
ล ำดบั ต ำแหน่ง

1 คุณ กลัยา คุณานันทกุล กรรมการบริษัท บริษัท สยามอสีเทร์ินอนิดัสเตรียลพาร์ค จ ากดั

2 คุณ กติิมา ล าเจียกเทศ สมุห์บัญชี บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จ ากดั

3 คุณ เกษริน แซ่ตัน ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อสีเทร์ินอนิดัสเตรียลเอสเตท จ ากดั

4 คุณ จินดารัตน์ องัศุกุลชัย ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและภาษี บริษัท อมตะคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

5 คุณ จิรประภา แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอม็ ดี เอก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)

6 คุณ จิระวดี ทองแป้น ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน-ทั้วไป บริษัท สยามอสีเทร์ินอนิดัสเตรียลพาร์ค จ ากดั

7 คุณ ชนิดา พงศ์นาค นักบัญชีอาวุส บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)

8 คุณ ชุติมน เล่ือมประพางกูล เลขานุการบริษัท บริษัท ป่ินทองอนิดัสเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน)

9 คุณ ณฏัฐ์พิชญา บรรจงธรรม เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท อมตะคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

10 คุณ ณฐัมน คุ้มพร้อม ผู้จัดการส่วนบริหารและการตลาด บริษัท ที่ดินบางปะอนิ จ ากดั

11 คุณ ทรงศักดิ์ ธรรมอภิรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

12 คุณ ทองมา เกดิมงคลการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ไอ.จ.ีเอส จ ากดั (มหาชน)

13 คุณ นันทกิาญจน์ อฎัฐอาชากุล นักบัญชี บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)

14 คุณ นุชนาถ ใกล้ชิด ที่ปรึกษา บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จ ากดั

15 คุณ เบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. เอ. เอส. แอสเซท จ ากดั

16 คุณ ปภาดา ศรีปทุม นักบัญชี 8 บริษัท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

17 คุณ ปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากดั

18 คุณ ปิยนาฎ รุจิรกุล ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อนิดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั

19 คุณ พรพรรณ รัดสนิทร ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส บริษัท อมตะซิตี้  จ ากดั

20 คุณ พัฒนา พร้อมพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จ ากดั

21 คุณ พัทธนันท์ นิลพิเชฐสนิ เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อนิดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากดั

22 คุณ พิมพ์กานต์ เมฆพฤกษาวงศ์ นักบัญชี บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากดั

23 คุณ ภัทริกา นวลฤทยั ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อสีเทร์ินอนิดัสเตรียลเอสเตท จ ากดั

24 คุณ ภัรทรกร ทรัพย์สวัสดิ์กุล ผู้จัดการทั่วไปส านักบัญชี บริษัท ป่ินทองอนิดัสเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน)

25 คุณ ยุพา พงศ์สลัุกขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

26 คุณ ยุวธดิา ชารมาลย์ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อมตะคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

27 คุณ รสสคุนธ์ บัวผัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอม็ ดี เอก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)

28 คุณ รัชนี ศิงเวชช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

29 คุณ รัตนา ชินวัตร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เหมราช อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อนิดัสเตรียลเอสเตท จ ากดั

30 คุณ รุจิรา พานิชกจิ ผู้อ านวยการฝ่ายแทน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากดั (มหาชน)

31 คุณ วรรณภิา แซ่โซ้ว ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท ซับเบิร์บ เอสเตท็ จ ากดั

32 คุณ ศิริลักษณ์ จันทรวรรณ ผู้จัดการฝ่ายลบัญชีและการเงิน บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จ ากดั

33 คุณ สมศรี ดวงประทปี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธแ์ละการตลาด บริษัท ป่ินทองอนิดัสเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน)

34 คุณ สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากดั (มหาชน)

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ Focus group

 เกีย่วกบักำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร

วันพฤหัสบดทีี่ 29 กนัยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 -12.00น. ณ ห้อง1601 อาคารส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ช่ือ-สกุล บริษทั

(ส ำหรบักิจกำรที่ด ำเนินกิจกำรเกีย่วกบักำรพฒันำนิคมอตุสำหกรรม)



ล ำดบั ต ำแหน่ง

รำยช่ือผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ Focus group

 เกีย่วกบักำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร

วันพฤหัสบดทีี่ 29 กนัยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 -12.00น. ณ ห้อง1601 อาคารส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ช่ือ-สกุล บริษทั

(ส ำหรบักิจกำรที่ด ำเนินกิจกำรเกีย่วกบักำรพฒันำนิคมอตุสำหกรรม)

35 คุณ สมัญญา นุชปานทอง ผู้จัดการบัญชี บริษัท เวลโกรว์อนิดัสทรีส ์จ ากดั

36 คุณ สราญรัตน์ ปัญญาสหะชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ไอ.จ.ีเอส จ ากดั (มหาชน)

37 คุณ สจุินต์ เรียนวิริยะกจิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบญัชีและการเงิน บริษัท ป่ินทองอนิดัสเตรียล ปาร์ค จ ากดั (มหาชน)

38 คุณ สญีุ เตชามหชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวลโกรว์อนิดัสทรีส ์จ ากดั

39 คุณ สนีุย์ สลีะสภุา ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ที่ดินบางปะอนิ จ ากดั

40 คุณ สพุจน์ นาคู กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ ากดั

41 คุณ สวุรรณี โอกระโทก ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เหมราช อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อนิดัสเตรียลเอสเตท จ ากดั

42 คุณ สวุิกรณ์ ซีจันทรา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ซี. เอ. เอส. แอสเซท จ ากดั

43 คุณ อริสรา ตันเสถียร นักบัญชี บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากดั

44 คุณ อจัฉรา รัตนธนาสาร ผู้จัดการบัญชี บริษัท ซับเบิร์บ เอสเตท็ จ ากดั



ล ำดบั ต ำแหน่ง

1 คุณ กานดา วจนะสริิ ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั

2 คุณ จันทรา ว่องศรีอุดมพร หุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากดั 

3 คุณ เชิดสกุล อ้นมงคล หุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากดั 

4 คุณ ณฐคุณ รักษารจุสนิ ผู้จัดการ บริษัท ส านักงานอวีาย จ ากดั

5 คุณ ดวงพร ศริิจินดาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั

6 คุณ ธญัรัตน์ ตันธนะศริิวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั

7 คุณ นภนุช อภชิาตเสถียร หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั

8 คุณ พสุ คณานุวัฒน์ ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั

9 คุณ พิศษิฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หุ้นส่วน บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอร์โซซิเอท จ ากดั

10 คุณ มีนา พรเวชอ านวย ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั

11 คุณ วรรญา พุทธเสถียร หุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากดั 

12 คุณ วรรณี สทิธวิางค์กูล กรรมการและผู้สอบบัญชี บริษัท บอร์นทรีโอ จ ากดั

13 คุณ วราภรณ์ อนิทรประสทิธิ์ หุ้นส่วน บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากดั 

14 คุณ วัชรินทร์ ภสัรพงษ์กุล ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ส านักงานอวีาย จ ากดั

15 คุณ วิไลวรรณ ผลประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั

16 คุณ สพุรรณี ตริยานันทกุล หุ้นส่วน บริษัท ส านักงานอวีาย จ ากดั

รำยช่ือผูส้อบที่ร่วมสมัมนำ Focus group

 เกีย่วกบักำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ช่ือ-สกลุ บริษทั

วันพฤหัสบดทีี่ 29 กนัยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 -12.00น. ณ ห้อง1601 อาคารส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส ำหรบักิจกำรที่ด ำเนินกิจกำรเกีย่วกบักำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม)


