สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่ งตั้งในปี 2560
1)

ชื่ อ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

49 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

:

4451

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

1 ตุลาคม 2537

ตาแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ 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

:

มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับส านักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 26 ปี และดารง
ตาแหน่ งเป็ นหุ ้นส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 15 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริ การ
ครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก มีความเชี่ยวชาญในธุ รกิจ
โทรคมนาคม ธุ รกิ จโรงพยาบาล และธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ้นส่ วน และกลุ่มเคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อ ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน):


เคย

ระยะเวลา

......... ปี



ไม่เคย



ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:


มี

จานวน ..................

หุน้

การมีส่วนได้เสี ยอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ:


มี



เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์

:

Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com

โทรศัพท์

:

0-2264-9090

โทรสาร

:

0-2264-0789-90
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่ งตั้งในปี 2560
2)

ชื่ อ - สกุล

: นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

อายุ

: 48 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

: 4377

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: 1 เมษายน 2537

ตาแหน่ งปัจจุบัน

: หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

: บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

: ธันวาคม 2533 - ปัจจุบนั
: ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาและการอบรม

ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานร่ วมกับ ส านั ก งานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 26 ปี รวมถึ ง
มีประสบการณ์ในการทางานในต่างประเทศที่สานักงาน อีวาย San Jose เป็ นเวลา 18 เดือน
และดารงตาแหน่ งเป็ นหุ ้น ส่ วนส านักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 15 ปี คุ ณ กมลทิ พย์เป็ น
ผูค้ วบคุ ม งานสอบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ จานวนมากและมี ป ระสบการณ์ ในการ
ให้บริ การครอบคลุมธุ รกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิจการผลิต
โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่ วนอิเล็คโทรนิ ค กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่ วน
และกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ธุรกิจ จัดจาหน่ าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
ธุรกิจบริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ ได้รับ การรั บรองจากส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ประสบการณ์ ทางาน

เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน):


เคย

ระยะเวลา 2

ปี



ไม่เคย



ไม่มี

(ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:


มี

จานวน ..................

หุน้

การมีส่วนได้เสี ยอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ:


มี



เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์

: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com

โทรศัพท์

: 0-2264-9090

โทรสาร

: 0-2264-0789-90
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่ งตั้งในปี 2560
3)

ชื่ อ - สกุล

: นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

: 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

: 4799

วันที่ขนึ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: 1 เมษายน 2539

ตาแหน่ งปัจจุบัน

: หุน้ ส่ วนบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

บริษัท

: บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ระยะเวลาการทางาน

: มิถุนายน 2536 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม

: ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทางาน

: มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับสานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 24 ปี และดารงตาแหน่ ง
เป็ นหุ ้นส่ วนของสานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 5 ปี คุณสริ นดา เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัทขนาดใหญ่ จานวนมากและมี ประสบการณ์ ในการให้บริ การครอบคลุ มธุ รกิ จ
หลากหลายประเภททั้งที่ เป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษ ัทต่ างประเทศที่ มี สาขาอยู่ท ั่วโลก มี ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จค้าปลี ก ธุ รกิ จการผลิ ต
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และกลุ่มชิ้นส่ วนอิเล็คโทรนิ ค ธุ รกิ จจัดจาหน่ าย ธุ รกิ จก่ อสร้ าง
และ ธุรกิจบริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ ได้รับการรั บรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่ มี ความสั มพันธ์ หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน):


เคย

ระยะเวลา 1

ปี



ไม่เคย



ไม่มี

(ปี 2559)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:


มี

จานวน .................. หุน้

การมีส่วนได้เสี ยอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ:


มี



เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่ อได้
อีเมล์

: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์

: 0-2264-9090

โทรสาร

: 0-2264-0789-90
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