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ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
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 ได้เริ่มเข้าทางานที่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2525
ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสานักงานฯ โดยมีประสบการณ์
ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยงั มีประสบการณ์มากมายในด้านการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(IFRS)
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
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
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20
ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชีย่ วชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ
การเงินและหลักทรัพย์
นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสาหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
นางสาวสุมนา สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20
ปี และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้
ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่
ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค
นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นางสาวพิมพ์ใจ สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้าน
การบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวรสพร เดชอาคม ได้เริ่มเข้าทางานที่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2537 ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสานักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการ
ลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
โรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สาคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบ
บัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป
รวมถึงการให้คาปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทีเ่ ป็นบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ร่วมงานกับสานักงานฯ ตั้งแต่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในปี 2536 และได้ทางานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐาน
การบัญชีในและต่างประเทศ
นางสาวอรวรรณ ทางานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจ
ด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม
นางสาวอรวรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทัง้ งานตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
ภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สาหรับบริษัทผลิตยานยนต์
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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
4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872
1 ปี (ปี 2560)
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
(-) ปี
นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
(-) ปี
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
4807
(-) ปี

