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ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :
สัญชาติ :
สถานทีท่ างาน :
ระยะเวลาทีท่ างานกับบริษทั :
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั :

นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
51 ปี
ไทย
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC)
27 ปี
หุน้ ส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา
- พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรชัน้ สูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2559 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิ กในองค์กรวิ ชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์ในการทางาน :
คุณสุขุมาภรณ์ เริม่ ทางานกับบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในปี พ.ศ. 2535 ปั จจุบนั เป็ นหุน้ ส่วน
สายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็ นระยะเวลา 27 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาทีไ่ ด้ทางานใน
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จากัด - ลอนดอน แห่งสหราชอาณาจักรเป็ นเวลา 2 ปี และประเทศฮ่องกง เป็ นเวลา
7 เดือน คุณสุขุมาภรณ์มปี ระสบการณ์ในการเป็ นผูส้ อบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม การค้า
การบริการ และการผลิตสาหรับลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ และเป็ นทีป่ รึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ ปั จ จุบ ัน เป็ น ผู้สอบบัญ ชีบ ริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ซีออยล์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน)
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ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :
สัญชาติ :
สถานทีท่ างาน :
ระยะเวลาทีท่ างานกับบริษทั :
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั :

นายชัยศิ ริ เรืองฤทธิ์ ชยั
52 ปี
ไทย
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC)
27 ปี
หุน้ ส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา
- พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สมาชิ กในองค์กรวิ ชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ประสบการณ์ในการทางาน
คุณชัยศิริ เป็ นหุน้ ส่วนสายงานด้านการตรวจสอบบัญชีของ PwC ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการสอบบัญชีเป็ นเวลากว่า 27 ปี
คุณชัยศิริ มีประสบการณ์ การทางานในต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 7 ปี โดยปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบบัญชี 3 ปี
ครอบคลุ ม หลายธุ รกิจ ใน PwC Australia ระหว่ างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 และท างานใน PwC Vietnam เป็ น
ระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษทั ข้าม
ชาติทป่ี ระกอบกิจการในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว คุณชัยศิริ มีประสบการณ์ในการเป็ นผูส้ อบบัญชีของกิจการ
หลายประเภททัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ปั จจุบนั เป็ นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท
ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :
สัญชาติ :
สถานทีท่ างาน :
ระยะเวลาทีท่ างานกับบริษทั :
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั :

นายวิ เชียร กิ่ งมนตรี
55 ปี
ไทย
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC)
32 ปี
หุน้ ส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิ กในองค์กรวิ ชาชีพ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- สมาชิก IOD และได้รบั การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61
- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ในการทางาน :
คุ ณ วิเชีย ร ปฏิบ ัติง านในบริษั ท PwC เป็ น ระยะเวลา 32 ปี ปั จ จุ บ ัน เป็ น หุ้ น ส่ ว นสายงานตรวจสอบบัญ ชี โดยมี
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญ ชี ส าหรับ บริษั ท ในประเทศและบริษั ท ย่ อ ยข้า มชาติข องประเทศในยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีสาหรับบริษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ นผูส้ อบบัญชีบริษัทที่จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ทริพ เพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) บริษัท ทีทีซีแอล จากัด (มหาชน) และบริษัท
ซันสวีท จากัด (มหาชน)

