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ประวัติและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สนิสิริ ทังสมบัติ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 7352 

                                                                                       

สถานะทางธุรกจิ หุ้นส่วน  

การศึกษา สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปริญญาและสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปริญญาและสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
 สาขาการบญัชี  (เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง)  
                                                    ภาคภาษาอังกฤษ 

สมาชกิในองค์กรวิชาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 
โดยมีความเช่ียวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทาง
การเงิน 

 มีประสบการณ์ท างานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ
กับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 มีประสบการณ์ในการตรวจบริษัทในกลุ่มจาร์ดีน 

 ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคในประเดน็เกี่ยวกับการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบญัชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบญัชีส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคมุ และพัฒนาการของ
มาตรฐานการบัญชี 

 เคยด ารงต าแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

 เป็นตัวแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ในการร่วมงานกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่า ง
ประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน  



 

 

ชื่อ – นามสกลุ  นายไพบูล ตันกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน 

หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาและสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารการเงิน 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปริญญาและสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษา : ประกาศนียบตัรช้ันสูงทางการสอบบัญชี 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาและสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษา         ปริญญาตรีทางการบัญชี 

สมาชกิในองค์กรวิชาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประสบการณ์ตรวจสอบ   ไพบูลได้ผา่นการเลื่อนต าแหน่งเปน็หุ้นส่วนส านักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเช่ียวชาญในเรื่อง  
i) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้ส าหรับบริษัทมหาชนและ
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน 

ii) การน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) 
การท าธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การท างานในประเทศเวียดนาม
และเมียนมาร์ 

iii) การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ง และธรรมภิบาล 
iv) รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
v) ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซือ้ขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ 

 ไพบูลยังได้รับการแต่งตั้งและท างานในฐานะผู้น าทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความ
ยั่งยืน) ของส านักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะ
และความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับ
ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมจากการ
ด าเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ าท้องทะเล กับ
พันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 



 

 

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ กมลชนกกลุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5339 

ส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

สถานะทางธุรกจิ หุ้นส่วน 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจมหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ 

 ปริญญาตรดี้านการบญัชีและการเงิน  ) เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง (มหาวทิยาลัย De Montfort – 
ประเทศอังกฤษ 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงด้านการบัญชี Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) - ประเทศอังกฤษ 

 ประกาศนียบตัรการบัญชีช้ันสูงด้านการบัญช ีสมาคมหอการค้าลอนดอน (London 
Chamber of Commerce) - ประเทศอังกฤษ  

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพด้านการบญัชี Association of Accounting Technicians  ) AAT) – 
ประเทศอังกฤษ 

 ประกาศนียบตัรด้านตรวจสอบภายใน Institute of Internal Auditors (IIA) – ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (CMA) รุ่นที ่28 

 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 16 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสตูร Capital Market 
Academy – Greater Mekong Sub-Region (CMA-GMS) รุ่นที ่2 

 Institute of Directors (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
204/2015 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์หลักสตูรผู้บรหิารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที ่7 
สมาชกิในองค์กรวิชาชีพ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) U.K. 
 Association of Accounting Technicians (AAT) U.K. 
 CPA Australia 
 Institute of Internal Auditors (IIA) U.S. 

 



 

ประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ป ีพ .ศ.  2536 จนถึงปี 
พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse      

 ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มวาณิชธนกิจเป็นเวลาสองปี  

 ปัจจุบัน คุณบญุเลศิ ด ารงต าแหนง่เป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากัด ในประเทศไทย และมปีระสบการณ์มากกว่า 28 ปีในการตรวจสอบและบริการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชตีามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินส าหรับธนาคารและสถาบันการเงิน
อื่นๆ  

 คุณบุญเลิศ เคยด ารงต าแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธรุกิจการเงินของ PwC Thailand 
และยังเคยเป็นหัวหน้าในส่วนงานท่ีรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
คุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซยี ไทย และเวียดนาม โดยก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของส านักงาน นอกจากน้ีคุณบุญเลิศยังเคย
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ช่วงป ีพ.ศ . 2547 ถึงปี 2563 และเคยเป็นหัวหน้าส านักงาน PwC 
Cambodia ช่วงป ีพ.ศ . 2555 ถึงปี พ.ศ . 2559 

 


