บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
Firm Overview
EY เป็ นผู้นาในระดับสากลที่ให้ บริ การด้ านการตรวจสอบบัญชี ด้ านภาษี
อากร ด้ านการสนับสนุนรายการทางธุรกิจและด้ านบริ การให้ คาปรึกษา
โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะทาประโยชน์เพื่อธุรกิจและสังคม จากการทางาน
ร่ วมกันของพนักงานกว่า 250,000 คน ใน 150 ประเทศ และ 728 สานักงาน
ทัว่ โลก
ผู้นำระดับโลกอย่ ำงแท้ จริง
EY ประเทศไทย (เดิมชื่อ Ernst & Young) เป็ นสมาชิกของ EY Global ซึง่
เป็ นหนึง่ ในผู้นาด้ านการให้ บริ การงานด้ านวิชาชีพทัว่ โลก จึงทาให้ มีเครื อข่าย
ด้ านข้ อมูลทัว่ โลกและสามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้ านต่างๆ รวมทัง้
ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนด้ านข้ อมูลและความร่ วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญใน
การให้ บริ การด้ านต่างๆ เพื่อให้ บริ การที่ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ

Experience
EY ได้ ให้ บริการแก่บริษัทและองค์กรในหลากหลายธุรกิจทังในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ เช่น

การแพทย์

อสังหาริ มทรัพย์

สินค้ าอุปโภคบริ โภค

IT และการสื่อสาร

สาธารณูปโภค

สถาบันการเงิน

1. บริการตรวจสอบบัญชีและให้ คาปรึกษาด้ านการเตรี ยม
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สินค้ าอุตสาหกรรม

พลังงาน/ปิ โตรเคมี

ยานยนต์

2. บริการให้ คาปรึกษาด้ านบัญชีการเงินและการปรับปรุ ง
ระบบการรายงานทางการเงิ น การสอบทานและ
วิ เคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ งานปั จจุบัน ตลอดจน
ระบบ IT รวมถึ ง การให้ ค าแนะน าในการพั ฒ นา
ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการปฏิบตั ิงานหรือวิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชี

Awards

Service

3. บริ การให้ คาปรึกษาด้ านสิทธิประโยชน์ และผลกระทบ
ทางภาษี สาหรับการปรับโครงสร้ างธุรกิจและการถือหุ้น
การขายหุ้น /ธุ ร กิ จ ในอนาคต รวมถึ ง การขยายการ
ลงทุนไปต่างประเทศ
4. บริ การสอบทานและประเมินการควบคุมภายในระดับ
องค์ ก รและระดับ กระบวนการ และให้ ข้ อ เสนอแนะ
เพื่ อ ให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงาน
ก ากั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
5. บริ การให้ คาปรึกษาด้ านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ สาหรับการบริ หารธุรกิจ รวมถึงการประเมินและ
คัด เลื อ กระบบสารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ บริ ษั ท เพื่อ
นามาใช้ สนับสนุนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
6. บริ การให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมใน
การจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
วิ ธีป ฏิบัติ ทางการบัญ ชีสาหรั บรายการที่ เกิ ดขึน้ และ
การฝึ ก อบรมหลัก สูต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ มาตรฐานการ
บัญชี

Great Place to Work®’s World’s Top
25 Best Multinational Workplaces
ในเดือนตุลาคม 2560 EY ได้ รับการจัดอันดับเป็ น
ที่หนึ่ง ติดต่อเป็ นปี ที่ 3 ว่าเป็ นองค์ กรที่น่าทางาน
ด้ วยมากที่สุดโดยเป็ นบริ ษัทเดียวใน Big Four ที่
ได้ รับรางวัลนี ้

MAKE Award
(Most Admired Knowledge Enterprise)
ในปี 2560 EY ได้ รั บ การยกย่ อ งโดยผู้ บริ ห าร
ระดับสูงของบริ ษัทชันน
้ าของโลก Global Fortune
500 ว่า เป็ น องค์ ก รที่เ ป็ น แหล่งความรู้ มากที่สุด
แห่งหนึ่ง โดยเป็ นบริ ษัทเดียวใน Big Four ที่ได้ รับ
รางวัลนี ้

Contact person
รัตนำ จำละ

Practice Areas

ตำแหน่ ง หุ้นส่วน แผนกตรวจสอบบัญชี
เบอร์ โทรศัพท์ +66 2264 9090
อีเมลล์ ratana.jala@th.ey.com




Experience
 คุณรัตนาเป็ นหัวหน้ าทีมผู้ดแู ลการสอบบัญชีกลุม่ ธนาคารและสถาบันการเงินและกลุ่ม
ลูกค้ าที่เตรี ยมตัวเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน โดยมีความเชี่ยวชาญด้ านการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี และให้ คาปรึกษาในการสอบทานทางการเงินเป็ นกรณีพิเศษเพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบรวมหรื อซื อ้ ขายกิ จ การ ( Due diligence) และเพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อมในการน าบริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (IPO)
 คุณ รั ต นาท างานหลากหลายด้ า นร่ ว มกั บ ที ม งานด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาและที ม
transaction Advisory เช่น การให้ คาปรึ กษาด้ านการบัญชีเพื่อสนับสนุนการซือ้ ขาย
กิจการ การสอบทานข้ อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ งานตรวจสอบและปรับปรุ ง
กระบวนการทางธุรกิ จและระบบการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการนาบริ ษัท เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (IPO) และขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Offshore
offering) และการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 มาใช้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอบทานและให้ คาปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงระบบการรายงานทางการเงิน และกระบวนการ
ทางธุรกิจและระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Qualifications







ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์และกากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)
สมาชิกของสภาวิชาชีพ
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact person
วรำพร ประภำศิริกุล
ตำแหน่ ง หุ้นส่วน แผนกตรวจสอบบัญชี
และส่วนงานที่ปรึกษาด้ านบัญชี
เบอร์ โทรศัพท์ +66 2264 9090
อีเมลล์ waraporn.punnopakorn@th.ey.com

Experience
 คุณวราพรเป็ นผู้มีสว่ นร่วมในการก่อตังที
้ ม Financial Accounting Advisory Services
ของ EY ในประเทศไทยในปี 2552 เพื่อให้ บริการที่ปรึกษาทางด้ านบัญชีแก่ลกู ค้ าในการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทย การให้ คาปรึ กษาด้ านบัญชีในประเด็นบัญชีที่มี
ความซับซ้ อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS
 เป็ นผู้ค วบคุมงานด้ า นการสอบบัญ ชีใ นหลากหลายสาขา มุ่งเน้ น ไปยังบริ ษั ท ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิ จการเงิน และหลักทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริโภค
 เป็ นผู้อานวยการในโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล
(IFRS) ให้ แก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เป็ นผู้อานวยการโครงการในการให้ บริ การให้ คาปรึ กษาทางด้ านบัญชีแก่บริ ษัทจากัด
เพื่อเตรียมความพร้ อมในการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 เป็ นผู้ส อบทานอิส ระในการตรวจสอบงบการเงิน ที่ ใช้ มาตรฐานการการบัญชีสากล
(IFRS) ให้ แก่บริษัทต่างๆ

Practice Areas




ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้เชี่ยวชาญด้ านมาตรฐานบัญชีและการรายงานทาง
การเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านบัญชีแก่บริษัทจากัดเพื่อเตรี่ยมความ
พร้ อมในการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Qualifications








ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
และกากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการด้ านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี
ของสภาวิชาชีพบัญชี
สมาชิกของสภาวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

