สิงทีส่งมาด้ วย 6
ประวัติผ้ สู อบบัญชี

ชือ: นายโสภณ เพิมศิริวัลลภ
อายุ: 61 ปี
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา:
ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 3182
ประสบการณ์ ทาํ งาน:
นายโสภณมีประสบการณ์การทํางานกับบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มาเป็ นเวลากว่า 30 ปี และดํารงตําแหน่งเป็ นหุ้นส่วน
ฝ่ ายตรวจสอบบัญชีของสํานักงานฯ เป็ นเวลากว่า 20 ปี นายโสภณเป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาดใหญ่จํานวน
มาก ซึ=งครอบคลุมกิ จการหลากหลายประเภททัง> ที=เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและธุรกิ จ
ต่างประเทศที=มีสาขาอยูท่ วั= โลก มีความเชี=ยวชาญอย่างยิ=งในธุรกิจการผลิตและจําหน่าย ในช่วงหลายปี ที=ผ่านมา นายโสภณได้
แตกสาขาความเชี=ยวชาญเพิ=มเติมไปยังธุรกิจแขนงอื=น คือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทังด้
> านการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบ
เป็ นกรณีพิเศษเพื=อการซื >อขายกิจการหรื อการเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากประสบการณ์ ด้านงานสอบบัญชีให้ ธุรกิจต่างๆ แล้ ว นายโสภณยังมีความสนใจเฉพาะทางด้ านการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการปฏิบัติ งานและพัฒนาการตรวจสอบ อีกทัง> รั บผิ ดชอบดูแลแผนกทรั พยากรบุคคลและแผนก
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ อีกด้ วย
จํานวนหุ้นทีถอื หุ้นในบริษัท (%): ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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ประวัติผ้ สู อบบัญชี

ชือ: นางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล
อายุ: 56 ปี
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา:
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 3516
ประสบการณ์ ทาํ งาน:
นางสาวรุ้งนภา ได้ เริ= มเข้ าทํางานที=บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี 2525 ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นหุ้นส่วนฝ่ ายตรวจสอบ
บัญชีของสํานักงานฯ โดยมีประสบการณ์ ให้ บริ การลูกค้ าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที=หลากหลาย และมีความเชี=ยวชาญเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี > ยังมีประสบการณ์ มากมายในด้ านการตรวจสอบและ
การตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษเพื=อการซื >อขายกิจการให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)
จํานวนหุ้นทีถอื หุ้นในบริษัท (%): ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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ชือ: นางสาวรสพร เดชอาคม
อายุ: 42 ปี
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา:
ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 5659
ประสบการณ์ ทาํ งาน:
นางสาวรสพร ได้ เริ= มเข้ าทํางานที=บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี 2537 ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นหุ้นส่วนฝ่ ายตรวจสอบ
บัญชี ของสํานักงานฯ โดยมีประสบการณ์ ให้ บริ การลูกค้ าในธุรกิ จต่างๆ รวมถึงบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที=มีสาขาอยู่ทวั= โลก มีความเชี=ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์และธุรกิจโรงแรม
นอกจากนี > นางสาวรสพรยังมีประสบการณ์ ที=สําคัญครอบคลุมทังงานด้
>
านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิ ภาพ
ระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็ นการทัว= ไป รวมถึงการให้ คําปรึ กษาอื=นๆ แก่ลกู ค้ าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะ
อย่างยิ=งลูกค้ าที=เป็ นบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
จํานวนหุ้นทีถอื หุ้นในบริษัท (%): ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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ชือ: นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
อายุ: 45 ปี
สัญชาติ: ไทย
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา:
ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4521
ประสบการณ์ ทาํ งาน:
นางสาวพิ ม พ์ ใ จ ได้ เ ริ= ม เข้ าทํ า งานที= บ ริ ษั ท สํ า นัก งาน อี ว าย จํ า กั ด ในปี 2535 ปั จ จุ บัน ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นหุ้น ส่ว น
ฝ่ ายตรวจสอบบัญ ชี ข องสํ า นัก งานฯ โดยมี ป ระสบการณ์ ใ ห้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ รวมถึ ง บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที=มีสาขาอยูท่ วั= โลก มีความเชี=ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม และมีประสบการณ์ที=สําคัญครอบคลุมทังงานด้
>
านการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็ นการทัว= ไป รวมถึงการให้ คําปรึกษาอื=นๆ แก่ลกู ค้ าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิง=
ลูกค้ าที=เป็ นบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์ นอกจากนี > นางสาวพิมพ์ใจยังได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการ
สอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี
จํานวนหุ้นทีถอื หุ้นในบริษัท (%): ไม่มี
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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