
ประวตัิการศึกษา

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2519 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการสอบบญัชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ใบอนุญาตทางวชิาชีพ -     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  3104  ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
       

สมาชิกสถาบันวชิาชีพ -     สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี
พ.ศ. 2544 - 2547 -     สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต กรรมการประสานการ

       แห่งประเทศไทย บริหารสาขาสมาคม
พ.ศ. 2546 - 2547 -     ส านกัก ากบัดูแลธุรกิจ  กรมทะเบียนการคา้ อนุกรรมการมารยาทผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
พ.ศ. 2547 - 2553 -     สภาวิชาชีพบญัชี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี -

ดา้นการท าบญัชี
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั -     สภาวิชาชีพบญัชี กรรมการดา้นบญัชีและภาษีอากร

ประวตัิการท างานและประสบการณ์

พ.ศ. 2517 - 2518 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บริหารธุรกิจ ต าแหน่งอาจารยส์อนวิชาบญัชี 
พ.ศ. 2518 - 2522 ส านกังานสอบบญัชี ไชยยศ ต าแหน่งหวัหนา้สายตรวจสอบบญัชี 
พ.ศ. 2522 - ปัจจุบนั ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ต าแหน่งหุน้ส่วน
พ.ศ. 2533 - ปัจจุบนั บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ต ำแหน่งกรรมกำร

โทรศพัท ์ 02-2595300  (อตัโนมติั  8  สาย)  โทรสาร  02-2601553,  02-2598959  และ  02-2598956
Email Address :  dia@diaaudit.com, vilairat@diaaudit.com

ประวตัส่ิวนบุคคลและการท างาน

นางวไิลรัตน์    โรจน์นครินทร์

(Mrs. Vilairat    Rojnuckarin)

บริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
316/32  ซอยสุขมุวิท 22  ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
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ผู้สอบบัญชีบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์  บริษทัทัว่ไปและอื่น ๆ

1.  บริษทั  เชอร์วูด้ เคมิคอล  จ  ำกดั  
2.  บริษทั  โปรเจค เเพลนน่ิง เซอร์วิส  จ  ำกดั (มหำชน)
3.  บริษทั  วธน แคปปิตอล  จ  ำกดั  (มหำชน)
4.  บริษทั  ปริญสิริ  จ  ำกดั  (มหำชน) 
5.  บริษทั  เกียรติธนำ ขนส่ง  จ  ำกดั  (มหำชน) 
6.  บริษทั  กรุงเทพธนำธร  จ  ำกดั  (มหำชน)
7.  บริษทั  ปิโก ้(ไทยแลนด)์ จ ำกดั  (มหำชน)
8.  บริษทั  คิงส์พำวเวอร์ดิวต้ีฟรี  จ  ำกดั  

ฯลฯ

ธุรกิจทีว่างระบบบัญชี

1.  มหำวิทยำลยักรุงเทพ

2.  บริษทั  ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ (1994) จ ำกดั

3.  บริษทั  ศิรกร  จ  ำกดั

4.  บริษทั  สยำมรีสอร์ท  แอนด ์ คนัทรีคลบั  จ  ำกดั

5.  บริษทั  มลัติอโกร  จ  ำกดั  (ดรำกอนอิลลก์อลฟ์ คลบั)

ฯลฯ

ธุรกิจทีต่รวจสอบภายใน

1.  บริษทั  ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส์  จ  ำกดั  (มหำชน)

2.  บริษทั  โรแยล  เซรำมิค  อุตสำหกรรม  จ  ำกดั  (มหำชน)

3.  บริษทั  สมิติเวช  จ  ำกดั  (มหำชน)  (โรงพยำบำลสมิติเวช)

4.  โรงแรมจูเนียน่ำ  พนมเปญ

5.  บริษทั  บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  จ  ำกดั

ฯลฯ
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ประวตัิการศึกษา

ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง

บริหารธุรกิจบณัฑิต   จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ใบอนุญาตทางวชิาชีพ -     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  5599  ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
       

สมาชิกสถาบันวชิาชีพ -     สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

ประวตัิการท างานและประสบการณ์

พ.ศ. 2532 - 2539 บริษทั แปลน พบัลิชช่ิง จ  ำกดั ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
พ.ศ. 2539 - 2554 ส ำนกังำนสอบบญัชี ดี ไอ เอ ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ต าแหน่งหุน้ส่วน

ผู้สอบบัญชีบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์  บริษทัทัว่ไป

1. บริษทั สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน)
2. บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)
3. บริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน)
4. บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
5. บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ  ากดั (มหาชน)
6 บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน)

ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงั)

1.  บริษทั นวแฟคตอร่ิง จ  ากดั
2.  บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ  ากดั
3.  บริษทั เงินทนุ มหาสมุทร จ ากดั

โทรศพัท ์ 02-2595300  (อตัโนมติั  8  สาย)  โทรสาร  02-2601553,  02-2598959  และ  02-2598956
Email Address :  dia@diaaudit.com, Somjintana@diaaudit.com

ประวตัส่ิวนบุคคลและการท างาน

นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์

(Miss Somjintana  Polhilunrat)

บริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

316/32  ซอยสุขมุวิท 22  ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
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ประวตัิ 
ช่ือ – นามสกลุ (Thai) นางสุวมิล  กฤตยาเกยีรณ์  
Name (English) Mrs. Suvimol  Krittayakiern 
บัตรประจ าตัวประชาชน 3100905013186 
ทีอ่ยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
การศึกษา (Education) บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
อืน่ ๆ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
 ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 
 อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 92/2007 
 อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 36/2011 
ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
ปี บริษทั     ต าแหน่ง 
2553-ปัจจุบนั บจ.  สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการผูจ้ดัการ 
2553-ปัจจุบนั บมจ. น ้ าตาลครบุรี จ  ากดั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2545-ปัจจุบนั บจ.  75 ซี พี อี    กรรมการ 
2533-ปัจจุบนั บจ.  ดี ไอ เอ ออดิท   กรรมการบริหาร 
2522-ปัจจุบนั ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
2550-31 มกราคม 2553 บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2535-2547 บจ.  ดี ไอ เอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์  กรรมการ 
กจิกรรมทางสังคม (Social of Activity)  
2557 – 2560 - กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2556 – ปัจจุบนั - คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชี กองปกป้องและตอบโตท้างการคา้ 

กระทรวงต่างประเทศ 
2555 – ปัจจุบนั - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2555 – ปัจจุบนั - คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนบัสนุนการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 – 2556 - เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน 
2553 – 2556 - กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
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2547 – ปัจจุบนั -   กรรมการวิชาการสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547 – 2550 -   เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2548 – 2551 -   กรรมการดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์  สภาวิชาชีพบญัชี 
2538 – 2547 -   กรรมการมาตรฐานสอบบญัชีสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
ด้านวชิาการ 
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาโท อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี ช่ือวิชา ประเด็นและ 
        ปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี (AC511) 
ปีการศึกษา 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบญัชี 

สอนวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing 
ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี อาจารยพ์ิเศษสอนวิชา การสอบบญัชี 
ประสบการณ์อืน่ ๆ  ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เงินทุนมหาสมุทร จ ากดั 
 ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 
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