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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
(Miss Somjintana Polhilunrat) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599  

อื่นๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

สมาชิกสถาบนัวชิาชีพ : สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างาน  

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่น บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
พ.ศ. 2539 – 2554 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
พ.ศ. 2532 – 2539 : ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แปลน พบัลชิช่ิง จ ากดั 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 
(Mrs. Suvimol Krittayakiern) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2892  

อื่นๆ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 92/2007 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 36/2011 

ประสบการณ์การท างาน  

2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออยล์ 
2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการ บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. น า้ตาลครบรีุ จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี 
2533 – ปัจจบุนั  : กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท 
2522 – ปัจจบุนั  : หุ้นสว่นผู้จดัการ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
2550 – 31 มกราคม 2553  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์  
2535 – 2547  : กรรมการ บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

กิจกรรมทางสงัคม 

2557 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2555 – ปัจจบุนั : คณะกรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 – 2556 : เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน 
2553 – 2556 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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2547 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาการสมาคมศษิย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 – 2551 : กรรมการด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  
สภาวิชาชีพบญัชี 

2547 – 2550 : เหรัญญิกสมาคมศษิย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านวิชาการ 

ปีการศกึษา 2553 – ปัจจบุนั   : อาจารย์พิเศษภาควชิาบญัชี ปริญญาโท วิชา ประเด็นและปัญหาเก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี (AC511) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ปีการศกึษา 2553 : อาจารย์พิเศษภาควชิาบญัชี ปริญญาตรี วิชา Principles and Techniques for 
Internal Auditing จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปีการศกึษา 2549 : อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี วิชา การสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

ประสบการณ์อื่นๆ  : ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ช าระบญัชี  
บริษัท เงินทนุมหาสมทุร จ ากดั 

 : ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ช าระบญัชี  
บริษัท เครดิตฟองซเิอร์ แอล พี เอ็น จ ากดั 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร 
(Miss Suphaphorn Mangjit) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8125  

อื่นๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน  

2538 - ปัจจบุนั : หุ้นสว่น บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 

1. บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

3. บริษัท สามชยัสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 

5. บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 

6. บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

7. บริษัท สยามอีสต์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 




