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Firm Overview
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นบริษัทใน “กลุ่มดีไอเอ”
ประกอบด้วย 3 บริษัท ดังนี้
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
บริษัท ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
บริหำรงำนโดย
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
นายบุญเลี่ยม เหลืองนาคทองดี และทีมงานที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์

Service
บริษัทให้บริกำรดังต่อไปนี้
 สอบบัญชี (external and special audit)
 วางระบบบัญชี (accounting system design)
 เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การบัญชี และภาษีอากร
(consulting in the area of administration, accounting and
taxation)
 จดทะเบียนและขออนุญาต
(registration and application for permission)
 ตรวจสอบบัญชีพิเศษ (special audit and due diligence)
 ตรวจสอบภายใน (internal audit)

Experience
Due diligence
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
 กลุ่มบริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์รีเสิร์ซโพลีเมอร์ส จากัด (ERP)
วำงระบบบัญชี
 บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จากัด (ข้าวหงษ์ทอง)
 บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด
 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จากัด
 บริษัท กาแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จากัด
ตรวจสอบภำยใน
 โรงพยาบาลศิริราช-ส่วนการเงิน
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 บริษัท อาฟเตอร์ยู จากัด
 บริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน)
 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป จากัด
 บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษำ
 บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)

Awards
 รับโล่ห์โครงการหุ้นใหม่ “ความภูมิใจของจังหวัด” ครั้งที่ 1
 รับโล่ห์โครงการหุ้นใหม่ “ความภูมิใจของจังหวัด” และ โครงการหุน้
นวัตกรรมและสร้างสรรค์ความภูมใิ จของไทย ครั้งที่ 2

Contact Us
บริษัท ดีไอเอ ออดิท จากัด
958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร.02 2595300 โทรสาร 02 2601553
02 3325126-9 โทรสาร 02 7421239
E-mail: dia@diaaudit.com หรือchongchit@diaaudit.com

Contact person
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ
02 2595300, 0814947838
E-mail: suvimol@diaaudit.com
Experience
การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาด้านบัญชี
วิทยากรอบรมด้านการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Career
พ.ศ.2518
ผู้ช่วยสมุห์บญ
ั ชี บจ.คาเธ่ยไ์ ฟแนนซ์
พ.ศ.2518 – 2522 Senior Auditor สานักงานสอบบัญชี ไชยยศ
พ.ศ.2522 – 2553 หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
พ.ศ.2535 – 2547 กรรมการ บจ.ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.75 ซี พี อี
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ัดการ บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.น้าตาละครบุรี
พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ.ไทยออยล์
พ.ศ.2560 – 2564 กรรมการวิชาชีพบัญชี – นายทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
พ.ศ.2560
กรรมการ/กรรมการอิสระ ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
หุ้นส่วน
02 2595300, 0863925989
E-mail somjintana@diaaudit.com
Experience
การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา ด้านบัญชี
วิทยากรอบรมด้านการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Career
2532-2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ.แปลน พับลิชชิ่ง
2539-2553 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2554-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

Practice Areas
อบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 92/2007
 หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF)
รุ่น 1/2010
 หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่น 36/2011
หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร
รุ่นที่ 1 - สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม
หลักสูตรวุฒิบัตรผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต
(CPIAT I) รุ่นที่ 1 - สมาคมตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
Qualifications
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Practice Areas
– หลักสูตรสรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ และ
แนวทางการนารายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่
ไปใช้สาหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
– สภาวิชาชีพบัญชีฯ
หลักสูตรก้าวให้ทันบัญชี และภาษีปี 2559 (รุ่นที่ 2)
– สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้ทาบัญชีปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ครั้งที่ 3/2560 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Qualifications
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท บัญชีมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

