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รายละเอียดของผูส้อบบญัชี 

บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ  ากดั 

 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) มีประสบการณใ์นการเป็น 

ท่ีปรึกษาใหก้บัองคก์ร โดยใชค้วามเช่ียวชาญจนเป็นท่ียอมรบัในภูมิภาคต่างๆ ผนวกกบัเครือขา่ย 

ของ PwC ทัว่โลก ท าให ้PwC ไดร้บัความไวว้างใจจากธุรกิจต่างๆ จนเป็นบริษัทท่ีปรึกษาชั้นน าของโลก 

ปัจจุบนั PwC ไดแ้บ่งธุรกิจออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ บริการดา้นการสอบบญัชี บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

และ บริการท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายและภาษี 

 
ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และ ผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือท่ีเสนอ 

ซ่ึงไดแ้นบมาพรอ้มน้ี ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หรือ บริษัทยอ่ย หรือ ผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะ 

ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง อายุ (ปี) จ  านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(31/12/64) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการท างาน 

นายพิสิฐ ทางธนกุล  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4095 

 

-  เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน 

ของบริษัทฯ ส าหรบังบการเงิน

ประจ าปี 2551 – 2554 (4 ปี) , 

2563 - 2564 

 

- เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทฯ ในปี 2551 – 2554, 

2560 – 2565 

หุน้ส่วน 54 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาโท ทางการบญัชี  

คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

2547 - ปัจจุบนั หุน้ส่วน 

                บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์  

 เอบีเอเอส จ ากดั 

2539 - 2547 ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการอาวุโส 

 ผูอ้ านวยการ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์

 คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

2537 - 2539 ผูจ้ดัการ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์

 ฮ่องกง 

2532 - 2536 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี  

              บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์จ ากดั 

 

นายไพบูล ตนักูล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4298 

 
-   ไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

ของบริษัทฯ  

 
- เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทฯ ในปี 2562 - 2563 

และ 2565 

หุน้ส่วน 53 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

2550 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน 

                บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์ปอรส์ 

             เอบีเอเอส จ ากดั 

2546 - 2550  ผูอ้ านวยการ  

         บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์  

               เอบีเอเอส จ ากดั 

2538 - 2545 ปรึกษาอาวุโส 

                บริษัท ไพรว้อเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

                    เอฟเอเอส จ ากดั 

2533 – 2538   ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี 

                     บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์จ ากดั 



 3 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง อายุ (ปี) จ  านวนหุน้ 

ที่ถือ 

(31/12/64) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการท างาน 

นางสาวสกุณา แยม้สกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4906 

 

-  ไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

ของบริษัทฯ 

 
- เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทฯ ในปีน้ีเป็นปีแรก 

หุน้ส่วน 54 ไมม่ี ไมม่ี ปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี  

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

2551 - ปัจจุบนั หุน้ส่วน 

                บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์  

 เอบีเอเอส จ ากดั 

2548 - 2551  ผูอ้ านวยการ บริษัท ไพรซ้วอเตอร์

 เฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

2541 - 2548 ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการอาวุโส  

 บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์

 เอบีเอเอส จ ากดั 

2535 - 2541 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี  

              บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์จ ากดั 

 

 


