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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นายวเิชียร ก่ิงมนตรี 
อาย ุ: 54 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 31 ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61 
- อนกุรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ของสภาวชิาชีพบญัชี 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ปฏิบตัิงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 31 ปี  ปัจจุบนัเป็นหุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี โดยมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบญัชี ส าหรับบริษัทในประเทศและบริษัทยอ่ยข้ามชาติของประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท 
เช่น ธุรกิจการผลติ และบริการตา่งๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จ านวน 4 บริษัท ประกอบด้วย  

• บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ซนัสวีท จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร 
อาย ุ: 50 ปี   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีท างาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 27 ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 
- พ.ศ. 2559 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมาชิกในองค์กรวชิาชีพ 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

คณุสขุมุาภรณ์เป็นหุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชีของ PwC มีประสบการณ์การท างานเป็นเวลากวา่ 27 ปี อีกทัง้ ยงัได้
ท างานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮ่องกงเป็นเวลา 7 เดือน และยงัเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทยและ
แถบอินโดจีน คณุสขุมุาภรณ์ท างานร่วมกบัเครือขา่ยในตา่งประเทศเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ IFRS 

คณุสขุมุาภรณ์มีประสบการณ์อยา่งดีในสายงานการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลายประเภท ทัง้ธุรกิจโลจิสติก การค้า และ
การขนสง่ อีกทัง้มีความเข้าใจเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการ
บญัชีไทย ท่ี PwC ประเทศไทย คณุสขุมุาภรณ์ยงัเป็นที่ปรึกษาด้านการบญัชี และเป็นผู้สอบบญัชีส าหรับลกูค้าทัง้ ในประเทศ
และตา่งประเทศ รวมทัง้ลกูค้าที่ก าลงัจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ :   นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
อาย ุ:    50  ปี 
สญัชาติ :    ไทย 
สถานท่ีท างาน :   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
ระยะเวลาที่ท างานกบับริษัท : 26  ปี 
ต าแหนง่หน้าที่ในบริษัท :  หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2540  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 
- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2534  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 

ปัจจุบนัเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในกาตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 26 ปี  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ท างานในบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี คณุวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อตุสาหกรรม
ยานยนต์ ซือ้มาขายไป บริการต่างๆ น า้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 




