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (CMA26, 2561) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผูน้าํ (2560), สถาบนับรหิารธุรกิจแหง่ยโุรป (Institute Européen 

d'Administration des Affaires - ISEAD)  

- โครงการพฒันาความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ํา้โขง (CMA-GMS) 

(2560) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรกรรมการ (2559), สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การถอืหุน้ในบริษัท  จาํนวนหุน้   ไมม่ ี

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ประสบการณก์าร

ทาํงาน 
 

ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการบรหิาร (Chief Executive Officer)  

                             PwC Thailand                   

ตาํแหน่งอืน่ๆ  

2563 - ปัจจบุนั:       อนกุรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี 

2557 – ปัจจบุนั:       ท่ีปรกึษาในคณะท่ีปรกึษาดา้นการสอบบญัชี สาํนกังานคณะกรรมการ 

                               กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2560 – 2563:          ประธานคณะอนกุรรมการดา้นงานตา่งประเทศของสภาวิชาชีพบญัชี 

2556 – 2560:          กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นสอบบญัชี 

2556 – 2560:          ประธานคณะอนกุรรมการมาตรฐานสอบบญัชี 

2554 – 2559:          ประธานคณะทาํงานของสภาวิชาชีพบญัชีในการปรบัปรุงและเผยแพร ่  

                                  มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีปรบัปรุงใหม ่ตามมาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่ง  

                               ประเทศ 

2554 – 2557:          อนกุรรมการทดสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 

 



ประสบการณด์้านตรวจสอบบญัชี  จาํนวน 34 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก่  

บรษัิทในกลุม่ธุรกิจการขนสง่ พลงังาน โรงแรม อสงัหารมิทรพัย ์งานก่อสรา้ง และอ่ืนๆ ทัง้

กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษัิทจาํกดั 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (หาก -มี- โปรดระบุความสัมพนัธ)์ 

  

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

ไมม่ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั 

 

ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืดาํรงตาํแหนง่หนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิทหรอื

บรษัิทยอ่ย 

 

ไมม่ี 

 



 

ชื่อ – ชือ่สกุล ไพบลู  ตนักลู 

อายุ 52 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒกิารศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเรือ่งความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD 

Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการ

ประกนัภยัระดบัสงู 

- หลกัสตูรวทิยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชน ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนแหง่ประเทศไทย (TLCA) 

การถอืหุน้ในบริษัท  จาํนวนหุน้  ไมม่ ี

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ประสบการณก์ารทาํงาน ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหนง่ ผูอ้าํนวยการถงึหุน้สว่นสาํนกังาน บรษัิท ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหนง่ ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ บรษัิท ไพรซ้วอ

เตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหนง่ ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีถึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ประสบการณด์้านตรวจสอบบญัชี  จาํนวน 30 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนสง่และจดัจาํหนา่ยสนิคา้ รวมถึงคลงัสนิคา้ 

- ผลติและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

  



ข้อมูลประกอบการพิจารณา (หาก -มี- โปรดระบุความสัมพนัธ)์   

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

ไมม่ี 

 
2. ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั 

 

ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืดาํรงตาํแหนง่หนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิทหรอื

บรษัิทยอ่ย 

 

ไมม่ี 

 



 

 

ชื่อ – ชือ่สกุล นายบญุเรอืง เลศิวเิศษวิทย ์

อายุ 44 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

วุฒกิารศึกษา ระดบั ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อื่นๆ - สอบผา่นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจิ์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชี) 

- เขา้รว่มสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

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

- เขา้รว่ม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to 

unleash corporate growth, 2561 

- เขา้รว่ม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 

2561 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การถอืหุน้ในบริษัท  

 

จาํนวนหุน้ ไมม่ ี

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

ประสบการณก์ารทาํงาน - ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั ตาํแหนง่ Partner 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย(กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554 ตาํแหนง่ Senior Manager - Director 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญี_ปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549 ตาํแหนง่ Manager 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชิงตนั ดีซี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546 ตาํแหนง่ Associates - Manager 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้านตรวจสอบบญัชี  จาํนวน  23 ปี  
ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่
 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- 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 

  



 

 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ตา่งประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย ไมม่ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั ไมม่ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืดาํรงตาํแหนง่หนา้ท่ีใดๆ ของบรษัิทหรอื

บรษัิทยอ่ย 

ไมม่ี 

 

 


