
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



     
ประวตั ิ

ช่ือ – นามสกุล (Thai) นางสุวมิล  กฤตยาเกยีรณ์    
Name (English)  Mrs. Suvimol  Chrityakierne  
   
บัตรประจ าตัวประชาชน 3100905013186 
E-mail suvimol.kit@gmail.com 
ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ  
 
ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
การศึกษา (Education) บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
อ่ืน ๆ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2982 
ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 
 

ประวตักิารอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 7/2017 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011) 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007) 

 
ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ 

หลกัสูตรอบรมประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร รุ่นท่ี 1  
สถาบนัขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
หลกัสูตรวุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นท่ี 1  
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
หลกัสูตร Balanced Scorecard : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง "ฟอกเงิน เร่ืองใกลต้วัท่ีควรรู้" :  
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร ผูน้ ายคุใหม่ โปร่งใส ตา้นภยัทุจริต รุ่นท่ี 1/2561 มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
ปี บริษทั ต าแหน่ง 
2562-ปัจจุบนั บมจ. เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ ประธานกรรมการ 
2561–2562 บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2560-ปัจจุบนั บจ. ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2559-2561 บมจ. ไทยออยล ์ กรรมการอิสระ 
2558-ปัจจุบนั บมจ. น ้าตาลครบุรี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2553-ปัจจุบนั บจ.  สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการผูจ้ดัการ 
2533-ปัจจุบนั บจ.  ดี ไอ เอ ออดิท กรรมการบริหาร 

กจิกรรมทางสังคม (Social of Activity) 
2560 – ปัจจุบนั -  อนุกรรมการ– งานภาษีสรรพากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบนั -  กรรมการกลาง  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(นายทะเบียน) 
2560 – 2563 -  กรรมการ ก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2553 – 2556  
2560 – ปัจจุบนั -  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
2560 – ปัจจุบนั -  กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน กองปกป้องและตอบโตท้างการคา้  

กรมการคา้ต่างประเทศ 
2557 – 2560 -  กรรมการดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2548 – 2552  
2555 – ปัจจุบนั -  คณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547 – ปัจจุบนั -  กรรมการวิชาการสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านวิชาการ 
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัมหิดล ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควชิาการจดัการ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ช่ือวิชา สมัมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461) 
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาโท อาจารยพิ์เศษภาควชิาบญัชี  

ช่ือวิชา ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี (AC511) 
ปีการศึกษา 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควชิาบญัชี 
  ช่ือวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing 
ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควชิาบญัชีช่ือวิชา การสอบบญัชี 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ  
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เงินทุนมหาสมุทร จ ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 

 



 
 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ – นามสกุล : นายจุมพฏ ไพรรัตนากร 
  (Mr. Joompoth Priratanakorn) 
อายุ : 42 ปี 
ที่อยู่  : 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
   10110 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรี บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 7645 
อ่ืน ๆ : ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประสบการณ์การท างาน 
2554 - ปัจจุบนั : หุน้ส่วน บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2558 - 2560 : คณะท างานมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ 
  ขนาดยอ่ม 
 : สภาวิชาชีพบญัชี 
2554 - 2557 : อนุกรรมการดา้นเทคนิคมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
2554 - ปัจจุบนั : ผูบ้รรยายดา้นบญัชีและสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
2553 - 2554 : ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
2548 - 2553 : ผูจ้ดัการดา้นการสอบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2544 - 2548 : ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 
   
ประสบการณ์อ่ืน 

ผูส้อบบญัชี  1. บริษทั จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) 
  2. บริษทั ปิโก ้(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
  3. บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
  4. บริษทั โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
  5. บริษทั ทรีซิกต้ีไฟว ์จ ากดั (มหาชน) 
  6. บริษทั เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ากดั  
     (ให้บริการ : พฒันาโปรแกรม และให้บริการดา้น Platform แก่ธนาคารพาณิชย)์ 

7. บริษทั ไซเบอร์ตรอน จ ากดั 
     (ให้บริการ : ท่ีปรึกษาดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร์  

  8. บริษทั ย ูเทคโนโลยี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
      (ให้บริการ : ให้บริการ platform ให้กบัธนาคารพาณิชย)์ 

 



ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ในฐานะกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประวัติ  
 

ชื่อ – ชื่อสกลุ นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ 
อาย ุ  56 ปี 
 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 7764 
 
วุฒิการศึกษา -  บัญชีมหาบัณฑติ  
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
  - ประกาศนียบตัร หลักสตูร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบรหิารระดบัสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3  
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- บัญชีบัณฑิต คณะบญัชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
 
อื่นๆ  - ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ประสบการณ์การทำงาน     
 2554 - ปัจจุบัน  - รองหุ้นส่วนผู้จดัการ และ วิทยากรและฝึกอบรม 
    บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
 2535 - 2554  - หุ้นส่วน  สำนักงานสอบบญัชี ด ีไอ เอ 
 
ประสบการณ์อื่นๆ  

- ผู้สอบบญัช ี 
1.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้  

บริษัท แอลพีเอ็นดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

2.  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดังนี้  
บริษัท บางกอก เดคคอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)   

3.  ธุรกิจพลังงาน ดังนี้  
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 
4. ธุรกิจขนส่ง ดังนี้  



  

 
 

    บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จำกัด (มหาชน)  
5.  ธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรม ดังนี้  

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
6.  รับจ้างผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด ดังนี้  

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต จำกัด  
7.  ธุรกิจการทำเหมืองหิน ดังนี้  

บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด  
8.  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป ดังนี้  

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด 
9.  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ดังนี้  

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด 

10. ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องปูพ้ืน ฝาผนัง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน กระจก เซรามิคส์ สุขภัณฑ์ ดังนี้  

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
11. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ดังนี้  

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกดั 



ประวตั ิ

ช่ือ – นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์        

Name (English) (Miss Somjintana  Pholhirunrat) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน  3100800294738 
ทีอ่ยู่ (Address)      316/32  ซอยสุขมุวทิ 22  ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตย       

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศพัท ์ 02-2595300 (อตัโนมติั  8 สาย) 
  โทรสาร  02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 
  Email Address :  Somjintana@diaaudit.com 
การศึกษา (Education)        
ปริญญาตรี :- บญัชีบณัฑิต  จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท :- บญัชีมหาบณัฑิต   จากมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อ่ืน ๆ :- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599 
    ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 

ปี บริษัท ต าแหน่ง 
2554-ปัจจุบนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  หุน้ส่วน 
2539-2554 ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
2532-2539 บริษทั แปลน พบัลิชช่ิง จ  ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัททั่วไป 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

  

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

  

ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงั) 
บริษทั นวแฟคตอร่ิง จ ากดั   
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ  ากดั 
บริษทั เงินทุน มหาสมุทร จ ากดั 


