สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) มีประสบการณ์ในการเป็ น
ที่ปรึกษาให้กบั องค์กร โดยใช้ความเชี่ยวชาญจนเป็ นที่ยอมรับในภูมิภาคต่างๆ ผนวกกับเครือข่ายของ
PwC ทัว่ โลก ทาให้ PwC ได้รบั ความไว้วางใจจากธุรกิจต่างๆ จนเป็ นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนาของโลก
ปั จจุบนั PwC ได้แบ่งธุรกิจออกเป็ นสามกลุ่มใหญ่ คือ บริการด้านการสอบบัญชี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
และ บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี
ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอ
ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หรือ บริษัทย่อย หรือ ผูบ้ ริหาร หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
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ชื่อ-นามสกุล

นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4298

ตาแหน่ง

อายุ (ปี )

จานวนหุน้
ที่ถือ
(31/12/61)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

หุน้ ส่วน

50

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หุน้ ส่วน

51

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาโท ทางการบัญชี
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ
- เป็ นผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ 2562

นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4095
- เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาหรับงบการเงิน
ประจาปี 2551 – 2554 (4 ปี )
- เป็ นผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี 2551 - 2554
2560 - 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทางาน

2550 - ปั จจุบนั หุน้ ส่วนสานักงาน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คปู อร์ส
เอบีเอเอส จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
2546 - 2550 ผูอ้ านวยการ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบ
เอบีเอเอส จากัด
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 2538 - 2545 ที่ปรึกษาอาวุโส
และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอฟเอเอส จากัด
2533 - 2538 ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ จากัด
2547 - ปั จจุบนั หุน้ ส่วน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด
2539 - 2547 ผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
2537 - 2539 ผูจ้ ดั การ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮ่องกง
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ 2532 - 2537 ผูจ้ ดั การ
และตลาดหลักทรัพย์
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
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ชื่อ-นามสกุล

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5339
- ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ
- เป็ นผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ 2562

ตาแหน่ง

อายุ (ปี )

จานวนหุน้
ที่ถือ
(31/12/61)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

หุน้ ส่วน

50

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการทางาน

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Heriot-Watt ประเทศอังกฤษ

2547 - ปั จจุบนั หุน้ ส่วน
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด
ปริญญาตรีดา้ นการบัญชีและการเงิน (เกียรติ 2555 - 2559 หัวหน้าสานักงาน
นิ ยมอันดับหนึ่ ง)
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
มหาวิทยาลัย De Montfort ประเทศอังกฤษ
กัมพูชา
2540 - 2541 ผูจ้ ดั การ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส, ซิดนี ย์
Association of Chartered Certified
ออสเตรเลีย
Accountants (ACCA) ประเทศอังกฤษ
ประกาศนี ยบัตรการบัญชีช้นั สูงด้านการบัญชี
สมาคมหอการค้าลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี (AAT)
ประเทศอังกฤษ
Association of Accounting Technicians
ประกาศนี ยบัตรผูต้ รวจสอบภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
Institute of Internal Auditors (IIA)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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