
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 
 

1.  นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9432 

สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified 
Public Accountant; CPA) 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• สมาชิกสภาวิชาชพีบัญช ี
 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 
• คุณธิตินันท์เป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์-เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คุณธิตินันท์มีประสบการณ์
ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที ่ปรึกษาแก่
บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาค
ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ
การพลังงาน และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค 

• เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน             
ตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษทัย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 

• ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 

 



2.  นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5339 

สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

ประวัติการศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดา้นวิชาบัญชี 
Association of Chartered Certified Accountants 
– ประเทศอังกฤษ 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of 
Accounting Technicians – ประเทศอังกฤษ 

• ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Certified 
Internal Auditor – Institute of Internal Auditors 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Herriot – 
Watt ประเทศอังกฤษ 

• ปริญญาตรีด้านการบญัชีและการเงิน (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศ
อังกฤษ 

• สถาบนัพระปกเกล้า หลักสตูรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 16  

• สถาบนัวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักสูตร Capital Market Academy – 
Greater Mekong Sub-Region (CMA-GMS) รุ่นที่ 2 

• Institute of Directors (IOD) หลักสูตรDirector 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/201 

• มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified 
Public Accountant; CPA) 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 



 
 
 
 

 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง • คุณบุญเลิศ เร่ิมงานกับ Price Waterhouse ใน
ประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 
จากนั้นได้ไปปฏบิัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบัน
การเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจบุัน 
PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่ม
วาณิชธนกิจเป็นเวลาสองปี  

• ปัจจุบันคุณบุญเลิศเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในประเทศไทย 
และมีระสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการตรวจสอบและ
บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เก่ียวกับประเด็นด้าน
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื ่องที่เกี ่ยวกับ
เครื ่องมือทางการเง ินสำหรับธนาคารและสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ  

• นอกเหนือจากงานด้านการตรวจสอบแล้ว คุณบุญเลิศ
ยังเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศ
ลาว กัมพูชามาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับ
ด ูแลการปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานการตรวจสอบและ
จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั ้นตอนของ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงาน นอกจากน ี ้ค ุณบ ุญเล ิศย ังเป็น
กรรมการ ผู ้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจ
การเง ินของ PwC Thailand และเคยเป ็นหัวหน้า
สำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี 
พ.ศ. 2559 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษทัย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว 

• ไม่ม ี 

 



3.  นางสาวสกุณา แย้มสกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4906 

สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรีทางด้านการบญัชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

• สมาชิกสามัญสภาวิชาชพีบัญช ี

• คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวชิาชีพบัญช ี

 

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง คุณสกุณา เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการ
ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุม 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจประกัน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง 
 

นอกจากการตรวจสอบงบการเง ินแล ้วค ุณสกุณาย ั งมี
ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เช่น
การตรวจการเพื ่อการซ ื ้อ/ขายกิจการ รวมถึงการช ่วย
หน่วยงานกำกับในการแก้ปัญหาทางบัญชี คุณสกุณา มี
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับ โดยเฉพาะ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในบริษัทและข้อกำหนด
ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับในประเทศไทย 
 

ในส่วนของการบริหารองค์กร คุณสกุณามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการคน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัท 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว 

• ไม่ม ี

 
 


