
 

ข้อมูลประวัต ิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด) 

ช่ือ - สกุล นายเพิ่มศกัด์ิ วงศ์พชัรปกรณ์ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 
อายุ 56 ปี 
ประวัตกิารศกึษา  ประกาศนียบตัรชัน้สงู ด้านการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 
 

 หวัหน้าสํานกังานด้านการสอบบญัชีและกรรมการบริษัท 
 หุ้นสว่นสํานกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุติัโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสามญั สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี 
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่ 

ข้อมูลการตดิต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
อาคารรัจนาการ ชัน้ 25-26 และ 28 เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 676 5700     โทรสาร 02 676 5768 

 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 4



 
ข้อมูลประวัต ิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด) 

ช่ือ - สกุล นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 
อายุ 47 ปี 
ประวัตกิารศกึษา  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่นสํานกังานด้านการสอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ 
 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุติัโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 หวัหน้าสว่นงานการจดัอบรมและพฒันาความรู้ของผู้สอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

 ผู้บรรยายพิเศษให้กบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 อนกุรรมการ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่ 

ข้อมูลการตดิต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
อาคารรัจนาการ ชัน้ 25-26 และ 28 เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 676 5700     โทรสาร 02 676 5768 

 
 
 
 
 

 
 

- รูปถ่าย - 



 
ข้อมูลประวัต ิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 
(บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด) 

ช่ือ - สกุล ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 
อายุ 55 ปี 
ประวัตกิารศกึษา  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) 
ตาํแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่นสํานกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย 

 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 กรรมการ  คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ 
กรมบญัชีกลาง 

 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

 อนกุรรมการ คณะกําหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้อง 

ไมมี่ 

ข้อมูลการตดิต่อ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
อาคารรัจนาการ ชัน้ 25-26 และ 28 เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 676 5700     โทรสาร 02 676 5768 

 

 
 

- รูปถ่าย - 




