
 

ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นายเพ่ิมศกัดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 
อายุ 58 ปี 
ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบตัรชัน้สงู ด้านการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 

 หวัหน้าส านกังานด้านการสอบบญัชีและกรรมการบริษัท 
 หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุติัโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสามญั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี 
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120   โทรศพัท์ 02 034 0000      

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4



 

ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 
อายุ 48 ปี 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  (เกียรตินยิมอนัดบัสอง) 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุติัโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 หวัหน้าสว่นงานการจดัอบรมและพฒันาความรู้ของผู้สอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 ผู้บรรยายพิเศษให้กบัสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
ให้หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 อนกุรรมการ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
อาคารรัจนาการ ชัน้ 25-26 และ 28 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 676 5700     โทรสาร 02 676 5768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รูปถ่าย - 



ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 
อายุ 56 ปี 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

    (The Joint Doctoral of Business  Administration)   

 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา  
(Middle Tennessee State University) 

 ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา  
(Middle Tennessee State University) 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ประเทศไทย 

 Certified Internal Audit (CIA) 

 Certified Risk Management Assurance (CRMA) 
ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนุมัติโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 กรรมการ  คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ 
กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

 อนกุรรมการคณะก าหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 กรรมการ คณะกรรมการประเมินเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการ คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชัน้ 23-27  
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 02 034 0000      

 

 

 

- รูปถ่าย - 




