
นายกฤษดา  เลิศวนา

4958

49 ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาโท ดานการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หุนสวน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประสบการณดานสอบบัญชี 25 ป ในกิจการหลากหลายประเภท

ทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

ธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งใน

ธุรกิจส�อและบันเทิง ธุรกิจกอสรางและธุรกิจการผลิต

ไมมี

4

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 264 9090   โทรสาร 02 264 0789-90

ช�อ - สกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

อายุ

ประวัติการศึกษา

ตำแหน�งปจจุบัน

ประสบการณดานวิชาชีพ

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ กับ

บริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของ

จำนวนปที่ทำหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทฯ

ขอมูลการติดตอ

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

29

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 -



นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ

5313

47 ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หุนสวน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประสบการณดานสอบบัญชี 24 ป ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจ

ตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจ

การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ยานยนต โรงแรม และบันเทิง

ไมมี

1

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 264 9090   โทรสาร 02 264 0789-90

ช�อ - สกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

อายุ

ประวัติการศึกษา

ตำแหน�งปจจุบัน

ประสบการณดานวิชาชีพ

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ กับ

บริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของ

จำนวนปที่ทำหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทฯ

ขอมูลการติดตอ

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

30

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 -



นางพูนนารถ  เผาเจริญ

5238

45 ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หุนสวน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประสบการณดานสอบบัญชี 23 ป ในกิจการหลากหลายประเภททั้งที่

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและธุรกิจ

ตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย โรงแรม คาปลีก ผลิตและจำหน�าย และสินเช�อรายยอย

ไมมี

1

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 264 9090   โทรสาร 02 264 0789-90

ช�อ - สกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

อายุ

ประวัติการศึกษา

ตำแหน�งปจจุบัน

ประสบการณดานวิชาชีพ

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ กับ

บริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของ

จำนวนปที่ทำหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทฯ

ขอมูลการติดตอ

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

31

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 -



นางสาวสินีนารถ  จิระไชยเข�อนขันธ

6287

44 ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปริญญาโท 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หุนสวน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและ

กำกับหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.)

ประสบการณการทำงานดานสอบบัญชี 20 ป ในกิจการหลากหลาย

ประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และธุรกิจตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก 

มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ธุรกิจการเกษตร 

ธุรกิจอาหารและเคร�องด�ม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน�าย 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนสงและกิจการสาธารณูปโภค

ไมมี

-

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 264 9090   โทรสาร 02 264 0789-90

ช�อ - สกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

อายุ

ประวัติการศึกษา

ตำแหน�งปจจุบัน

ประสบการณดานวิชาชีพ

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ กับ

บริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญ 

หรือผูที่เกี่ยวของ

จำนวนปที่ทำหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทฯ

ขอมูลการติดตอ

ขอมูลประวัติและประสบการณการทำงานของผูสอบบัญชี

(บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

32

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 -




