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ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร   
สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีทํางาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ระยะเวลาท่ีทํางานกบับริษัท : 23 ปี 
ตําแหน่งหน้าท่ีในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศกึษา 

- พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 
- พ.ศ. 2537  ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2559  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
สมาชกิในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
 

ประสบการณ์ในการทาํงาน : 
ในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนั ได้เข้าร่วมกบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และเป็นผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตในปี พ.ศ.  2538  ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งหุ้นสว่นในแผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา 23 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีได้ทํางานในบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จํากดั  แห่งสหราช
อาณาจกัรเป็นเวลา 2 ปี และประเทศฮ่องกง เป็นเวลา 7 เดือน คณุสขุุมาภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของ
กิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม การค้า การบริการ และการผลิตสําหรับลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึง
บริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย และมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บริษัท ซีออยล์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้
ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นายประสทิธ์ิ เย่ืองศรีกุล 

สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีทํางาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ระยะเวลาท่ีทํางานกบับริษัท : 27 ปี  
ตําแหน่งหน้าท่ีในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศกึษา 

- พ.ศ. 2532  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
สมาชกิในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 
ประสบการณ์ในการทาํงาน : 
ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบนั ได้เข้าร่วมกบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และเป็นผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตในปี พ.ศ 2535 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบญัชีของ
กิจการหลายประเภท เช่นธุรกิจก่อสร้าง การค้า การบริการ และการผลิตทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ค้าเหล็ก
ไทย จํากดั (มหาชน)  บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตแิละผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ – นามสกลุ : นางสาววราภรณ์ วรธิตกุิล 

สญัชาติ : ไทย 
สถานท่ีทํางาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ระยะเวลาท่ีทํางานกบับริษัท : 25  ปี 
ตําแหน่งหน้าท่ีในบริษัท : หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี 
 
การศกึษา 

- พ.ศ. 2534  ปริญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านการตรวจสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2540  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 
 

 
สมาชกิในองค์กรวชิาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
 
ประสบการณ์ในการทาํงาน : 
ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจบุนั ได้เข้าร่วมกบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนใน
แผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งรวม
ระยะเวลาท่ีได้ทํางานในบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จํากดั  เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี  คณุวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต ซือ้มาขาย
ไป บริการตา่งๆ นํา้มนัและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคมทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะบริษัทยอ่ยในสหรัฐอเมริกา     
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  4 
 


