สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ - สกุล
สินีนารถ จิระไชยเขือ่ นขันธ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

6287
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44

ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งปั จจุบนั

หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แลกากับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
• ประสบการณ์การทางานด้านสอบบัญชี 20 ปี ในกิจการหลากหลายประเภท
ทัง้ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ
ต่างประเทศทีม่ สี าขาอยู่ทวโลก
ั่
• มีความเชีย่ วชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี
อีเมล:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

sineenart.jirachaikhuankhan@th.ey.com
+66 2264 0777
+66 2264 0789-90
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ - สกุล

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

4501
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ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งปั จจุบนั

หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แลกากับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
• ประสบการณ์การทางานด้านสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในกิจการหลากหลาย
ประเภททัง้ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศทีม่ สี าขาอยู่ทวโลก
ั่
• มีความเชีย่ วชาญอย่างยิง่ ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ
การผลิตและกลุ่มชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสื่อและบันเทิง

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี
อีเมล:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

Termphong.Opanaphan@th.ey.com
+66 2264 0777
+66 2264 0789-90
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ - สกุล

กฤษดา เลิศวนา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
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ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งปั จจุบนั

หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แลกากับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
• ประสบการณ์การทางานด้านสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในกิจการหลากหลาย
ประเภททัง้ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศทีม่ สี าขาอยู่ทวโลก
ั่
• มีความเชีย่ วชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
โรงพยาบาล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสื่อและบันเทิง

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี
อีเมล:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

khitsada.lerdwana@th.ey.com
+66 2264 0777
+66 2264 0789-90
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ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ - สกุล

มณี รัตนบรรณกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
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ประวัตกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งปั จจุบนั

หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ

• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แลกากับ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
• ประสบการณ์การทางานด้านสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในกิจการหลากหลาย
ประเภททัง้ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศทีม่ สี าขาอยู่ทวโลก
ั่
• มีความเชีย่ วชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจบริการและขนส่ง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ข้อมูลการติดต่อ

ไม่มี
อีเมล:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

Manee.Rattanabunnakit@th.ey.com
+66 2264 0777
+66 2264 0789-90
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