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ประวัตผู้ิสอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ เพือ่คัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

ช่ือ - ช่ือสกลุ นายพงทวี รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 7795 

 

อาย ุ 45 ปี 

วฒุกิารศกึษา - บญัชีบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา -แชมเปญจน์ 

(University of Illinois at Urbana-Champaign), US CPA 
คณุวฒุอ่ืิน ๆ ผู้สอบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

ประสบการณก์ารท างาน คณุพงทวีเป็นหุน้ส่วนสายงานสอบบญัชีของบริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
โดยมีประสบการณน์านกวา่ 20 ปีในการปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชี 
คณุพงทวีมีประสบการณใ์นการควบคมุงานสอบบญัชีของบรษิัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ทัง้ท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศท่ีมีบริษัทในกลุ่มท่ี
ด  าเนินงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท อาทิ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย 
นอกจากนัน้ คณุพงทวียงัมีประสบการณก์ารท างานในต่างประเทศ โดยไดท้  างานท่ีบริษัท ไพรซ้์
วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จ ากดั (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) เป็นเวลา 2 ปี คณุพงทวีจงึมีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบญัชีของประเทศสหรฐัอเมริกา (US GAAP) 
อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการให้ค  าปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ในหลายธุรกิจ  
นอกจากประสบการณใ์นสายงานสอบบญัชีแลว้ คณุพงทวียงัมีความสนใจในการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงานและพัฒนาการตรวจสอบ โดยการท างานในธุรกิจหลายประเภท กับ
ทีมงานท่ีหลากหลาย ท าใหคุ้ณพงทวีมีความเขา้ใจถึงโครงสรา้งของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย เป็นอย่างดี รวมทัง้ปัญหาทางดา้นบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 

การถือหุน้ในบรษิัทฯ ไม่มี 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า ร ง
ต  าแหน่งผูส้อบบญัชี 

เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั รวมระยะเวลา 4 ปี 

ขอ้มลูประกอบการพิจารณา 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือด  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
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ช่ือ - ช่ือสกลุ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 3760 

 

อาย ุ  58 ปี 
วฒุกิารศกึษา  - บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ์
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คณุวฒุอ่ืิน ๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (CMA26, 2561) สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
- หลักสูตรผูน้  า (2560) สถาบนับริหารธุรกิจแห่งยุโรป (Institut Européen d’Administration 

des Affaires - ISEAD) 
- โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (CMA-GMS) (2560) 
สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรกรรมการ (2559) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ประสบการณก์ารท างาน คุณชาญชัยเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบัญชีของ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่าย ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบิน การขนส่ง โรงแรม 
อสงัหารมิทรพัย ์และอ่ืนๆ ทัง้กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิัทจ ากดั 
คุณชาญชัยเคยมีบทบาทในการเป็นหวัหนา้ดา้นการบริการตลาดทุนและท่ีปรึกษาดา้นบญัชี 
(Capital Markets and Accounting Advisory Services) โดยรบัผิดชอบดา้นการดแูลลูกคา้ไป
จนถึงกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการแนะน าระบบและ
กระบวนการรายงานดา้นการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหม้ั่นใจว่าจะเป็นไปตามเกณฑข์อง
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
คณุชาญชยั ยงัมีส่วนในการแนะน าลูกคา้ดา้นรายงานทางการเงิน การก ากบัดแูลกิจการ และ
ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะอนกุรรมการกลั่นกรองมาตรฐาน
การบญัชี นอกจากนีย้งัเป็นวทิยากรในงานสมัมนาตา่งๆ ท่ีจดัโดยหลากหลายองคก์ร เช่น ตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรพัย ์เอ็มเอไอ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

การถือหุน้ในบรษิัทฯ ไม่มี 
ขอ้มลูประกอบการพิจารณา 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือด  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
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ช่ือ - ช่ือสกลุ นางสาวอมรรตัน ์เพิ่มพนูวฒันาสขุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4599 

 

อาย ุ 51 ปี 
วฒุกิารศกึษา - ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- บญัชีมหาบณัฑติ สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คณุวฒุอ่ืิน ๆ ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

ประสบการณก์ารท างาน คณุอมรรตันเ์ป็นหุน้ส่วนสายงานสอบบญัชีของ บริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด โดยมีประสบการณ์ในงานสอบบัญชีมากกว่า 28 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมี
ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ โดยไดท้  างานท่ีบริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
จ ากดั (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทัง้มีประสบการณใ์นการเขา้ร่วมปฏิบตัิงาน
ในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ (ประเทศสหรฐัอเมริกา) 
เพ่ือท าการพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการสอบบญัชีส าหรบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี
ของไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ในทกุประเทศ  
คุณอมรรตันมี์ประสบการณใ์นการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกคา้ในหลากหลายธุ รกิจ 
เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและเหมือง รวมทัง้ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย ซึ่งเป็น
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือบรษิัทต่างชาต ิและมีประสบการณ์
ท่ีครอบคลุมทัง้งานดา้นการสอบบญัชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายใน 
การเสนอขายหุน้เป็นการทั่วไป รวมถงึการใหค้  าปรกึษาอ่ืนๆ แก่ลกูคา้ตรวจสอบบญัชี 
จากประสบการณก์ารท างานท่ีหลากหลาย คณุอมรรตันมี์ความเขา้ใจในธุรกิจตา่งๆ เป็นอย่าง
ดี รวมทัง้วิธีทางปฏิบตัิทางบญัชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทยและระหวา่งประเทศ 

การถือหุน้ในบรษิัทฯ ไม่มี 

ขอ้มลูประกอบการพิจารณา 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือด  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ไม่มี 

 


