ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
Name (English)

นายนพฤกษ์ พิ ษณุวงษ์
Mr. Nopparoek Pissanuwong

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิ ชาชีพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 7764
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
สมาชิ กสถาบันวิ ชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทํางานและประสบการณ์
บริ ษทั
ตําแหน่ ง
พ.ศ. 2533 – 2553
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
หุน้ ส่วน
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั
บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
/ หุน้ ส่วนอาวุโส/ วิทยากรและฝึกอบรม
บจ. ดี ไอ เอ ออดิท
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ม/ี มี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษทั และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงิน
ปี 2560 ทีผ่ า่ นมารวมเป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ค่าบริ การอื่น
ไม่ม ี

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ งปัจจุบนั

: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (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)
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุน่ ที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
: หลักสูตรวุฒบิ ตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุน่ ที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง "ฟอกเงิน เรือ่ งใกล้ตวั ทีค่ วรรู"้
: หลักสูตร ผูน้ ํายุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุน่ ที่ 1/2561
การดํารงตําแหน่ งในปัจจุบนั
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวน 3 แห่ง
- กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั นํ้าตาลครบุร ี จํากัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอืน่
จํานวน 10 แห่ง
:
:
:
:
:
:

(ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
กรรมการบริหาร บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
กรรมการ บริษทั 75 ซี พี อี จํากัด
กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการ มูลนิธเิ พือ่ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
กรรมการบริษทั ยงสมใจ จํากัด

ประวัติการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2531 – ปั จจุบนั
: บริษทั ยงสมใจ จํากัด
2533 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
2545 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษทั 75 ซี พี อี จํากัด
2547 – ปั จจุบนั
: กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั นํ้าตาลครบุร ี จํากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการ มูลนิธเิ พือ่ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาฯ
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
2557 - 2560
: กรรมการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – 2561
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

นางสาวสมจิ นตนา พลหิ รญ
ั รัตน์

Name (English)

(Miss Somjintana Pholhirunrat)

บัตรประจําตัวประชาชน 3100800294738
ที่ อยู่ (Address)
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 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ การทํางาน (Work Experience)
ปี
บริ ษทั
ตําแหน่ ง
2554-ปั จจุบนั
บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
หุน้ ส่วน
2539-2554
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
2532-2539
บริษทั แปลน พับลิชชิง่ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริ ษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ทัวไป
่
บริษทั สหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ชาํ ระบัญชี (ร่วมคณะทํางานชําระบัญชีท่ี ได้รบั การแต่งตัง้ จากกระทรวงการคลัง)
บริษทั นวแฟคตอริง่ จํากัด
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จํากัด
บริษทั เงินทุน มหาสมุทร จํากัด

