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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นายกฤษดา  เลศิวนา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 

อาย ุ 51 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท ด้านการบญัชีและการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 27 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก  มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจสือ่และบนัเทิง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการผลติ 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ 4 ปี (ปี 2559-2562) 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปถ่ายสหีน้า
ตรง 
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 

อาย ุ 49 ปี 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 26 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก   มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจการผลติสนิค้าอปุโภคบริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบนัเทิง 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ - 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปถ่ายสหีน้า
ตรง 
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางพนูนารถ  เผา่เจริญ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 

อาย ุ 47 ปี 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 25 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก  มีความเช่ียวชาญอยา่งยิ่งใน
ธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย์ โรงแรม ค้าปลกี ผลติและจ าหนา่ย และสนิเช่ือ
รายยอ่ย 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ - 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 
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ข้อมูลประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี  
(บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั) 

ชื่อ - สกุล นางสาวสนิีนารถ  จิรไชยเขื่อนขนัธ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 

อาย ุ 46 ปี 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาเทคโนโนยีสารสนเทศทางธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งปัจจุบนั หุ้นสว่น บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประสบการณ์ด้านสอบบญัชี 22 ปี ในกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่
เป็นบริษัท        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทัว่โลก   มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งใน
ธุรกิจการอสงัหาริมทรัพย์  ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจดัจ าหน่าย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนสง่และกิจการ
สาธารณปูโภค 

ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

จ านวนปีที่ท าหน้าที่สอบบัญชใีห้กับบริษัทฯ 2 (ปี 2563-2564) 

ข้อมูลการติดต่อ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090     โทรสาร 02 264 0789-90 

 

 


