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ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี 

ข้อมูลประวติั และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี  

ชื่อ - สกุล สนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 6287 

อายุ 44 

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชพี • ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ลก ากบั

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 
• ประสบการณ์การท างานดา้นสอบบญัช ี20 ปี ในกจิการหลากหลายประเภท

ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกจิ
ต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก  

• มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ธุรกจิการเกษตร ธุรกจิ
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิการผลติ ธุรกจิจดัจ าหน่าย ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิ
ขนส่งและกจิการสาธารณูปโภค 

ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบั
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

ขอ้มลูการตดิต่อ อเีมล: sineenart.jirachaikhuankhan@th.ey.com  
โทรศพัท:์  +66 2264 0777 
โทรสาร: +66 2264 0789-90 
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ข้อมูลประวติั และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี  

ชื่อ - สกุล เตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4501 

อายุ 53 

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปรญิญาโท สาขาการบญัชแีละการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชพี • ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ลก ากบั

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 
• ประสบการณ์การท างานดา้นสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี ในกจิการหลากหลาย

ประเภททัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก  

• มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิ
การผลติและกลุ่มชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ธุรกจิจดัจ าหน่าย ธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์และ ธุรกจิสื่อและบนัเทงิ 

ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบั
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

ขอ้มลูการตดิต่อ อเีมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com  
โทรศพัท:์  +66 2264 0777 
โทรสาร: +66 2264 0789-90 
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ข้อมูลประวติั และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี  

ชื่อ - สกุล กฤษดา เลศิวนา 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4958 

อายุ 50 

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาโท สาขาการบญัชแีละการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชพี • ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ลก ากบั

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 
• ประสบการณ์การท างานดา้นสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี ในกจิการหลากหลาย

ประเภททัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก  

• มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิบรกิาร ธุรกจิก่อสรา้ง ธุรกจิการผลติ ธุรกจิ
โรงพยาบาล ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และ ธุรกจิสื่อและบนัเทงิ 

ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบั
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

ขอ้มลูการตดิต่อ อเีมล: khitsada.lerdwana@th.ey.com  
โทรศพัท:์  +66 2264 0777 
โทรสาร: +66 2264 0789-90 
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ข้อมูลประวติั และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี  

ชื่อ - สกุล มณี รตันบรรณกจิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5313 

อายุ 49 

ประวตักิารศกึษา ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชพี • ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ลก ากบั

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 
• ประสบการณ์การท างานดา้นสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี ในกจิการหลากหลาย

ประเภททัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก  

• มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิบรกิารและขนส่ง ธุรกจิการผลติ ธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิโรงแรม  

ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบั
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

ขอ้มลูการตดิต่อ อเีมล: Manee.Rattanabunnakit@th.ey.com  
โทรศพัท:์  +66 2264 0777 
โทรสาร: +66 2264 0789-90 
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