สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชื่ อ

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

4377

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี ทางบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 29 ปี
รวมถึงมีประสบการณ์ในการทํางานในต่างประเทศที่สาํ นักงาน อีวาย San
Jose เป็ นเวลา 18 เดือน และดํารงตําแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนสํานักงานฯ เป็ นเวลา
ประมาณ 18 ปี คุณกมลทิพย์ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาด
ใหญ่จาํ นวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุรกิจ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก

ประวัตกิ ารทํางาน

เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรร
รมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

29 ปี (ธันวาคม 2533 - ปั จจุบนั )

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

3 ปี (2560 - 2562)

ความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้ เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท
หรื อบริษัทย่ อย

ไม่มี

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชื่ อ

นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ

ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

4799

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 26 ปี และ
ดํารงตําแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 7 ปี คุณสริ นดา
เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี
ประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษทั
ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก

ประวัตกิ ารทํางาน

เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรร
รมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

26 ปี (เมษายน 2536 – ปั จจุบนั )

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

-

ความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้ เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท
หรื อบริษัทย่ อย

ไม่มี

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
ชื่ อ

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง

ตําแหน่ ง

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

5906

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี ทางบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโททางบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทํางาน

มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 23 ปี และ
ดํารงตําแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 4 ปี คุณศิริวรรณ
เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี
ประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรร
รมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

23 ปี (เมษายน 2539 – ปั จจุบนั )

จํานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท

-

ความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้ เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท
หรื อบริษัทย่ อย

ไม่มี

