
ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 
 
 

ข้อมลูผูส้อบบญัชีสาํหรบัปีบญัชีสิ�นสดุ วนัที� 31 มีนาคม 2564 

 

ชื�อ    นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์

ตาํแหน่งหน้าที�ในบริษทั   หุ้นส่วนสาํนักงาน 

ระยะเวลาที�ทาํงานกบับริษทั   23 ปี 

อายุ     52 ปี 

สญัชาติ     ไทย 

ประวติัการศึกษา   

สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา:  บริหารธุรกจิบัณทิต สาขา บญัช ี
สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา: วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขา คอมพิวเตอรและวิศวกรรมการจดัการ 
 

คณุวฒิุและสมาชิกภาพในองคก์รวิชาชีพ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 สมาชิกสภาวชิาชพีบัญชี 
 ผู้สอบบัญชีรบัอนญุาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

 

ประสบการณ์ทาํงานที�สาํคญั 

มีประสบการณในการทํางานตรวจสอบบัญชีเปนเวลา 27 ป ีงานในความรบัผิดชอบที่ผ่านมาเก่ียวกับการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทัในประเทศและบริษทัต่างชาติที่ประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศไทย รวมทั้งบรษิัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
แห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ์โดยสรปุ  

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2556  ผู้อํานวยการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2547  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

งานในความรบัผิดชอบที�สาํคญั 

 บริษัท ทวีี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)  บริษัท ยแูทคไทย จํากัด 
 กลุ่มบริษัท อิเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด  บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 
 กลุ่มบริษัท ไซม ดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท โนโว นอรดิสค ฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด 

 กลุ่มบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากดั  บริษัท ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)44



ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 
 
 

ข้อมลูผูส้อบบญัชีสาํหรบัปีบญัชีสิ�นสดุ วนัที� 31 มีนาคม 2564 

 

ชื�อ    นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์

ตาํแหน่งหน้าที�ในบริษทั   หุ้นส่วนสาํนักงาน 

ระยะเวลาที�ทาํงานกบับริษทั   23 ปี 

อายุ     52 ปี 

สญัชาติ     ไทย 

ประวติัการศึกษา   

สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา:  บริหารธุรกจิบัณทิต สาขา บญัช ี
สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา: วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขา คอมพิวเตอรและวิศวกรรมการจดัการ 
 

คณุวฒิุและสมาชิกภาพในองคก์รวิชาชีพ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 สมาชิกสภาวชิาชพีบัญช ี
 ผู้สอบบัญชีรบัอนญุาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

 

ประสบการณ์ทาํงานที�สาํคญั 

มีประสบการณในการทํางานตรวจสอบบัญชีเปนเวลา 27 ป ีงานในความรบัผิดชอบที่ผ่านมาเก่ียวกับการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทัในประเทศและบริษทัต่างชาติที่ประกอบธุรกิจต่างๆในประเทศไทย รวมทั้งบรษิัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
แห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ์โดยสรปุ  

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2556  ผู้อํานวยการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2547  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

งานในความรบัผิดชอบที�สาํคญั 

 บริษัท ทวีี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)  บริษัท ยแูทคไทย จํากัด 
 กลุ่มบริษัท อิเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด  บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 
 กลุ่มบริษัท ไซม ดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท โนโว นอรดิสค ฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด 

 กลุ่มบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากดั  บริษัท ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 
 
 
ชื�อ    นางอนุทยั ภมิูสุรกลุ  

ตาํแหน่งหน้าที�ในบริษทั   หุ้นส่วนสายงานด้านสอบบญัชี  

ระยะเวลาที�ทาํงานกบับริษทั  31 ปี  

อายุ     54 ปี  

สญัชาติ     ไทย  

ประวติัการศึกษา   

สถาบันการศึกษา:   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา:  ปริญญาโททางการบัญชี  
สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศกึษา:  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี  
สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา:  ปริญญาตรีสาขาบัญชี (เกียรตินยิม)  
คณุวฒิุและสมาชิกในองคก์รวิชาชีพ  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3873  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย  
 สภาวิชาชีพบัญชี  

 

ประสบการณ์โดยสรปุ  

เข้าร่วมทํางานกับสํานักงาน ไพร้ซวอเตอรเฮาส กรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2531 มีประสบการณในการสอบบัญชี และให้บริการแนะนํา
ด้านบัญชีและระบบการควบคุมภายในแก่ลูกค้า ทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย บริษัทไทย และ
บริษัทข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ ในการวางแผน ควบคุม และฝกอบรมพนักงานของบริษัท 
ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ในด้านการวิชาการ และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ปัจจุบันรับผิดชอบลูกค้าในส่วนของธุรกิจด้าน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการพาณิชย และธุรกิจบริการ 
 

ประสบการณ์ทาํงานที�สาํคญั  

พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน   หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548   กรรมการบริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส / ฝายตรวจสอบและฝกอบรม  
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544   ผู้จัดการอาวุโส บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541   ผู้จัดการฝายฝกอบรม บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2539   สํานักงาน ไพร้ซวอเตอรเฮาส 
 

 งานในความรบัผิดชอบที�สาํคญั 

 บริษัท แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเม้นท จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ที.ซี. ฟารมาซูติคอลอุตสาหกรรม จํากัด  บริษัท ฮั้วฟงรบัเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)  

 

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 45



ส่ิงที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 
 
 
ชื�อ    นายสง่า โชคนิติสวสัดิ�  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 11251 

สาํนักงานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

ประวติัการศึกษา   

สถาบันการศึกษา:   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปริญญาและสาขาที่สําเร็จการศกึษา:  ปริญญาตรี สาขาบัญช ี
 

ประสบการณ์ทาํงาน  มีประสบการณมากว่า 22 ป ในบริษัท ไพร้ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  
    ในส่วนของบริการด้านการตรวจสอบบัญชี ปจัจบุันเป็นหุ้นส่วนในสายงานสอบบัญชขีอง
    บริษัท ให้คําปรึกษาด้านบัญชีและการตรวจสอบบญัชแีก่บริษทัต่าง ๆมากมาย ทั้งใน 
    ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมบริษทัในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สินค้า 
    เกี่ยวกับยานยนต ธุรกจิค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค วิศวกรรมและการก่อสร้าง   
 

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)46


