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                                                                                                                 สิงทสี่งมาด้วย  
ประวัตโิดยย่อผู้สอบบัญชี 

นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร  ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8435 
สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ประวติัการศกึษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณท์าํงาน - คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท  

ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดยไดร้ว่มงานกบัไพรซ้ว์อเตอร์
เฮาส ์คูเปอรก์ว่า 22 ปี โดยคุณรจนาถมีประสบการณใ์นการตรวจสอบงบ
การเงินของกลุ่มลกูคา้ซงึดาํเนินธุรกิจธุรกิจเกียวกบัพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและ
เหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
บริษัทต่างชาติ  นอกจากนี  คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้
คาํปรกึษาในเรืองการจดัเตรียมงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้ซงึเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

- จากประสบการณก์ารทาํงานทีหลากหลาย  คุณรจนาถมีความเขา้ใจการ
ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่าง
ดี  รวมทังปัญหาทางด้านบัญชีทีเกียวเนืองกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ 

การมีความสมัพนัธ ์หรอืสว่น
ไดเ้สียกบับรษัิท บรษัิทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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ประวัตโิดยย่อผู้สอบบัญชี 
นางสาวอมรร ัตน  ์เพมิพ ูนวัฒนาสุข  
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4599 
สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ประวติัการศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์าํงาน - คณุอมรรตันเ์ป็นหุน้สว่นสายงานสอบบญัชีกลุม่ธุรกิจพลงังานของบรษัิท ไพรซ้์

วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดยไดร้ว่มงานกบัไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คู
เปอรส์ กวา่ 29 ปี นอกจากนี คณุอมรรตันย์งัมีประสบการณก์ารทาํงานใน
ตา่งประเทศ โดยไดท้าํงานทีบรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั 
(ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทงัมีประสบการณใ์นการเขา้รว่ม
ปฏิบติังานในโครงการระหวา่งประเทศของบรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) เพอืทาํการพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการสอบ
บญัชีสาํหรบัการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ใน
ทกุประเทศ  

- คณุอมรรตันมี์ประสบการณใ์นการตรวจสอบงบการเงินของกลุม่ลกูคา้ซงึ
ดาํเนินธุรกิจเกียวกบัพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบรษัิทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืบรษัิทตา่งชาติ นอกจากนี 
คณุอมรรตันย์งัมีประสบการณด์า้นการใหค้าํปรกึษาในเรอืงการจดัเตรยีมงบ
การเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้ซงึ
เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า พลงังานและเหมือง  

- จากประสบการณก์ารทาํงานทีหลากหลาย  คณุอมรรตันมี์ความเขา้ใจการ
ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจพลงังาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่าง
ดี รวมทงัปัญหาทางดา้นบญัชีทีเกียวเนืองกบักลุม่ธุรกิจ โดยเฉพาะ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ 

การมีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นได้
เสียกบับรษัิท บรษัิทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ทีเกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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ประวัตโิดยย่อผู้สอบบัญชี 
นายพงทวี ร ัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7795 
สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ประวติัการศกึษา - บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, 
US CPA 

ประสบการณท์าํงาน - คณุพงทวีเป็นหุน้ส่วนสายงานสอบบญัชีกลุ่มธุรกิจพลงังานของบริษัท ไพรซ้์
วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดยไดร้ว่มงานกบัไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คู
เปอร์สกว่า 22 ปี นอกจากนี คุณพงทวียังมีประสบการณ์การทํางานใน
ตา่งประเทศ โดยไดท้าํงานทีบรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั (ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา) เป็นเวลา 2 ปี  

- คณุพงทวีมีประสบการณใ์นการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลกูคา้ซงึดาํเนิน
ธุรกิจเกียวกับพลังงานและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ อีกทงัยงัใหค้าํปรกึษาเกียวกบัมาตรฐานการ
บัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และ
มาตรฐานการบัญชีของประ เทศสหรัฐอ เมริกา  (US GAAP)  และมี
ประสบการณด์า้นการใหค้าํปรกึษาในเรืองการจดัเตรียมงบการเงินใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึงเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- การทาํงานในธุรกิจ และทีมงานทีหลากหลาย  ทาํใหค้ณุพงทวีมีความเขา้ใจ
ถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทังปัญหา
ทางดา้นบญัชีทีเกียวเนืองกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิงในมาตรฐานการ
บัญชีไทย มาตรฐานการายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐาน
การบญัชีสาํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิา   

การมีความสมัพนัธ ์หรอืสว่น
ไดเ้สียกบับรษัิท บรษัิทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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ประวัตโิดยย่อผู้สอบบัญชี 
นายบุญเร ือง เลิศวิเศษวิทย  ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 6552 
สาํนกังานสอบบญัชี บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
ประวติัการศกึษา - บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณท์าํงาน 
 
 

- คุณบุญเรืองเป็นหุน้ส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลงังานของบริษัท 
ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดยไดร้ว่มงานกบัไพรซ้ว์อเตอร์
เฮาส ์คูเปอรส์กว่า 24 ปี   และทีปรึกษาทางดา้นบญัชีใหก้ับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มธุรกิจนาํมนั ปิโตรเลียม ก๊าซ และ
โรงไฟฟ้ามากกว่า 4 ปี โดยเป็นหัวหนา้ทีมทาํงานงานในการตรวจสอบ 
และใหค้าํปรกึษาเกียวกบัมาตรฐานการบญัชีไทย มาตรฐานการบญัชีสากล 
และมาตรฐานการบญัชีของประเทศสหรฐัอเมริกา กบับริษัทในกลุ่มธุรกิจนี
ทงัในประเทศ และตา่งประเทศ 

- คณุบญุเรืองไดไ้ปปฏิบติังานทีบริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ทีประเทศ
สหรฐัอเมริกา ในรฐัวอชิงตนั ดีซี ในระหว่างปี พ.ศ.  ถึงปี พ.ศ.  
และทีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ สาขาโตเกียว ทีประเทศญีปุ่ น ใน
ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  โดยในช่วงเวลาดงักล่าวคณุบญุเรือง
ไดเ้ป็นทีปรกึษาทางดา้นบญัชีกบับรษัิทขา้มชาติหลายแห่ง หลงัจากกลบัมา
จากการปฏิบัติงานทีต่างประเทศ คุณบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบ
บญัชี และการใหค้าํปรึกษาทางดา้นบญัชีกับกลุ่มธุรกิจพลงังานและผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
รถยนต ์และบรษัิทจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- การทาํงานในธุรกิจทีหลากหลาย  ทาํให้คุณบุญเรืองมีความเข้าใจถึง
โครงสรา้งของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลงังานเป็นอย่างดี รวมทงั
ปัญหาทางด้านบัญชีทีเกียวเนืองกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิงใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การมีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สียกบั
บรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ไม่มี 

 

 


