
  เอกสารแนบ 3 

 

ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 
 

ช่ือ  นางสาวสวาสด์ิวดี อนุมานราชธน 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400 

บริษัท  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 33 ปี 
ต าแหน่ง  หุน้ส่วน 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบญัชี  

คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
คุณสมบัติ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
- หลกัสูตร โอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

(WHB) รุ่นท่ี 2, มหาวิทยาลยัมหิดล (มิถุนายน - ตุลาคม 2565) 
- หลกัสูตร วิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นท่ี 3 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) (กุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 2562) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 200, สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) (มกราคม - มีนาคม 2558) 
 
ประสบการณ์การตรวจสอบ 

- คุณสวาสด์ิวดีเป็นหุน้ส่วนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสาย
งาน ตรวจสอบภายใน และ ตรวจสอบบญัชี โดยไดร่้วมงานกบับริษทั
มากกวา่ 33 ปี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการการตรวจสอบบญัชี 
การตรวจสอบภายใน  การควบคุม การบริหารความเส่ียง และ ดา้นการ
บริการขอ้มูลส่วนบุคคล มีประสบการณ์การท างานใหก้บับริษทัขา้มชาติ
ขนาดใหญ่ในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัทางการ
เงิน บริษทัประกนัชีวิต งานให้บริการ บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภค
ชั้นน าของประเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

 

ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 
 

ช่ือ   นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432 

บริษัท  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 19 ปี 
ต าแหน่ง  หุน้ส่วน 
ประวัติการศึกษา ปรญิญาตรทีางการบญัช ี(เกยีรตนิิยม)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาโททางการบรหิารธุรกจิ  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณสมบัติ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; 
CPA) 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
 
ประสบการณ์การตรวจสอบ 

- คุณธิตินันท์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี โดย
รับผิดชอบดูแลดา้นการตรวจสอบบญัชี และให้บริการท่ีปรึกษาแก่บริษทั
จ ากดั และบริษทัมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจกองทุน
อสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจดา้นความบนัเทิง และธุรกิจผลิตสินคา้
อุปโภคและบริโภค 

- คุณธิตินนัทเ์ป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
หลายแห่ง 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

 
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 

 

ช่ือ   นางสาวนนัทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358 

บริษัท  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 23 ปี 
ต าแหน่ง  หุน้ส่วน 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโททางการบริหาร  

New York Institute of Technology 
คุณสมบัติ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
ประสบการณ์การตรวจสอบ 

- คุณนันทิกาเป็นหุ้นส่วนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสาย
งานตรวจสอบ โดยไดร่้วมงานกบับริษทัมากกว่า 23 ปี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี  โดยมีความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้เก่ียวกบัประเด็นทางบญัชี การ
ควบคุมภายใน และการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
คร้ังแรก มีประสบการณ์การท างานให้กับอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี 
ขอ้มูล การส่ือสาร และความบนัเทิง ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจทาง
การเงินและการประกนัภยั ธุรกิจของบริษทัโฮลด้ิง และมีความเช่ียวชาญ
ใน IFRS และ  US GAAP นอกจากน้ีนันทิกายัง รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE 
และ NPAE ส าหรับลูกคา้ในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น 
การช าระเงินออนไลน์ บริษทัท่ีให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์ม
อินเทอร์เน็ตท่ีมีเน้ือหาคุณภาพส าหรับไลฟ์สไตล์ของผูใ้ช้ การช้อปป้ิง
ออนไลน์ และอ่ืน ๆ 

 
 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

 
 

ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ 
 
ช่ือ   นายพิสิฐ ทางธนกุล 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 
บริษัท  บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ระยะเวลาการท างาน มากกวา่ 30 ปี 
ต าแหน่ง  หุน้ส่วน 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ประกาศนียบตัรขั้นสูงทางการสอบบญัชี  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาโท ทางการบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 คุณสมบัติ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (EDP) สมาคมบริษทั                        

จดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA) 
- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้ าระดบัสูงของเอเซีย, INSEAD Singapore 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตรผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  
- หลกัสูตรวิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
- คุณพิสิฐมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 30 ปี โดยรับผิดชอบ

ดูแลลูกคา้บริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
บริษทัต่างประเทศชั้นน าในหลายสาขาธุรกิจรวมถึงธุรกิจผลิตกรรม, ธุรกิจ
คา้ขาย, ธุรกิจดา้นลงทนุและพฒันาอสังหาริมทรัพย,์ ธุรกิจโทรคมนาคม และ
ธุรกิจเทคโนโลย ี

 
 

 

 

 




