สิ งทีส่ งมาด้ วย 5
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

1) ชือ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4451
1 ตุลาคม 2537

วันทีขึน2 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

เมษายน 2534 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มี ประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํา นักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี และดํารงตํา แหน่ ง เป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 16 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั
ขนาดใหญ่ จาํ นวนมากและมี ประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภท
ทั8งที9เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที9 มีสาขาอยู่
ทัว9 โลก มีความเชี9ยวชาญในธุ รกิจโทรคมนาคม ธุ รกิจโรงพยาบาล และธุ รกิจการผลิต โดยเฉพาะใน
กลุม่ อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ8นส่ วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที9ได้รับการรั บรองจากสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) :
-เคย- ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2561)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุค คลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ อย่างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

สิ งทีส่ งมาด้ วย 5
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

2) ชือ - สกุล

:

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

อายุ

:

50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4377

วันทีขึน2 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 เมษายน 2537

ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

ธันวาคม 2533 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการ
ทํางานในต่างประเทศที9 สาํ นักงาน อีวาย San Jose เป็ นเวลา 18 เดื อน และดํารงตําแหน่ งเป็ นหุ ้นส่ วน
สํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 16 ปี คุณกมลทิพย์ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริ ษทั ขนาดใหญ่
จํานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภททั8งที9เป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ต่า งประเทศที9 มีสาขาอยู่ทว9ั โลก มีความ
เชี9 ยวชาญในธุ รกิจการผลิ ต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ8 นส่ วนอิเล็คโทรนิ ค กลุ่มเคมี ภณ
ั ฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์ แ ละชิ8 น ส่ ว น และกลุ่ ม สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โภค ธุ ร กิ จ จั ด จํา หน่ า ย ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญ ชี ที9 ได้รั บ การรั บรองจากสํ า นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) :
- เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559 และ 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้ เสียอืนนอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

สิ งทีส่ งมาด้ วย 5
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
3) ชือ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์

อายุ

:

48 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4604

วันทีขึน2 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

25 ธันวาคม 2538

ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

พฤศจิกายน 2535 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื9ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 26 ปี และดํารงตําแหน่ ง เป็ นหุ ้นส่ วน
ของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 13 ปี คุณศิริวรรณเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริ ษทั ขนาดใหญ่
จํานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภททั8งที9เป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที9 มีสาขาอยู่ทว9ั โลก มีความ
เชี9 ยวชาญในธุ รกิจโทรคมนาคม ธุ รกิจการผลิ ต ธุ รกิ จจัดจํา หน่าย ธุ รกิ จบริ การ ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิ จ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญ ชี ที9ไ ด้รับ การรั บ รองจากสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) :
-ไม่ เคยสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้ เสียอืนนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ อย่างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

สิ งทีส่ งมาด้ วย 5
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562

4) ชือ - สกุล

:

นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

:

47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4799

วันทีขึน2 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

เมษายน 2536 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มี ประสบการณ์ การทํางานร่ วมกับสํา นักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 25 ปี และดํารงตําแหน่ ง เป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 6 ปี คุณสริ นดาเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริ ษทั
ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี ประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภท
ทั8งที9เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที9 มีสาขาอยู่
ทัว9 โลก มีความเชี9 ยวชาญในธุ รกิ จค้าปลีก กลุ่มสิ นค้าอุปโกคบริ โภค และกลุ่มชิ8นส่ วนอิ เล็คโทรนิ ค
ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที9ได้รับการรั บรองจากสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์ห รื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) :
-ไม่เคยสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุค คลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ อย่างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

