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ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
  

ชื่อ นางสาวลสิตา มากตั 

ต าแหน่ง หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 9039 

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน • ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญช ี • ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified public accountant) 

และผูส้อบบัญชไีด้รับอนมุัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขัน้ตอนการรับงาน การประเมนิความ
เสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การท าความเข้าใจระบบการควบคุม
ภายในและประเมินความเสีย่งจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบ
บัญชีโดยรวมและแนวการสอบบญัชี รวมถึงการปฏิบตัิงานตรวจสอบของ
ทีมงานตามแผนการสอบบญัชีและการประเมินผล การตรวจสอบ และ
ควบคุมดูแลคุณภาพการท างานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ 

1. ธุรกิจประกันภยั 

2. ธุรกิจเช่าซื้อและแฟคตอริ่ง 

3. ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง 

4. ธุรกิจบริการ 

5. ธุรกิจค้าปลีก 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท  - 

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

  



 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

ชื่อ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์

ต าแหน่ง หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 7731 

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท การบญัช ี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี การบัญชี  

คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญช ี • หุ้นส่วนส านักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified public 
accountant) และ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์การท างานกว่า 
20 ปี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

• ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีในภาพรวม ตั้งแต่ขั้นตอนการรบังาน การ

ประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การท าความเข้าใจระบบ

การควบคุมภายในและประเมินความเสีย่งจากการควบคมุ การพฒันา

แผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผลการ

ตรวจสอบ และควบคุมดูแลคณุภาพการท างานของทีมงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ 

1. ธุรกิจประกันภยั 

2. ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง 

3. ธุรกิจบริการ 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท - 

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 



 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

ชื่อ นายมงคล สมผล 

ต าแหน่ง หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 8444 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการท างาน • ปี 2545 – ปัจจุบัน: ด ารงต าแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี (Audit 

Partner) ของบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญช ี • มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ในด้านการตรวจสอบบญัชีและให้

ค าปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในหลากหลายธรุกิจ เช่น อุตสาหกรรมด้านปโิตรเคมี 

พลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมผลดิ และอตุสาหกรรม

รถยนต ์

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท - 

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

 

ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 

ชื่อ นายวีร์ สุจริต 

ต าแหน่ง หุ้นส่วนด้านการสอบบญัชี 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 7103 

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ Hult International Business School,  
USA 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการท างาน • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้อ านวยการด้านการสอบบญัชี  
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ผู้อ านวยการด้านการสอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจ ากัด 

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญช ี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท - 

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

 

ไม่ม ี

 


