
เอกสารแนบ 2  

ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 

ชื่อ - สกุล ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 
อาย ุ 58 ปี 
เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3356 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

    (The Joint Doctoral of Business  Administration)   

 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี 
สหรัฐอเมริกา  (Middle Tennessee State University) 

 ปริญญาโท สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยในรัฐ เทนเนสซี 
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  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาค
ราชการ กรมบญัชีกลาง 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) 

 คณะอนกุรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี 

 กรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสว่นราชการ กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการคณะกรรมการตดัสินการมอบรางวลัองค์กรที่มีความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ใ นก า รบ ริ ห า ร จั ดก า ร ด้ า นก า ร เ งิ นก า รคลัง 
กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 
 

 
 



เอกสารแนบ 2  

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 2  

ชื่อ - ชื่อสกุล   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4301 
อาย ุ 51 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) 

 โปรแกรม Modern Banking Executive (MOBEX) โดยสมาคม
สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  (The Thai 
Institute of Banking and Finance Association (TIBFA)) 

 โปรแกรม Director Certificate ครัง้ที่ 193/2557 โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of 
Directors Association (IOD)) 

ต าแหน่งปัจจุบนั  หุ้นสว่นส านกังานด้านการสอบบญัชี และ ผู้ช่วยหวัหน้าส านกังาน
ด้านการสอบบญัชี (Deputy Audit Leader) 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 Member of SEA Audit Executive Committee of Deloitte SEA 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติโดย

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศลาว 

  
  
  

  



เอกสารแนบ 2  

  
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนบัสนุนของธนาคารโลก 
(Development of material for the CPE self-study curricular – 
Accounting for Financial Derivatives) 

 ผู้ เขียนหนงัสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบญัชีสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 ผู้บรรยายพิเศษของสภาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน 
หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 อนุ ก ร รมก า ร  คณะก ร รมกา รก า หนดมาตรฐานกา รบัญ ชี                        
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ (2556 – 2557) 

 ผู้ จัดการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและการออกแบบวิธี
ปฏิบัติทางการด้านบัญชีส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ เร่ือง การรับรู้รายการ และการวดัมลูค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: 
Financial Instruments)  

 คณะท างานของที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของรัฐวิสาหกิจภายใต้
โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ผู้จดัการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบภายในของธนาคาร
พาณิชย์ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายการเงินและ
ผลติภณัฑ์ตราสารอนพุนัธ์ 

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 
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ชื่อ - ชื่อสกุล   ดร.เกียรตินยิม  คณุติสขุ     
เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4800 
อาย ุ 49 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก บญัชีดษุฎีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน 
สถาบนัพระปกเกล้า 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณ์การท างาน  โครงการแลกเปลีย่น Global Mobility Program  

Deloitte & Touche LLP – San Francisco, USA (18 เดือน) 

 โครงการแลกเปลีย่น Global Mobility Program 
Deloitte & Touche LLP – Guam, USA (5 เดือน) 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ผู้บรรยายพิเศษให้กบัสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ประธานคณะท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 
เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก 

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 

 


