
  

 

 
 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

 

ชื�อ-นามสกุล นายพี

 

ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

 

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื�นๆ  2533  
2539  

2548
2558  

          

 

การฝึกอบรมและอื�นๆ เขา้ร่วมการอบรม
และการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื�อง

 

ประสบการณ์ ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพเิศษ 

ประสบการณ์ดา้นการวา
ครั� งที� 

 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั 

นายพรีะเดช พงษ์เสถียรศักดิ� 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

2533  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2539  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4752 

2548  MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2558  ผูส้อบบญัชีซึ�ง ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

          ตั�งแต่วนัที� 8 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที� 7 ธนัวาคม 2562 

 

เขา้ร่วมการอบรม-สมัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี ดา้นสอบบญัชี 
และการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื�อง 

 
ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 20 ปี 

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 

ประสบการณ์ดา้นการวางระบบบญัชี เอเชี�ยนเกมส์ ครั�งที� 13, เฟสปิกเกมส์ 
ครั� งที� 7 

 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 

ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจโรงพยาบาล 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

มากกว่า 15 ปี 

เฟสปิกเกมส์ 



  

 

 
 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

 

ชื�อ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื�นๆ  

การฝึกอบรมและอื�นๆ 

ประสบการณ์ 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน

 

 
 

 

 
 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั 

นายพจน์ อศัวสันติชัย 

 

รองประธานกรรมการบริหาร 

 

2535  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
2537  ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการสอบบญัชี  

           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2539  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4891 

2548  ผูส้อบบญัชีซึ�ง ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

          ตั�งแต่วนัที� 21 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที� 20 ธนัวาคม 2562

2551  ผูส้อบบญัชีธุรกิจการประกนัภยั ตั�งแต่วนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 
 

-เขา้ร่วมการอบรม-สมัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี ดา้นสอบบญัชี
-2548 โครงการ MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-การอบรมผูต้รวจสอบภายใน หลกัสูตรสภาวชิาชีพบญัชีฯ

-การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวชิาชีพบญัชี ปี 
-ผูบ้ริหารระดบัสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO
 

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 20 ปี 
 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 

ธุรกิจประกนัภยั 
ธุรกิจโรงพยาบาล 
ธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต ์

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2562 

กุมภาพนัธ์ 2551 

สมัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี ดา้นสอบบญัชีอยา่งต่อเนื�อง 

การอบรมผูต้รวจสอบภายใน หลกัสูตรสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวชิาชีพบญัชี ปี 2548 

COSO 



  

 

 
 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

 

ชื�อ-นามสกุล นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร

 

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื�นๆ  2539

2552
2549            

2550            

2560            
                    

 

การฝึกอบรมและอื�นๆ เขา้ร่วมการอบรมสมัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี ดา้นสอบบญัชี

 

ประสบการณ์ ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 

 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน

 ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

ประเภทโรงพยาบาล
ประเภทซื�อมาขายไป

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
กองทุนเปิด

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั 

นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล 

 

กรรมการบริหาร 

 
2539-2543  ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2552-2554  ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2549            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 8134 

2550            ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

2560            ผูส้อบบญัชีซึ�ง ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
                    ตั�งแต่วนัที� 30 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 29 มกราคม 2565

 
เขา้ร่วมการอบรมสมัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี ดา้นสอบบญัชีอยา่งต่อเนื�อง

 

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 17 ปี 

 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

ประเภทโรงพยาบาล 
ประเภทซื�อมาขายไป 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
กองทุนเปิด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

2565 

อยา่งต่อเนื�อง 



  

 

 
 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

 

ชื�อ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

การศึกษาและประกาศนียบัตรอื�นๆ  

การฝึกอบรมและอื�นๆ 

 

ประสบการณ์ 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 

 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

นางสาวพจนรัตน์ ศิริพพิฒัน์ 

 

ผูจ้ดัการอาวุโส 

 
2541-2545  ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 

2549-2554  วุฒิบตัรผูช่้วยสอบบญัชีที�ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้สาย 
     กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

2550            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 9012 

2552            ประกาศนียบตัรทกัษะการเป็นหวัหนา้งานจากสถาบั
     เพิ�มผลผลิตแห่งชาติ 

2561            ผูส้อบบญัชีซึ�ง ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
                    ตั�งแต่วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 

 

2559            เขา้อบรมโครงการ “การพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทุน

     จาก ก.ล.ต.  
เขา้รับการอบรมและสัมนาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี และสอบบญัชีอยา่งต่อเนื�อง

 

ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 15 ปี 
 

ธุรกจิที�มีความชํานาญพเิศษ เป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน 

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
ประเภทโรงพยาบาล 

ประเภทซื�อมาขายไป 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
กองทุนเปิด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

วุฒิบตัรผูช่้วยสอบบญัชีที�ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้สาย  

ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานจากสถาบนั 

กุมภาพนัธ์ 2566 

การพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทุน” รุ่นที� 4  

เขา้รับการอบรมและสมันาเกี�ยวกบัดา้นบญัชี และสอบบญัชีอย่างต่อเนื�อง 


