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ประวติั 

 บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั (PVA) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ์2556 โดยคุณประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ผูส้อบ 
บญัชีรบัอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบญัชมีา 30 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบญัชแีก่บรษิัททัว่ไป 
บรษิทั จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีเ่ตรยีมตวัทีจ่ะจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และกองทุนรวม 

วิสยัทศัน์ :  “เป็นส ำนกังำนสอบบญัชทีีไ่ดม้ำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป”  

พนัธกิจ :  
- น าเสนอบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานสากล  
- สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีและเพิม่ความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ บนพืน้ฐานของวชิาชพี 
- พฒันาบุคคลากรให้เป็นผูส้อบบญัชทีีม่คีวามรู้ความสามารถ โดยยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณและปฏบิตัิงานดว้ย 

ความเป็นอสิระ และเทีย่งธรรม  
 
ประวติัการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner  
1. คณุประวิทย ์วิวรรณธนานุตร ์ 

 ประสบการณ์การท างาน 
- ร่วมงานกบั บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดัตัง้แต่ กรกฎาคม 2546 จนถงึ ธนัวาคม 2556  
- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์รวมทัง้กองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รหิารโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 

 การศึกษาและคณุสมบติัอ่ืน  
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา สาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
- เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
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2.คณุเทอดทอง เทพมงักร 
 ประสบการณ์การท างาน 
- ท างานทีบ่รษิทั KPMG – Bangkok ตัง้แต่ปี 2527 ถงึ มถุินายน 2552  
- ร่วมงานกบับรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดัตัง้แต่กรกฎาคม 2552 จนถึง ธนัวาคม 2556 มปีระสบการณ์ในงาน

ตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัธุรกิจการธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 
 การศึกษาและคณุสมบติัอ่ืน 
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา สาขาบญัช ีจามหาวทิยาลยัรามค าแหง  
- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาบญัชี, ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) และ ปริญญาโท สาขา

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- เป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผู้สอบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
3.คณุอดุม ธนูรตัน์พงศ ์

 ประสบการณ์การท างาน 
- ท างานทีบ่รษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดัตัง้แต่ ปี2543 ถงึ ปี2551  
- ท างานทีบ่รษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดัตัง้แต่ ปี 2551 ถงึ ปี 2556  

 การศึกษาและคณุสมบติัอ่ืน  
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัชมีหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
- เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

 
4.คณุชุติมา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

 ประสบการณ์การท างาน 
- ท างานทีบ่รษิทั ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดัตัง้แต่เมษายน 2544 ถงึธนัวาคม 2544  
- ท างานทีบ่รษิทั บดีโีอ รชิฟิลด ์จ ากดัตัง้แต่ธนัวาคม 2544 ถงึ กนัยายน 2546  
- ท างานทีบ่รษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดัตัง้แต่ ตุลาคม 2546 ถงึ กุมภาพนัธ2์556  

 
 การศึกษาและคณุสมบติัอ่ืน  
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา สาขาบญัช ีจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
- เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
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5.คณุรฐาภทัร ล้ิมสกลุ  
 ประสบการณ์การท างาน 
- บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ตัง้แต่ เมษายน 2548 ถงึ กุมภาพนัธ ์2556  

 
 การศึกษาและคณุสมบติัอ่ืน  
- ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา คณะบญัช ีสาขาสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
- เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
- เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 


