สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อประจาปี 2563
จากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
2982
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
5599
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทางาน
- หุน้ ส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
7645
ประวัติการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
- หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ผูบ้ รรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
** ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีทงั้ 3 รายที่ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**
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ประวัติผ้สู อบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งปั จจุบนั

: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ประวัติการศึกษา
: ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 10/2017
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 7/2017
: หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุน่ ที่ 1/2010
: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 36/2011)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 92/2007)
ประวัติการอบรมอืน่ ๆ
: หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุน่ ที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรวุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุน่ ที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตวั ที่ควรรู"้
: หลักสูตร ผูน้ ายุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุน่ ที่ 1/2561
การดารงตาแหน่งในปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 3 แห่ง
กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
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จานวน 10 แห่ง

:
:
:
:
:
:

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
กรรมการบริษัท ยงสมใจ จากัด
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2531 – ปั จจุบนั
: บริษัท ยงสมใจ จากัด
2533 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
2545 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
2547 – ปั จจุบนั
: กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
2557 - 2560
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – 2561
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ประวัติผ้สู อบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล (Thai)

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

Name (English)

(Miss Somjintana Pholhirunrat)

บัตรประจาตัวประชาชน
ทีอ่ ยู่ (Address)

3100800294738
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัติ 8 สาย)
โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956
Email Address : Somjintana@diaaudit.com

การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี

:- บัญชีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
:- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
:- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทางาน (Work Experience)
ปี
บริษัท
ตาแหน่ง
2554-ปัจจุบนั
บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุน้ ส่วน
2539-2554
สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
2532-2539
บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป
บริษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ชาระบัญชี (ร่วมคณะทางานชาระบัญชีทไี่ ด้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)
บริษัท นวแฟคตอริง่ จากัด
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จากัด
บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จากัด
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ประวัติผู้สอบบัญชี
1. ชื่อ-สกุล นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ปรึกษา ด้านวิชาการบัญชี และสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ตาแหน่งทางบริหาร หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4. วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อวุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
บัญชี
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
บัญชีบณ
ั ฑิต
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
อื่น ๆ
5. สถานทีต่ ดิ ต่อ
ที่ทางาน 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 085-5544776 , 02-332-5126 ต่อ 116
ที่พกั 406/135 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250
6. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ)
ผลงานทีท่ าให้กับสภาวิชาชีพ
- ร่วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs)
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่งจูงใจ
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าที่ทาขึน้ ตามรู ปแบบ
กฎหมาย
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
ผลงานทีท่ าให้กับสถานศึกษา
- ร่วมแต่งตาราและบรรยาย เรื่อง การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน้ สูง รหัสวิชา 32444
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. ประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านวิชาการ
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ประจา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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- เป็ นวิทยากรบรรยาย ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี –หัวข้อที่เคยบรรยาย
ได้แก่
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
- การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี (TSQC1)
เป็ นต้น
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีให้กบั บริษัทเอกชน – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
- การวิเคราะห์งบการเงินสาหรับกิจการที่ปฏิบตั ิตาม TFRS for NPAEs
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
- การจดทางบการเงินรวม
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการสอบบัญชีให้กบั บุคคลที่สนใจ – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
- มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555 (ทุกฉบับ)
- การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี
ด้านวิชาชีพ
2543
พนักงานฝึ กงาน
ที่ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส จากัด
2544 – 2548
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส ที่ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
2548 – 2553
ผูจ้ ดั การด้านสอบบัญชี
ที่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
2553 – 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายงบประมาณ ที่ บริษัท ไทยนา้ ทิพย์ จากัด
2554 ถึง ปัจจุบนั
หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี
ที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2554 ถึง 2557
อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2558 ถึง 2559
คณะทางานมาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
สภาวิชาชีพบัญชี
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