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ช่ือ-นามสกุล นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5313 
ต ำแหนง่ หุ้นสว่นแผนกสอบบญัชี 
ระยะเวลำกำรท ำงำน มำกกวำ่ 20 ปี 
คณุสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรศกึษำ ปริญญำโทบญัชีมหำบณัฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบกำรณ์  เป็นผู้ ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก และ

ครอบคลมุกิจกำรหลำกหลำยประเภททัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำอยู่ทั่วโลก  มี
ควำมเช่ียวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค ยำนยนต์ 
โรงแรม และบนัเทิง 
 เป็นผู้ควบคมุงำนกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
และกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกำรซือ้ขำยกิจกำร หรือกำรเข้ำ       
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 กำรมีสว่นได้เสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรกำรสอบบญัชีกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัจะมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ได้อยำ่งอิสระ 

ไมมี่ 

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ 
อีเมล์  : Manee.Rattanabunnakit@th.ey.com 
โทรศพัท์ : 02-264-0777 ตอ่ 77045 
โทรสำร  : 02-264-0789-90. 
 
 
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 
ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3970 
ต ำแหนง่ หุ้นสว่นแผนกสอบบญัชี 
ระยะเวลำกำรท ำงำน มำกกวำ่ 30 ปี 
คณุสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรศกึษำ ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต จำกมหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 

(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
ประสบกำรณ์   ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรครอบคลมุกิจกำรหลำกหลำยประเภททัง้

ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจ
ตำ่งประเทศท่ีมีสำขำอยูท่ัว่โลก มีควำมเช่ียวชำญอยำ่งยิ่งในธุรกิจกำรผลิต
อำหำรแชแ่ข็ง สินค้ำอปุโภคบริโภค ยำนยนต์ โรงพยำบำลและกำรเดนิเรือ 
 เป็นผู้ควบคมุงำนกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
และกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกำรซือ้ขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำ จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  เป็นอำจำรย์พิเศษให้กบัสถำบนักำรศกึษำหลำยสถำบนั อำทิ 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น  และ หำวิทยำลัย
เชียงใหม ่

 กำรมีสว่นได้เสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรกำรสอบบญัชีกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัจะมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ได้อยำ่งอิสระ 

ไมมี่ 

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ 
อีเมล์  : Sumalee.Reewarabandith@th.ey.com 
โทรศพัท์ : 02-264-0777 ตอ่ 77012 
โทรสำร  : 02-264-0789-90 
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 
 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                  หน้ำ 54 จำก 85 

  
 
 

ช่ือ-นามสกุล นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  
ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5238 
ต ำแหนง่ หุ้นสว่นแผนกสอบบญัชี 
ระยะเวลำกำรท ำงำน มำกกวำ่ 20 ปี 
คณุสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรศกึษำ ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต                  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประสบกำรณ์  เป็นผู้ ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก  ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกำรหลำยประเภททัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำอยู่ทั่วโลก        
มีควำมเช่ียวชำญอยำ่งยิ่งในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ โรงแรม กำรบริกำร และ
ธุรกิจกำรผลิต  
 เป็นผู้ควบคมุงำนกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
และกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือกำรซือ้ขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  กำรมีสว่นได้เสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรกำรสอบบญัชีกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง อนัจะมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ได้อยำ่งอิสระ 

ไมมี่ 

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ 
อีเมล์  : Poonnard.Wattanawong@th.ey.com 
โทรศพัท์ : 02-264-0777 ตอ่ 77044 
โทรสำร  : 02-264-0789-90. 
 
 
 
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
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ช่ือ-นามสกุล นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 6137 
ต ำแหนง่ หุ้นสว่นแผนกสอบบญัชี 
ระยะเวลำกำรท ำงำน มำกกวำ่ 20 ปี 
คณุสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรศกึษำ ปริญญำโทบญัชีมหำบณัฑิต  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต        จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบกำรณ์  เป็นผู้ ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก และ

ครอบคลมุกิจกำรหลำกหลำยประเภททัง้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศท่ีมีสำขำอยู่ทั่วโลก         
มีควำมเช่ียวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค กำรบิน 
อปุกรณ์ยำนยนต์ และสินค้ำอตุสำหกรรม 
 เป็นผู้ควบคมุงำนกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
และกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกำรซือ้ขำยกิจกำร หรือกำรเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 กำรมีสว่นได้เสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรกำรสอบบญัชีกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัจะมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ได้อยำ่งอิสระ 

ไมมี่ 

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถตดิต่อได้ 
อีเมล์  : Kunlapee.piyawannasuth@th.ey.com 
โทรศพัท์ : 02-264-0777 ตอ่ 77072 
โทรสำร  : 02-264-0789-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัต ิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 
 




