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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2565 

(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั) 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายบญุเรือง  เลิศวเิศษวิทย ์

อายุ 46 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

โดยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2564 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัช)ี 

- 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 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้  -ไมม่-ี  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554   ตาํแหน่ง Senior Manager – Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญ่ีปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549   ตาํแหน่ง Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซีี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  
จาํนวน 24 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 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

 

-ไม่ม-ี 

 2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั 

 

-ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

 

-ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือบรษิทัย่อย 

 

-ไม่ม-ี 
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ชื่อ – ชือ่สกลุ นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 53 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิารการเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 

- หลกัสตูรวทิยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่งประเทศ

ไทย (TLCA) 

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้ -ไม่ม-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการถงึหุน้ส่วนสาํนกังาน  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหน่ง ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหน่ง ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชถีึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 31 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงคลงัสินคา้ 

- ผลิตและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

 2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือบรษิทัย่อย -ไม่ม-ี 
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ชื่อ – ชือ่สกลุ นายกรรณ ตณัฑวิรตัน ์

อายุ 41 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 10456 

วุฒิการศึกษา บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อื่นๆ เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสานกังาน 

คณะกรรมการกากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้ -ไม่ม-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 
มีประสบการณด์า้นตรวจสอบบญัชีกวา่ 19 ปี ทัง้กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัจาํกดั 

 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 19 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก่  

การขนส่ง คา้ปลีก พลงังาน ผลิตและและจดัจาํหน่ายสินคา้และธรุกิจบรกิาร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือบรษิทัยอ่ย -ไม่ม-ี 

 


