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ข้อมูลของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือประจาํปี  2565 

(บริษัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พ ีจาํกดั) 

 
 

1.1  นางสาวชลทชิา เลศิวไิล 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยับูรพา 

คุณวุฒ ิ/ ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 12258 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัถ ์ 

- ผูจ้ดัการอาวุโสสอบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

จนถึงปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกัด ตั้ งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

มีนาคม 2562 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั เอส. เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2554 

จนถึงเดือนมีนาคม 2558 

- เป็นผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็นผูท่ี้อยู่ในวงการงาน

ตรวจสอบบญัชีมาอย่างยาวนานกวา่ 18 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบ

บญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.2  นางสาววราภรณ์ อนิทรประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี-การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7881 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- กรรมการและหุน้ส่วน บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการสอบบญัชี บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2551 จนถึง

เดือนมีนาคม 2558 

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 19 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.3  นางสาววราภรณ์ พนัธ์ุภกัดนุีพงษ์ 

ประวตักิารศึกษา  - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 12261 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

- ผูจ้ ัดการตรวจสอบบัญชี บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี จํากัด ตั้ งแต่เดือนมีนาคม 2563 

จนถึงปัจจุบนั 

- ผู ้ช่วยผู ้จัดการตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี  ดับ เ บ้ิลยู  ดับเ บ้ิลยู  พี  จํากัด  ตั้ งแต่ เ ดือน

มกราคม 2559 จนถึงกมุภาพนัธ์ 2563 

- หวัหนา้สายตรวจสอบ บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 จนถึง

เดือนธนัวาคม  2558 

- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 2553 

จนถึงเดือนมีนาคม 2558  

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 13 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

1.4  นางสาววรรญา  พุทธเสถียร 

ประวตักิารศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี-การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เทคนิคกรุงเทพ ฯ  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิ / ประสบการณ์ทาํงาน - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 4387 

- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  

- สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

- กรรมการผูจ้ดัการและหุ้นส่วน บริษทั ซี ดับเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 

2558 จนถึงปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการและหุ้นส่วน บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ตั้งแต่ปี 

2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 

- ผูจ้ดัการฝ่ายสอบบญัชีอาวโุส บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

- อาจารยพิ์เศษสอนวชิาสอบบญัชีและวชิาสัมมนาสอบบญัชีในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

- เป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชีมาอยา่งยาวนานกวา่ 30 ปี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและ

ชาํนาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นอาจารยพิ์เศษ

สอนวชิาสอบบญัชีและวชิาสมัมนาสอบบญัชีใหก้บัสถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง 

 


