สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
1) ชื่อ - สกุล
อายุ

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

:

52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4451

วันทีข่ นึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 ตุลาคม 2537

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

เมษายน 2534 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

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

ประสบการณ์ ทางาน

:

- มี ประสบการณ์ การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 29 ปี และดารง
ตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 18 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การ
ครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภท ทั้งที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
โทรคมนาคม ธุ รกิ จโรงพยาบาล และธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : เคย- ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561 - 2563)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสี ยอื่นนอกหนือจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท/ บริ ษัทย่ อย/ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีไ่ ด้ อย่ างอิสระ : ไม่มี
เบอร์ โทรศัพท์และอีเมล์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
2) ชื่อ - สกุล

:

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

อายุ

:

52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

4377

วันทีข่ นึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 เมษายน 2537

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

ธันวาคม 2533 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

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

ประสบการณ์ ทางาน

:

- มี ประสบการณ์ การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 29 ปี รวมถึ งมี
ประสบการณ์ในการทางานในต่างประเทศที่ สานักงาน อีวาย San Jose เป็ นเวลา 18
เดื อน และดารงตาแหน่ งเป็ นหุ ้นส่ วนสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 18 ปี คุณกมล
ทิพย์ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์
ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภททั้งที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศที่ มีสาขาอยูท่ วั่ โลก มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค กลุ่มเคมีภณั ฑ์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้ นส่ วน และกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ธุ รกิ จจัดจาหน่ าย
ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจบริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2559 และ 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียอืน่ นอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีไ่ ด้ อย่ างอิสระ : ไม่มี
เบอร์ โทรศัพท์และอีเมล์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com
โทรศัพท์ :
0-2264-9090
โทรสาร :
0-2264-0789-90
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
3) ชื่อ - สกุล

:

นายสาราญ แตงฉ่า

อายุ

:

46 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :

8021

วันทีข่ นึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1 ตุลาคม 2548

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

หุน้ ส่วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

:

1 พฤษภาคม 2541 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม :

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน

- มี ประสบการณ์ การทางานร่ วมกับสานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 23 ปี และดารง
ตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 4 ปี คุณสาราญเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
โรงพยาบาล และธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่ วน
และธุรกิจให้บริ การ

:

- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : ไม่เคย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียอืน่ นอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัตหิ น้ าทีไ่ ด้ อย่ างอิสระ : ไม่มี
เบอร์ โทรศัพท์และอีเมล์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Samran.Taengcham@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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