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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวข้ อ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
( Outsource)

หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

วุฒิบตั ร / ประกำศนียบัตร

ประสบกำรณ์กำรทำงำน

กำรฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
: บริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
ที่อยู่ ชัน้ 25 เลขที่ 253 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-9689
โทรสำร. 02-261-9697
เว็บไซต์ : www.u-advisor.com
: นำยโกศล แย้ มลีมลู
: วิทยำศำสตร์ มหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี สำขำวิชำบัญชี และกำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
: - Certified Public Accountant (CPA) , The Federation of Accounting
Professions (FAP)
- Certified Internal Auditor (CIA) , The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA) , The Institute of Internal
Auditors (IIA)
: ด้ ำนตรวจสอบภำยในและที่ปรึกษำธุรกิจ
ปี 2556 – ปั จจุบนั กรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด
ปี 2543 – 2546 กรรมกำร บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ด้ ำนสอบบัญชี
ปี 2544 – 2546 International Audit Manager (Secondment Program)
Grant Thornton LLP , Seattle Office , USA
ปี 2538 – 2543 ผู้จดั กำรอำวุโส บจก. ไพรซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
ปี 2535 – 2537 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจก.สำนักงำน เอส จี วี ณ ถลำง
ด้ ำนบัญชีและบริ หำรกำรเงิน
ปี 2537 – 2538 ผู้จดั กำรอำวุโส บมจ.ไดสตำร์ อิเลคทริ ค คอร์ ปอเรชัน่
: สภำวิชำชีพบัญชี (FAP)
- Thai Financial Reporting Standards (TFRS) , Accounting Standards ,
Auditing Standards (continuous training)
- Internal Audit Workshop (continuous training)
Auditor’s Report (continuous training)
- COSO 2013 (2014)
- Taxation and planning (various)
IT Audit (various)
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สมำคมผู้ตรวจสอบภำยใน
- งำนประชุมสัมมนำใหญ่ สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในประจำปี 2557
- สัมมนำ IA Clinic
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- Certificate for Business Advisor CBA – KU (2013)
- Certificate of Real Estate Entrepreneur CRE – KU (2014)
สมำคมผู้ตรวจสอบบัญชีภำษี อำกร
- Pro Tax Planning (2012 – 2013)
Omega Word Class
- Merger & Acquisitions Master class 2014
- Enterprise Risk Management Master class 2014
กำรฝึ กอบรมอื่นๆ
- International Audit Training , Risk Based Audit , Audit Methodology and
Software Tools (Grant Thornton and PwC)
- Advanced COSO ERM
- Soft skill and Marketing courses
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