สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้

ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
1) ชื่อ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4451

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 ตุลาคม 2537

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

เมษายน 2534 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

ประสบการณ์ ทางาน

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 28 ปี และดารงตาแหน่ ง
เป็ นหุ ้นส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 17 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จานวนมากและมีป ระสบการณ์ ในการให้บ ริ การครอบคลุ ม ธุ รกิ จ
หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษัท ต่ า งประเทศที่ มี ส าขาอยู่ท ั่ว โลก มี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล และธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุ ตสาหกรรมรถยนต์และชิ้น ส่ วน และ
กลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) :
-เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2561 - 2562)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้เสี ยอืน่ นอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอันมีผล
ทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

หน้า 1 จาก 5 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้

ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
2) ชื่อ - สกุล

:

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

อายุ

:

51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4377

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 เมษายน 2537

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

ธันวาคม 2533 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

ประสบการณ์ ทางาน

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 28 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ใน
การทางานในต่างประเทศที่สานักงาน อีวาย San Jose เป็ นเวลา 18 เดือน และดารงตาแหน่ งเป็ น
หุ ้น ส่ วนส านักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 17 ปี คุณ กมลทิ พย์ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญ ชี ของ
บริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิจหลากหลาย
ประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่ วนอิเล็คโทรนิ ค
กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่ วน และกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ธุ รกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสั มพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) :
- เคย - ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559 และ 2560)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้เสี ยอืน่ นอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอันมีผล
ทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

หน้า 2 จาก 5 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้

ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
3) ชื่อ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์

อายุ

:

49 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4604

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

25 ธันวาคม 2538

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

-

ประสบการณ์ ทางาน

- มีประสบการณ์ การท างานร่ วมกับส านักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี และดารงตาแหน่ ง เป็ น
หุน้ ส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 14 ปี คุณศิริวรรณเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของ
บริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ประเภททั้ งที่ เป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และบริ ษั ท
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุ รกิ จโทรคมนาคม ธุ รกิ จการผลิต ธุ รกิ จ
จัดจาหน่าย ธุรกิจบริ การ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

:

ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญ ชี ที่ ได้รับการรั บ รองจากสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพัน ธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) :
-ไม่เคยสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้เสี ยอืน่ นอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอันมี
ผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

หน้า 3 จาก 5 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้

ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
4) ชื่อ - สกุล

:

นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

:

48 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4799

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 เมษายน 2539

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

เมษายน 2536 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน

- มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 26 ปี และดารงตาแหน่ ง
เป็ นหุ ้นส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 7 ปี คุณสริ นดาเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จ านวนมากและมี ป ระสบการณ์ ในการให้ บ ริ การครอบคลุ มธุ รกิ จ
หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก กลุ่มสิ นค้าอุปโกคบริ
โภค และกลุ่มชิ้นส่ วนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจัดจาหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริ การ

:

- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) :
-ไม่เคยสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้เสี ยอืน่ นอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอันมีผล
ทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

หน้า 4 จาก 5 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้

ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทางานของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
5) ชื่อ - สกุล

:

นายสาราญ แตงฉ่า

อายุ

:

45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

8021

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 ตุลาคม 2548

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

1 พฤษภาคม 2541 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :
ประสบการณ์ ทางาน

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 22 ปี และดารงตาแหน่ ง
เป็ นหุ ้นส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 3 ปี คุณสาราญเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จานวนมากและมีป ระสบการณ์ ในการให้บ ริ การครอบคลุ ม ธุ รกิ จ
หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิจโรงพยาบาล และธุ รกิจการ
ผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่ วนและธุรกิจให้บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) :
- ไม่เคย สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้เสี ยอืน่ นอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอันมีผล
ทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Samran.Taengcham@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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