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ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาใหกบัองค์กร โดยใช้ความ
เช่ียวชาญจนเป็นที่ยอมรับในภมูิภาคตา่งๆ ผนวกกบัเครือขา่ยของ PWC ทัว่โลก ท าให้ PWC ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจตา่งๆ 
จนเป็นบริษัทที่ปรึกษาชัน้น าของโลก ปัจจุบนั PWC ได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ บริการด้านการสอบบญัชี บริการที่
ปรึกษาทางธุรกิจ และบริการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี 

 

1. นายไพบูล  ตันกูล 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 
 ส านกังานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• การตรวจสอบบญัชีขัน้สงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน (Experience) 

• Twenty-seven years of experience in both auditing and consulting services.   
• Paiboon started his career as an auditor in the financial service ( FS)  group in 1990.  His key clients at that time 

included Chase Manhattan Bank, Bank of Tokyo- Mitsubishi, the Development Bank of Singapore and Indosuez 
Bank.  

• In 2007, he was seconded to financial advisory services (FAS) for seven years. During that period, he worked on 
a number of due diligence, business rehabilitation and debt restructuring assignments for both debtors and 
creditors.  

• Paiboon returned to assurance services in 2003.   His key clients at that time included the Stock Exchange of 
Thailand ( SET)  Group, Siam Commercial New York Life PCL ( Listed)  Group  ( statutory audit and SOX 403 
services) ,  DKSH Group ( IFRS audit) , Alcan Strongpack Packaging Group (Listed) , Overseas-Chinese Banking 
Corporation, Jardine Insurance Broker and Cigna Insurance Group.  

• Between 2006 and 2015, Paiboon led and  managed key clients as well as operations at PwC Lao and PwC 
Cambodia.  He performed a number of fund audits (for funds provided by international donors such as the World 



26
หนังสือเชิญประชุม 2561

สิง่ที่แนบมาด้วย 4 

Bank, Global Fund and UN) and served leading utilities and mining companies including Electricite du Laos, Phu 
Bia Mining, and Phnom Penh Water Supply Authority.  

• Currently, he provides assurance services to a number of large groups of listed companies and IPO clients. These 
include Sri Trang Agriculture Group ( including over 15 companies operating across six countries) , M Picture 
Group, TV Thunder Group and Cigna Insurance Group.  He also leads PwC’ s corporate responsibility initiatives 
across Thailand. 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ (Selected experiences and projects) 

• Sharing knowledge in relation to IPO and investing in Lao PDR and Cambodia at public forums held by the Stock 
Exchange of Thailand and leading universities 

• Due diligence and loan portfolio review projects at the Bangkok Bank of Commerce Public Company Limited 
• Business rehabilitation and debt restructuring projects, in particular for Tri Petch Isuzu Group ( dealers) , Thai 

Petrochemical Industry Group, Premier Enterprise Group and Somboon Group 
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2. นายชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 
 ส านกังานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 

• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน  

• ผู้ รับผิดชอบด้านสอบบญัชีแก่กิจการในกลุม่ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจการบิน การขนสง่ โรงแรม อสงัหาริมทรัพย์ ผลิตภณัฑ์ยา
และอปุกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้าง ธุรกิจโฆษณา และอื่นๆ   

• ผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีความประสงค์จะน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
• ผู้ ให้ค าแนะน าด้านรายงานทางการเงิน งานตรวจสอบระบบการควบคมุภายในองค์การ การปรับโครงสร้างระบบบญัชีและ

การรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการท่ีอยูใ่นตลาดทนุ  
• หวัหน้าคณะท างานของบริษัทในการปรับปรุงคณุภาพส านกังานสอบบญัชีตาม International Standard on Quality Control 

– ISQC1  
• ประธานคณะท างานของสภาวิชาชีพบัญชีในการปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ตาม

มาตรฐานสากล  (ISA Clarity Project) 
• วิทยากรของสภาวิชาชีพบญัชี ในงานสมัมนาเร่ืองมาตรฐานการสอบบญัชีที่ปรับปรุงใหม ่และรายงานการสอบบญัชีรูปแบบ

ใหมว่ิทยากรของบริษัทฯ ในงานสมัมนาการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Update) ซึง่จดัขึน้ทกุปีเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุงใหม่ 

• วิทยากรรับเชิญของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในหวัข้อที่ เก่ียวข้องกบัการสอบบญัชี 
การปรับปรุงคณุภาพส านกังานสอบบญัชีตามมาตรฐาน International Standard on Quality Control 

• วิทยากรรับเชิญของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหวัข้อการท าความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศส าคญัในกลุ่ม ASEAN เพื่อรองรับการเปิด ASEAN Trading Link และ สภาพแวดล้อมทางบญัชีและการรายงาน
ทางการเงินของประเทศในลุม่น า้โขง (ประเทศในกลุม่ CLMV)  

• วิทยากรรับเชิญของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท  ( IOD ) ในหวัข้อเร่ืองมาตรการการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3760 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2. นายชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 
 ส านกังานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 

• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน  

• ผู้ รับผิดชอบด้านสอบบญัชีแก่กิจการในกลุม่ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจการบิน การขนสง่ โรงแรม อสงัหาริมทรัพย์ ผลิตภณัฑ์ยา
และอปุกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้าง ธุรกิจโฆษณา และอื่นๆ   

• ผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีความประสงค์จะน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
• ผู้ ให้ค าแนะน าด้านรายงานทางการเงิน งานตรวจสอบระบบการควบคมุภายในองค์การ การปรับโครงสร้างระบบบญัชีและ

การรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการท่ีอยูใ่นตลาดทนุ  
• หวัหน้าคณะท างานของบริษัทในการปรับปรุงคณุภาพส านกังานสอบบญัชีตาม International Standard on Quality Control 

– ISQC1  
• ประธานคณะท างานของสภาวิชาชีพบัญชีในการปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ตาม

มาตรฐานสากล  (ISA Clarity Project) 
• วิทยากรของสภาวิชาชีพบญัชี ในงานสมัมนาเร่ืองมาตรฐานการสอบบญัชีที่ปรับปรุงใหม ่และรายงานการสอบบญัชีรูปแบบ

ใหมว่ิทยากรของบริษัทฯ ในงานสมัมนาการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Update) ซึง่จดัขึน้ทกุปีเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุงใหม่ 

• วิทยากรรับเชิญของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในหวัข้อที่ เก่ียวข้องกบัการสอบบญัชี 
การปรับปรุงคณุภาพส านกังานสอบบญัชีตามมาตรฐาน International Standard on Quality Control 

• วิทยากรรับเชิญของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหวัข้อการท าความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศส าคญัในกลุ่ม ASEAN เพื่อรองรับการเปิด ASEAN Trading Link และ สภาพแวดล้อมทางบญัชีและการรายงาน
ทางการเงินของประเทศในลุม่น า้โขง (ประเทศในกลุม่ CLMV)  

• วิทยากรรับเชิญของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท  ( IOD ) ในหวัข้อเร่ืองมาตรการการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3760 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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3. นายพิสิฐ  ทางธนกุล 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095 
 ส านกังานสอบบญัชี  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 คุณวุฒทิางการศึกษา/การฝึกอบรม 

• ปริญญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บญัชี(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ประสบการณ์การท างาน (Experience) 

• Project manager role in IFRS conversion for a large telecommunication; and 
• Lead engagement role in GAAP conversion of a number of Initial Public Offering in SET. 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 3760 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


