ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
นางสาวสุ ชาดา ตันติโอฬาร
หุ้นส่ วน
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลาการทํางาน
คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

: 2543 - ปัจจุบนั
- : - ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- FCCA, Fellow Chartered and Certified Accountant
: - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินยิ มอันดับหนึง)
: มี ป ระสบการณ์ ท ํางานในการเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี กั บ สํ า นั ก งานในการ
ตรวจสอบบริ ษ ัทขนาดใหญ่ ในธุ รกิจทีหลากหลาย อาทิ ธุ ร กิจพลังงาน
โรงแรม ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พืนฐาน ธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน การผลิต การบริ การ

เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสากล สภาวิชาชีพบัญชี
ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย (นอกเหนือ : ไม่มี
จากการให้บริ การสอบบัญชี) กับ บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั หิ น้าทีได้อย่าง
อิสระ
ข้อมูลสําหรับติดต่อ
: บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรั ชดาภิ เษก คลองเตย กรุ งเทพ
10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789-90
อีเมล์ : Suchada.tantioran@th.ey.com

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
หุ้นส่ วน
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4521
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลาการทํางาน
คุณสมบัติ

:
:

วุฒิการศึกษา

:

ประสบการณ์

:

ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย (นอกเหนือ :
จากการให้บริ การสอบบัญชี) กับ บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่าง
อิสระ
ข้อมูลสําหรับติดต่อ
:

2535 - ปัจจุบนั
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ทาํ งานในการเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สํานักงาน
ในการตรวจสอบบริ ษทั ขนาดใหญ่ในธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ การผลิต การบริ การ
ไม่มี

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789-90
อีเมล์ : Pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
นางสาวรสพร เดชอาคม
หุ้นส่ วน
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5659
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลาการทํางาน
คุณสมบัติ

:
:

วุฒิการศึกษา

:

ประสบการณ์

:

ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย (นอกเหนือ :
จากการให้บริ การสอบบัญชี) กับ บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่าง
อิสระ
ข้อมูลสําหรับติดต่อ
:

2537 - ปัจจุบนั
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- ผูส้ อบบัญชีทได้
ี รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ทาํ งานในการเป็ นผูส้ อบบัญชีกับสํานักงาน
ในการตรวจสอบบริ ษทั ขนาดใหญ่ในธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม ทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ การผลิต
การบริ การ
ไม่มี

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789-90
อีเมล์ : Rosaporn.decharkom@th.ey.com

