สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 6

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีทีได้ รับแต่ งตังประจําปี 2559
1) ชือ - สกุล

:

นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

:

44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4799

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุ ้นส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษทั

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

มิถุนายน 2536 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 23 ปี และดํารงตําแหน่ง เป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 4 ปี คุ ณสริ นดา เป็ นผูค้ วบคุ มงานสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี ประสบการณ์ ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลาย
ประเภททังทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที
มีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความเชี ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และ
กลุ่มชินส่ วนอิเล็คโทรนิ ค ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ทีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน):
-เคย ระยะเวลา 1 ปี (ปี 2558)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีทีได้ รับแต่ งตังประจําปี 2559

2) ชือ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์

อายุ

:

45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4604

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุ ้นส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษทั

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

พฤศจิกายน 2535 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

-

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มี ประสบการณ์ การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 24 ปี และดํารงตําแหน่ ง เป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 11 ปี คุณศิริวรรณเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี ประสบการณ์ ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลาย
ประเภททังทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที
มีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความเชี ยวชาญในธุรกิ จโทรคมนาคม ธุ รกิ จการผลิ ต ธุ รกิ จจัดจําหน่ าย ธุ รกิจ
บริ การ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ทีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพืออาชี พ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน):
-เคย ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2554-2557)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
-ไม่มีการมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผล
ทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีทีได้ รับแต่ งตังประจําปี 2559
3) ชือ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

48 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

4451

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2537
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุ ้นส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษทั

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

เมษายน 2534 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯมาเป็ นเวลาประมาณ 25 ปี และดํารงตําแหน่ งเป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 14 ปี คุณวิชาติ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลาย
ประเภท ทังที เป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และบริ ษัท
ต่างประเทศทีมีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความเชี ยวชาญในธุรกิ จโทรคมนาคม ธุ รกิ จโรงพยาบาล และ
ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ นส่ วน และกลุ่มเคมี ธุ รกิ จค้าปลี ก
และธุรกิจให้บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ทีได้รับ การรั บรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน):
-เคย ระยะเวลา 6 ปี (ปี 2546-2551)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
- ไม่มีการมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
-ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com
0-2264-9090
0-2264-0789-90
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