เอกสารแนบ 2
ประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ฯ ประจําปี 2562
ชื�อ:

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930

บริษัท:

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2526 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุ้นส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- ปริ ญญาโทด้ านการจั ด การ สถาบั น บัณ ฑิ ต บริ หารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัต:ิ
ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ การตรวจสอบ:
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 24 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั �งที�
เป็ น บริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์แ ห่ง ประเทศไทยและธุ รกิ จ ต่า งประเทศ มีค วาม
เชี�ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริ การ อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี �
ยังมีประสบการณ์ด้านงานที�ปรึ กษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื �อขายกิจการ
ความสัมพันธ์ หรือส่ วนได้ เสีย:
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
ประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ฯ ประจําปี 2562
ชื�อ:

นางสาววราพร ประภาศิริกุล
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579

บริษัท:

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2535 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุ้นส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัต:ิ
ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย และผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ การตรวจสอบ:
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทั �งบริ ษัทที�จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทจํากัดอื�นทังในและต่
�
างประเทศ โดยมุ่งเน้ นบริ ษัทที�
จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุ รกิจการเงินและ
หลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริ การ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริโภค
ความสัมพันธ์ หรือส่ วนได้ เสีย:
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
ประวัติ ประสบการณ์ และการทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทรั สต์ ฯ ประจําปี 2562
ชื�อ:

นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767

บริษัท:

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน:

2539 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ งของผู้สอบบัญชีในสํานักงาน: หุ้นส่วน
วุฒกิ ารศึกษา:
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัต:ิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีที�ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ การตรวจสอบ:
มีประสบการณ์ทํางานในการเป็ นผู้สอบบัญชีกบั สํานักงานในการตรวจสอบบริ ษัทขนาดใหญ่ใน
ธุรกิจที�หลากหลาย อาทิ ธุรกิ จการผลิต การบริ การ การเกษตร อสังหาริ มทรั พย์ ก่อสร้ าง และ
ธุรกิจโรงพยาบาล
ความสัมพันธ์ หรือส่ วนได้ เสีย:
ไม่มี
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