สิงทีส่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทได้
ี รับการเสนอชื อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563
1) ชื อ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์

อายุ

:

49 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 29 ปี และดํารงตําแหน่ ง เป็ น
หุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 15 ปี คุ ณศิริวรรณเป็ นผูค้ วบคุ มงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จ าํ นวนมากและมี ป ระสบการณ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ธุ รกิ จ
หลากหลายประเภททังที เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษทั ต่างประเทศทีมีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความเชี ยวชาญในธุ รกิ จโทรคมนาคม ธุรกิ จการผลิ ต
ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจบริ การ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

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

- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ทีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) :
- เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. )
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกเหนื อจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
- ไม่มี เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Suratepin@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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สิงทีส่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทได้
ี รับการเสนอชื อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563

2) ชื อ - สกุล

:

นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

:

47 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

:

- มี ประสบการณ์ การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี และดํารงตําแหน่ ง เป็ น
หุ ้ น ส่ ว นของสํ านัก งานฯ เป็ นเวลาประมาณ 8 ปี คุ ณ สริ นดาเป็ นผู ้ค วบคุ ม งานสอบบัญ ชี
ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จ าํ นวนมากและมี ป ระสบการณ์ ใ นการให้ บ ริ การครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ
หลากหลายประเภททังทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบริ ษทั
ต่างประเทศที มี สาขาอยูท่ วโลก
ั
มี ความเชี ยวชาญในธุ รกิ จค้าปลี ก ธุ รกิ จการผลิ ต กลุ่ม สิ นค้า
อุป โภคบริ โภค และกลุ่ ม ชิ นส่ วนอิ เล็ ค โทรนิ ค ธุ รกิ จจัด จําหน่ าย ธุ รกิ จก่ อสร้ าง และธุ รกิ จ
บริ การ
- เป็ นผูต้ รวจสอบบัญ ชี ที ได้รับการรั บ รองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่ มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก ับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) :
- เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
- ไม่มี เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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สิงทีส่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชีทได้
ี รับการเสนอชื อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563

3) ชื อ - สกุล

:

นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดาํ รง

อายุ

:

44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที :

5906

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : เมษายน 2542
ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุ ้นส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษทั

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

เมษายน 2539 - ปั จจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

- ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโททางบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทํางาน

:

- มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 23 ปี และดํารงตําแหน่ งเป็ น
หุน้ ส่ วนสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 5 ปี คุณศิริวรรณ เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี ของบริ ษทั
ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภท
ทังทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศทีมีสาขา
อยู่ ท ัวโลก มี ค วามเชี ยวชาญในธุ ร กิ จ การผลิ ต กลุ่ ม สิ นค้ า อุ ป โภคบริ โภค กลุ่ ม ชิ นส่ ว น
อิเล็คโทรนิ ค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชินส่ วน ธุรกิจจัดจําหน่าย และ ธุรกิจบริ การ
- เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญ ชี ที ได้รับ การรั บ รองจากสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อรวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของ บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) :
- ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ :
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสี ยอืนนอกหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่ อย/ บริษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งอันมีผลทําให้
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ :
- ไม่มี เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์ :
Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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