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5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

6.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เ ป็นหุ้นส่ วนที่มีนัย ในห้า งหุ้นส่ วน หรือ เ ป็นกรรมการที่มีส่ วน ร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง  พนักงาน  
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

 
9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
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ข้อมลูผูส้อบบญัชีส ำหรบัปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
 
ช่ือ    นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ ์
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนส ำนักงำน 
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั   24 ปี 
อำยุ     53 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 31 ปี งานในความรบัผดิชอบทีผ่่านมาเกีย่วกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิทัในประเทศและบรษิทัต่างชาตทิีป่ระกอบธุรกจิต่างๆในประเทศไทย รวมทัง้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 

ประสบกำรณ์โดยสรปุ  
พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั  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 
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ช่ือ    นำงอนุทยั ภมิูสุรกลุ  
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนสำยงำนด้ำนสอบบญัชี  
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั  32 ปี  
อำยุ     55 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 ี 

 

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 ปัจจุบนัรบัผดิชอบลกูคา้ในสว่นของธุรกจิดา้น
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิการพาณิชย ์และธุรกจิบรกิาร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั  
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั   หุน้สว่นบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548   กรรมการบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ / ฝ่ายตรวจสอบและฝึกอบรม  
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544   ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541   ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2539   ส านกังาน ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
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ช่ือ    นำงอนุทยั ภมิูสุรกลุ  
ต ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั   หุ้นส่วนสำยงำนด้ำนสอบบญัชี  
ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบับริษทั  32 ปี  
อำยุ     55 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 ี 

 

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 ปัจจุบนัรบัผดิชอบลกูคา้ในสว่นของธุรกจิดา้น
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์อุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิการพาณิชย ์และธุรกจิบรกิาร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีส ำคญั  
พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั   หุน้สว่นบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548   กรรมการบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ / ฝ่ายตรวจสอบและฝึกอบรม  
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544   ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541   ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2539   ส านกังาน ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
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ช่ือ    นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 11251 
ส ำนักงำนสอบบญัชี  บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
ประวติักำรศึกษำ   
สถาบนัการศกึษา:   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ปรญิญาและสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา:  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน  มปีระสบการณ์มากว่า 23 ปี ในบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
    ในสว่นของบรกิารดา้นการตรวจสอบบญัช ีปัจจบุนัเป็นหุน้สว่นในสายงานสอบบญัชขีอง
    บรษิทั ใหค้ าปรกึษาดา้นบญัชแีละการตรวจสอบบญัชแีก่บรษิทัต่าง ๆมากมาย ทัง้ใน 
    ประเทศและต่างประเทศ ซึง่ครอบคลุมบรษิทัในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สนิคา้ 
    เกีย่วกบัยานยนต ์ธุรกจิคา้ปลกี สนิคา้อุปโภคบรโิภค วศิวกรรมและการก่อสรา้ง   
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