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ประวัติผู้สอบบัญชี
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี
และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี นายโสภณ เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการ
ผลิตและธุรกิจจัดจาหน่าย
นายโสภณ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งรับผิดชอบดูแล
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ
สาหรับตาแหน่งในองค์กรด้านวิชาชีพ นายโสภณ ดารงตาแหน่งเป็นอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพของสภาวิชาชีพ
บัญชี อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายโสภณ สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบัน
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า
25 ปี และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 15 ปี นางสาวรุ้งนภา เป็น
ผู้ค วบคุ ม งานสอบบัญ ชี ข องบริษั ท ขนาดใหญ่ จ านวนมากซึ่ งครอบคลุ มกิ จ การหลากหลาย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่ายและธุรกิจหลักทรัพย์
นางสาวรุ้งนภา ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวรุ้งนภา เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวรุ้งนภา สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิ ตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายชยพล มีส่วนสาคัญในงานด้านการให้คาปรึกษาและควบคุมงานด้านการทา Due diligence ในธุรกิจหลากหลาย
ประเภท
นายชยพล สาเร็ จ การศึ ก ษาบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จากจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20
ปี และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้
ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่
ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค
นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพิมพ์ใจ สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้าน
การบัญชีจากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20
ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ
การเงินและหลักทรัพย์
นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสาหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
นางสาวสุมนา สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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จ้านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายนาม
เลขที่ใบอนุญาต
จานวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นายโสภณ
เพิ่มศิรวิ ัลลภ
3182
3 ปี (ปี 2553, 2554, 2555)
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3516
(-) ปี
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
3972
2 ปี (ปี 2556, 2557)
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
(-) ปี
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872
(-) ปี

