สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อมูลผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับการเสนอชื่อประจําปี 2561
1. ดร.สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย
คุณวุฒิ

-

ประสบการณ์ การทํางาน

ปริ ญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้ านการจัดการภาครัฐและเอกชน (หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
ปริ ญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโททางการบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี ทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี ทางการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
- พ.ศ. 2556 - ปั จจุบนั

-

หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชีสาํ นักงานสอบบัญชี บริ ษัทดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ทนายความ สภาทนายความ
Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, USA

คุณวุฒิ

-

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาเอก บัญชีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้ า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์ การทํางาน

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ประสบการณ์ วิชาชีพ

-

2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

- พ.ศ. 2552 - ปั จจุบนั

หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชี

- พ.ศ. 2543 - 2545

โครงการแลกเปลีย่ น (GDP) - Deloitte & Touche LLP - San
Francisco, USA (18 เดือน)
โครงการแลกเปลีย่ น (GDP) - Deloitte & Touche LLP – Guam
(5 เดือน)

- พ.ศ. 2543
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-

ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บรรยายพิเศษให้ กบั สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการวิชาชีพด้ านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
มาถือปฏิบตั ิ (IFRS for SMEs) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
คุณวุฒิ

ประสบการณ์ การทํางาน

-

ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

-

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

-

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
- พ.ศ. 2550 - ปั จจุบนั

หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชี

- พ.ศ. 2547 - 2550

ผู้อํานวยการด้ านการสอบบัญชี
ผู้จดั การด้ านการสอบบัญชี

- พ.ศ. 2540 - 2547
- พ.ศ. 2533 - 2540
- พ.ศ. 2541 - 2543

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริ ษัท ดี ลอยท์ แอนด์ ทู้ช แอลแอล พี จํ ากัด
เมืองพอร์ ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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- ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เข้ ารับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กากับ
บริ ษัท ดีลอยท์ แอนด์ ทู้ช แอลแอล พี จํากัด พอร์ ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบการตรวจสอบในประเทศและต่างประเทศ (Multinational Companies)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในธุรกิจหลายประเภท
- ให้ การดูแลและฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
- ผู้จดั การโครงการที่ปรึกษาทางด้ านการศึกษาและการออกแบบวิธีปฏิบตั ิทางการด้ านบัญชี
สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่ อง การรับรู้รายการ และการวัด
มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: Financial
Instruments) สําหรับธนาคารพาณิชย์
- คณะทํางานของที่ปรึกษาพิเศษของผู้จดั การพิเศษภายใต้ โครงการของคณะกรรมการปรับปรุง
ระบบสถาบันการเงิน (คณะกรรมการ ปรส.)
- คณะทํางานของที่ปรึกษาทางด้ านบัญชีของรัฐวิสาหกิจภายใต้ โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อ
การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้จดั การโครงการที่ปรึกษาทางด้ านการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ ายการเงินและผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพนั ธ์
- ผู้จดั การโครงการการให้ บริ การเกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International
Financial Reporting Standards)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนับสนุนของธนาคารโลก (Development of
material for the CPE self-study curricular – Accounting for Financial Derivatives)
- ผู้เขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
- ผู้บรรยายพิเศษสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
- ผู้บรรยายพิเศษของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555 - 2556)
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4. นายนันทวัฒน์ สํารวญหันต์
คุณวุฒิ
-

ประสบการณ์ การทํางาน

ปริ ญญาโท การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปริ ญญาตรี การบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
- พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั

หุ้นส่วนด้ านการสอบบัญชีสาํ นักงานสอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

ประสบการณ์ วิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

งานพิเศษอื่นๆ

- อาจารย์พิเศษโครงการปริ ญญาโททางการบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การให้ การฝึ กอบรมภายในบริษัท (In-house)
1. 2017 Audit Excellence: การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อความเป็ นเลิศในการ
ตรวจสอบบัญชีสาํ หรับผู้สอบบัญชี
2. GCOE-PM01 Bootcamp: Advancing Audit Quality
3. 2015US500 Technical Excellence
4. การอบรมเกี่ยวกับ U.S. GAAP
- การให้ การฝึ กอบรมภายนอกบริ ษัท (External Training)
5. การฝึ กอบรมโครงการ Train the trainer ให้ แก่สภาวิชาชีพบัญชี กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ /บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

