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ข้อมูลประวติัและประสบกำรณ์ท ำงำนของผูส้อบบญัชี 
บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

1.  นำยบุญเลิศ กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5339 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
ประวตักิารศกึษา - ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั Heriot – Watt 

ประเทศองักฤษ 
- ปรญิญาตรดีา้นการบญัชแีละการเงนิ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวทิยาลยั De Montfort – ประเทศองักฤษ 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูดา้นวชิาบญัช ีAssociation of 

Chartered Certified Accountants – ประเทศองักฤษ 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีดา้นการบญัช ีAssociation of 

Accounting Technicians – ประเทศองักฤษ 
- ประกาศนยีบตัรดา้นตรวจสอบภายใน Certified Internal 

Auditor – Institute of Internal Auditors ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน - คุณบุญเลศิ เริม่งานกบั Price Waterhouse ในประเทศไทย

ตัง้แต่ปี  2536 จนถงึปี 2540 จากนัน้ไดไ้ปปฏบิตังิานในแผนก
ตรวจสอบสถาบนัการเงนิกบั Price Waterhouse (ปัจจุบนั 
PricewaterhouseCoopers) – Sydney  ประเทศออสเตรเลยี โดย
ไดร้บัมอบหมายใหดู้แลตรวจสอบกลุ่มวาณิชธนกจิเป็นเวลาสองปี  

- ปัจจุบนัคุณบุญเลศิ ด ารงต าแหน่งเป็นหุน้ส่วนของบรษิทั     
ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ในประเทศไทย 
และมปีระสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในการตรวจสอบและบรกิาร
ใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบัประเดน็ดา้นบญัชตีาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในเรื่องทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ส าหรบั
สถาบนัการเงนิ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ก่อสรา้ง พลงังาน 
เป็นตน้ 

- คุณบุญเลศิ เคยด ารงต าแหน่งเป็น หวัหน้าส่วนงานสายธรุกจิ
การเงนิของ PwC Thailand และยงัเคยเป็นหวัหน้าในส่วนงานที่
รบัผดิชอบดูแลเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและควบคุม
คุณภาพงานในประเทศลาว กมัพชูา มาเลเซยี ไทย และ
เวยีดนาม โดยก ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจสอบ
และจรยิธรรม การปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนของนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมคุณภาพงานของส านักงาน 
นอกจากนี้คุณบุญเลศิยงัเคยเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ช่วงปี พ.ศ. 
2547 ถงึปี 2563 และเคยเป็นหวัหน้าส านักงาน PwC 
Cambodia ช่วงปี 2555 ถงึปี 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 1 ปี 
การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
กบับุคคลดงักล่าว 

-ไม่ม-ี 
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2.  นำงสำวอมรรตัน์ เพ่ิมพนูวฒันำสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4599 
ส านกังานสอบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
ประวตักิารศกึษา 
 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
 

- หวัหน้าสายงานธุรกจิพลงังานและหุน้ส่วนสายงานสอบบญัชขีอง
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

- ร่วมงานกบัไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้
ยงัมปีระสบการณ์การท างานในต่างประเทศ โดยไดท้ างานที่
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ ประเทศออสเตรเลยี เป็นเวลา 
1.5 ปี รวมทัง้มปีระสบการณ์ใน การเขา้ร่วมปฏบิตังิานใน
โครงการระหว่างประเทศของบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ 
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) เพื่อท าการพฒันาและปรบัปรุงแนว
ทางการสอบบญัชสี าหรบัการปฏบิตังิานตรวจสอบบญัชขีอง   
ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอรส์ในทุกประเทศ 

- มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงนิของกลุ่มลูกคา้ซึง่
ด าเนินธุรกจิผลติไฟฟ้า พลงังาน นํ้ามนั ปิโตรเลยีม ก๊าซ และ
เหมอืง รวมทัง้ธุรกจิพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- มปีระสบการณ์ดา้นการใหค้ าปรกึษาในเรื่องการบญัชสี าหรบัการ
ซื้อธุรกจิและการจดัเตรยีมงบการเงนิใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศและมาตรฐานการบญัชี
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เสนอใหแ้ต่งตัง้เป็น
ผูส้อบบญัชใีนปีแรก) 

การมคีวามสมัพนัธ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์   
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
กบับุคคลดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

-ไม่ม-ี 
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3.  นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6552 
ส านักงานสอบบญัช ี บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
ประวตักิารศกึษา 
 

- ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประสบการณ์ท างาน 
 

2554 - ปัจจุบนั   หุน้ส่วน (Partner) 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
(ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร) 

2552 - 2554     Senior Manager - Director 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส อาราตะ แอลแอลซ ี
(ประเทศญีปุ่่ น, โตเกยีว) 

2546 - 2549     Manager 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซี ีเมโทร) 

2541- 2546      Associates - Manager 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
(ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร) 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 
การมคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
กบับุคคลดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

-ไม่ม-ี 

 
 

 

  


