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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร   
อายุ : อายุ 51 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีทำงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 27 ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี 
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

- พ.ศ. 2537  ประกาศนียบัตรช้ันสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2559  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
 

ประสบการณ์ในการทำงาน : 
 
เริ่มทำงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงาน
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 27 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด - ลอนดอน  แห่งสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และประเทศฮ่องกง เป็นเวลา 7 เดือน คุณ
สุขุมาภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม การค้า การบริการ และการ
ผลิตสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ซีออยล์ 
จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
อายุ : 51 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีทำงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 28  ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี 
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2534  ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2536  ประกาศนียบัตรช้ันสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- พ.ศ. 2540  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา 
 

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
 

ประสบการณ์ในการทำงาน : 
 
ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 28 ปี ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด  เมืองดีทรอยด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี คุณวราภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซื้อมาขายไป การบริการ ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบรษิัทย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมรกิา  
ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด 
(มหาชน) บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวิล์ด คอร์ปอเรช่ัน
จำกัด (มหาชน) 
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   ประวัติและผลงานของผู้สอบบญัช ี

 
ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ - นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี 
อายุ : 55 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
สถานท่ีทำงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 32 ปี 
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญช ี
 
การศึกษา 

- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรสีาขาการบญัชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
สมาชกิในองค์กรวิชาชีพ 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

- สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61 

- อนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน : 
 
ปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 32 ปี  ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชี สำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท 
เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิ
สติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) 
 


