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ข้อมลูผูส้อบบญัชีส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 
ช่ือ    นำยสุดวิณ ปัญญำวงศข์นัติ 
ต ำแหน่ง   หุ้นส่วน สำยงำนสอบบญัชี 
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั 31 ปี 
อำย ุ    58 ปี 
สญัชำติ    ไทย 
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  บญัชบีณัฑติ 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  ประกาศนียบตัรบณัฑติ สอบบญัชชีัน้สงู 
สถาบนัการศกึษา:   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปกักิง่ 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ สาขาภาษาจนีธุรกจิ 
 

คณุวฒิุและสมำชิกภำพในองคก์รวิชำชีพ  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบยีนเลขที ่3873 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 สภาวชิาชพีบญัช ี
 อนุกรรมการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัช ี

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยสรปุ 
รบัผดิชอบงานสอบบญัชใีหก้บับรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทัไทยขนาดใหญ่ รวมถงึการตรวจสอบในกรณีพเิศษตามขอบขา่ยงานที่
ตกลงกบัลกูคา้ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลค็ทรอนิค ผลติ
ปนูซเีมนต ์ผลติกระดาษ ผลติยางลอ้รถยนต ์ผลติชิน้สว่นในอุตสาหกรรมรถยนต ์การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อตุสาหกรรม
อาหาร เป็นตน้ 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั  
 ไปท างานทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์ในประเทศฮ่องกง 
 ไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและบญัชขีองกลุ่มบรษิทัจารด์นีสซ์เีคยีวรคิอร ์ประเทศไทย 

 

งำนในควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญั 
รบัผดิชอบควบคุมงานสอบบญัชลีกูคา้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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ข้อมลูผูส้อบบญัชีส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 
ช่ือ    นำยสุดวิณ ปัญญำวงศข์นัติ 
ต ำแหน่ง   หุ้นส่วน สำยงำนสอบบญัชี 
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั 31 ปี 
อำย ุ    58 ปี 
สญัชำติ    ไทย 
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  บญัชบีณัฑติ 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  ประกาศนียบตัรบณัฑติ สอบบญัชชีัน้สงู 
สถาบนัการศกึษา:   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัภาษาและวฒันธรรมปกักิง่ 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  อกัษรศาสตรบ์ณัฑติ สาขาภาษาจนีธุรกจิ 
 

คณุวฒิุและสมำชิกภำพในองคก์รวิชำชีพ  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบยีนเลขที ่3873 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 สภาวชิาชพีบญัช ี
 อนุกรรมการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัช ี

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยสรปุ 
รบัผดิชอบงานสอบบญัชใีหก้บับรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทัไทยขนาดใหญ่ รวมถงึการตรวจสอบในกรณีพเิศษตามขอบขา่ยงานที่
ตกลงกบัลกูคา้ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลติและประกอบชิน้สว่นอเิลค็ทรอนิค ผลติ
ปนูซเีมนต ์ผลติกระดาษ ผลติยางลอ้รถยนต ์ผลติชิน้สว่นในอุตสาหกรรมรถยนต ์การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อตุสาหกรรม
อาหาร เป็นตน้ 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั  
 ไปท างานทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์ในประเทศฮ่องกง 
 ไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและบญัชขีองกลุ่มบรษิทัจารด์นีสซ์เีคยีวรคิอร ์ประเทศไทย 

 

งำนในควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญั 
รบัผดิชอบควบคุมงานสอบบญัชลีกูคา้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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ช่ือ    นำงอนุทยั ภมิูสุรกลุ  
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนสำยงำนด้ำนสอบบญัชี  
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั  30 ปี  
อำย ุ    53 ปี  
สญัชำติ     ไทย  
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  ปรญิญาโททางการบญัช ี 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาและสาขาทีส่าเรจ็การศกึษา:  ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัช ี 
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  ปรญิญาตรสีาขาบญัช ี(เกยีรตนิยิม)  
คณุวฒิุและสมำชิกในองคก์รวิชำชีพ  

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบยีนเลขที ่3873  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 สภาวชิาชพีบญัช ี 
 อนุกรรมการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบบญัชขีองสภาวชิาชพีบญัช ี 

 

ประสบกำรณ์โดยสรปุ  
เขา้ร่วมท างานกบัส านกังาน ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2531 มปีระสบการณ์ในการสอบบญัช ีและใหบ้รกิารแนะน า
ดา้นบญัชแีละระบบการควบคุมภายในแก่ลกูคา้ ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัไทย และ
บรษิทัขา้มชาตขิองสหรฐัอเมรกิาและยุโรป นอกจากนี้ ยงัมปีระสบการณ์ ในการวางแผน ควบคุม และฝึกอบรมพนกังานของบรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ในดา้นการวชิาการ และการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ปจัจุบนัรบัผดิชอบลกูคา้ในสว่นของธุรกจิดา้น
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิการพาณิชย ์และธุรกจิบรกิาร และดแูลฝา่ยฝึกอบรมของบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ อกีดว้ย 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั  
พ.ศ.2549 – ปจัจุบนั   หุน้สว่นบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548   กรรมการบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ / ฝา่ยตรวจสอบและฝึกอบรม  
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544   ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541   ผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรม บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2539   ส านกังาน ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
 

 งำนในควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญั 
 บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั แมก็ซสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บรษิทั ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)   บรษิทั ท.ีซ.ี ฟารม์าซตูคิอลอุตสาหกรรม จ ากดั 
 บรษิทั มหพนัธไ์ฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน)   
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ช่ือ    นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ ์
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนส ำนักงำน 
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั   20 ปี 
อำยุ     49 ปี 
สญัชำติ     ไทย 
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  บรหิารธุรกจิบณัทติ สาขา บญัช ี
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา: วทิยาศาสตรม์หาบณัทติ สาขา คอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมการจดัการ 
 

คณุวฒิุและสมำชิกภำพในองคก์รวิชำชีพ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ี
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั 
มปีระสบการณ์ในการท างานตรวจสอบบญัชเีป็นเวลา 26 ปี งานในความรบัผดิชอบทีผ่่านมาเกีย่วกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิทัในประเทศและบรษิทัต่างชาตทิีป่ระกอบธุรกจิต่างๆในประเทศไทย รวมทัง้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 

ประสบกำรณ์โดยสรปุ  
พ.ศ.2556 – ปจัจุบนั  หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2556  ผูอ้ านวยการแผนกตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2547  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

งำนในควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญั 
 บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั ยแูทคไทย จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั อเิลคโทรลกัซ ์ประเทศไทย จ ากดั  บรษิทั จอรจ์ เจนเซน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั ไซม ์ดารบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทั โนโว นอรด์สิค ์ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มบรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั  บรษิทั ลุกซ ์รอยลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บรษิทั แมก็ซสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษิทั คากะ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 


