
         Focus group เพือ่รบัฟังและแสดงความเห็น ส าหรบัร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 41 เร่ืองเกษตรกรรม

ล าดบั ต าแหนง่ บริษทั

1 คุณ     คุณสมศรี     ฟองอนันตรัตน์ ผู้ช่วยผู้จดัการบัญชี บริษัทชุมพรอตุสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน)

2 คุณ     คุณสวรรญา  เอี่ ยมมันต์ เจ้าหน้าที่บัญชีเช่ียวชาญ บริษัทชุมพรอตุสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน)

3 คุณ     คุณจริสดุา   ส าเภาทอง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัทล า่สงู (ประเทศไทย)จ ากดั มหาชน

4 คุณ     คุณมุกแก้ว  หิรัญรจุพิงศ์ สมุห์บัญชี บริษัทล า่สงู (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน

5 คุณ     คุณอภริดี     อรณุพิทกัษ์กุล รองผู้จดัการฝ่ายบัญชี บริษัทวจิติรภณัฑป์าล์มออยล์ จ ากดั(มหาชน)

6 คุณ     คุณธนมลวรรณ องึใจภกัดี สมุห์บัญชี บริษัทวจิติรภณัฑป์าล์มออยล์ จ ากดั(มหาชน)

7 คุณ     คุณชัยวฒัน์ สดุใจ ผู้ช่วยกกรมการผู้จดัการใหญ่       บริษัทน า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั(มหาชน)

8 คุณ     คุณอาทติย์ ชุมวสิตูร รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี/การเงินบริษัทน า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั(มหาชน)

9 คุณ     คุณวริศรา วงศจ์งรุ่งเรือง ผู้จดัการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน)

10 คุณ     คุณณัฐนุช  บริสทุธชัิย ผู้จดัการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน)

11 คุณ     คุณอานนท ์ แสนทวสีขุ ผู้จดัการฝ่าย บริษัทน า้ตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)

12 คุณ     คุณนพวรรณ น่ิมอยู่ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย บริษัทน า้ตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)

13 คุณ     คุณพวงแก้ว แซ่กก ผู้จกัารฝ่ายบัญชี บริษัท Seafresh Public จ ากดั (มหาชน)

14 คุณ     คุณสพุจน์ ชิตเกษรพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน)

15 คุณ     คุณวไิลวรรณ กาญจน์กมล ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัทดับเบิ้ลเอ(1991) จ ากดั(มหาชน)

16 คุณ     คุณวนัเพญ็ สดีาหวดี ผู้จดัการฝ่ายบัญชี บริษัทดับเบิ้ลเอ(1991) จ ากดั(มหาชน)

17 คุณ     คุณ ศริิขวญั เลิศทววีฒิุ ผู้จดัการฝ่ายบัญชี บริษัท น า้ตาลขอนแก่น (จ ากดั) มหาชน

18 คุณ     คุณวรรณา ตรีประยูรกจิ ผู้จดัการส่วนงานบัญชีต้นทุน บริษัท น า้ตาลขอนแก่น (จ ากดั) มหาชน

19 คุณ     คุณธเนศ ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ บริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

20 คุณ     คุณมีรัช ก่อกจิโรจน์ บริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

21 คุณ     คุณสภุาณี ศรส๊ถติวตัร บริษัทเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

22 คุณ     คุณณัฐวฒิุ ยาวะประภาษ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน)

23 คุณ     คุณเพญ็พักตร์ วงศรั์กวาณิชย์ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน)

24 คุณ     คุณภาณพุงศ์ ช่องดี บริษัท ไทยยูเนียนโพรเซ่น โปรดักส ์จ ากดั

25 คุณ     คุณอนุชา แสนศรี บริษัท ไทยยูเนียนโพรเซ่น โปรดักส ์จ ากดั

26 คุณ     คุณพนิดา  ล่ิมสกุล บริษัท ไทยยูเนียนโพรเซ่น โปรดักส ์จ ากดั

27 คุณ     คุณทฬัห์วชิ วรสทิธกิร บริษัท Ernst& Young

28 คุณ     คุณยุจริา ตัวตน บริษัท Ernst& Young

วนัจนัทรที์่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เวลา  9.00-12.00 น.

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

ณ หอ้งประชุม 1501 ชั้น 15 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ช่ือ-สกลุ

http://www.sahacogen.com/
http://www.sahacogen.com/
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29 คุณ     คุณสนีินารถ จริะไชยเขื่ อนขนัธ์ บริษัท Ernst& Young

30 คุณ     คุณสทุธรัิกษ์ ฟักอ่อน บริษัท Ernst& Young

31 คุณ     คุณสพุรรณี ตริยานันทกุล บริษัท Ernst& Young

32 คุณ     คุณอนุชิต สขุตนเอง บริษัท Ernst& Young

33 คุณ     คุณเกดิสริิ  กาญจนประกาศติ บริษัท Ernst& Young

34 คุณ     คุณณกรณ์ ชนกโอวาท

35 คุณ     คุณชาลี ถริวรกุล ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทเอบิโก้  โอลดิ้ง จ ากดั(มหาชน)

36 คุณ     คุณเกสรา รุ่งสงัข์ ผู้จดัการฝ่ายบัญชี บริษัทเอบิโก้  โอลดิ้ง จ ากดั(มหาชน)

37 คุณ     คุณธรีะศกัดิ์ เป่ียวสภุคัรพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจเีอฟพีท ี จ ากดั( มหาชน)

38 คุณ     คุณกลัยกร วรีภทัรา ผู้จดัการอาสโุสฝ่ายบัญชี บริษัทจเีอฟพีท ี จ ากดั( มหาชน)

39 คุณ     เสาร์  ศวิจิชัิย  หัวหน้ากองบริการปัจจยัการเล้ียงโคนมองค์การส่งเสมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย

40 คุณ     นิธมิา ตันตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน องค์การส่งเสมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย

41 คุณ     คุณมณีรัตน์ วโิรจนกูฎ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเบทาโก

42 คุณ     คุณมาลี ชันทอง ผู้อ านวยการ บริษัทเบทาโก

43 คุณ     คุณอสิรีย์ โอเจริญ นักวเิคราะห์อาวโุส-รายการและการเปิดเผยข้อมูล 4ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

44 คุณ     คุณรฤดี โรจนคงอยู่ นักวเิคราะห์และการเปิดเผยรายช่ือ 5ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย


