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ข้อมลูประวติั และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  

สาํหรบัปี 2565 

 

ช่ือ - สกลุ นางสาวโสรยา  ตนิตะสุวรรณ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8658 

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

ประวติั และประสบการณ์ทาํงาน  

ระยะเวลาการทาํงาน 2550 - ปัจจุบนั 

คุณสมบตั ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

วุฒกิารศกึษา 2551 :  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (บช.ม.) 

          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2546 :  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

ประสบการณ์ - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี  

มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 

ธุรกจิซื้อมาขายไป ธุรกจิโรงพยาบาล ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนรวม 

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ

ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร               

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อนั

อาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อ

งบการเงนิของบรษิทัฯ 

ขอ้มลูสาํหรบัการตดิต่อ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชาชื่น 20) 

ถนนประชาชนชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 

โทรศพัท ์: 0-2596-0500 

โทรสาร  : 0-2596-0560 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 5 
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ข้อมลูประวติั และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  

สาํหรบัปี 2565  

 

ช่ือ - สกลุ นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

ประวติั และประสบการณ์ทาํงาน  

ระยะเวลาการทาํงาน 2545 - ปัจจุบนั 

คุณสมบตั ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

วุฒกิารศกึษา 2551 :  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บธม.) สาขา  

          การจดัการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ประสานมติร 

2536 :  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัช ี

          มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี                      

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence  

มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิซื้อ

มาขายไป ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการ

และสื่อสิง่พมิพ ์ธุรกจิขนส่งและโลจสิตกิส ์กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

กองทุนรวม และกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์

ความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยี (นอกเหนือจากการ

ใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

อนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่าง

อสิระ 

ไม่มีความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของบรษิทัฯ 

ขอ้มลูสาํหรบัการตดิต่อ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชาชื่น 20) 

ถนนประชาชนชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์: 0-2596-0500 

โทรสาร  : 0-2596-0560 
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ข้อมลูประวติั และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  

สาํหรบัปี 2565 

  

ช่ือ - สกลุ นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศกัดิ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4752 

บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

ประวติั และประสบการณ์ทาํงาน  

ระยะเวลาการทาํงาน 2545 - ปัจจุบนั 

คุณสมบตั ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

วุฒกิารศกึษา 2548 :  โครงการ Mini MBA มหาวทิยาลยัรรมศาสตร ์

2533 :  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติการบญัช ี(บธ.บ.)  

          มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ - ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี                          

- ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ Due Diligence 

มากกว่า 20 ปี 

- ประสบการณ์ดา้นการวางระบบบญัช ีเอเชีย่นเกมส ์ครัง้ที ่13 

และเฟสปิกเกมส ์ครัง้ที ่7 

มคีวามเชี่ยวชาญอย่างยิง่ในธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิ

ซื้อมาขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนรวม  

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ

ใหบ้รกิารสอบบญัช)ี กบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อนั

อาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบรษิทัฯ 

ขอ้มลูสาํหรบัการตดิต่อ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชาชื่น 20) 

ถนนประชาชนชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์: 0-2596-0500 

โทรสาร  : 0-2596-0560 

 


