สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 7

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่ งตังในปี 2561
1)

ชื อ - สกุล

:

นายวิชาติ โลเกศกระวี

อายุ

:

50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

:

4451

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

# ตุลาคม &'()

ตําแหน่ งปัจจุบัน

:

หุน้ ส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท

:

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

:

เมษายน &'(. - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม

:

ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน

:

มี ประสบการณ์ การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี และดํารง
ตําแหน่งเป็ นหุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 16 ปี คุณวิชาติเป็ นผูค้ วบคุม
งานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากและมี ประสบการณ์ในการให้บริ การ
ครอบคลุมธุ รกิจหลากหลายประเภท ทั?งทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ต่างประเทศทีมีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความเชียวชาญในธุรกิจ
โทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุ รกิ จการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ?นส่ วน และกลุม่ เคมี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้บริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีทีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อ ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):
เคย

ระยะเวลา

......... ปี

ไม่เคย

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:
มี

จํานวน ..................

หุน้

ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ย อืนนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผ ลทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ:
มี

ไม่มี

เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์

:

Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com

โทรศัพ ท์

:

0-2264-9090

โทรสาร

:

0-2264-0789-90
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 7

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่ งตังในปี 2561
2)

ชื อ - สกุล

: นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

อายุ

: 49 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

: 4377
: 1 เมษายน &'()

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท

: หุน้ ส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
: บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

: ธันวาคม &'(( - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม

: ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: มี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานร่ ว มกับ สํ า นั ก งานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 27 ปี รวมถึ ง
มีประสบการณ์ในการทํางานในต่างประเทศทีสํานักงาน อีวาย San Jose เป็ นเวลา #\ เดือน
และดํารงตําแหน่ งเป็ นหุ้น ส่ วนสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 16 ปี คุ ณกมลทิ พย์เป็ น
ผูค้ วบคุ ม งานสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ขนาดใหญ่จ ํานวนมากและมี ป ระสบการณ์ ในการ
ให้บริ การครอบคลุมธุ รกิ จหลากหลายประเภททั?งทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ต่ างประเทศที มี สาขาอยู่ทวโลก
ั
มี ความเชียวชาญในธุรกิจการผลิต
โดยเฉพาะในกลุ่มชิ?นส่ วนอิเล็คโทรนิค กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ?นส่ วน
และกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ธุรกิจ จัดจําหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
ธุรกิจบริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที ได้รับ การรั บรองจากสํา นักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ประสบการณ์ทํางาน

เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจติ อล จํากัด (มหาชน):
เคย

ระยะเวลา 2

ปี

ไม่เคย

(ตั?งแต่ปี &''' ถึงปี &''^)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:
มี

จํานวน ..................

หุน้

ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ยอืนนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่ วม หรือนิต ิบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ:
มี

ไม่มี

เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์

: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com

โทรศัพ ท์

: 0-2264-9090

โทรสาร

: 0-2264-0789-90
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 7

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่ งตังในปี 2561
3)

ชื อ - สกุล

: นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ

อายุ

: 46 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

: 4799
: 1 เมษายน &'(d

วันทีขึนทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท

: หุน้ ส่ วนบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
: บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ระยะเวลาการทํางาน

: มิถุนายน &'(6 - ปัจจุบนั

การศึกษาและการอบรม

: ปริ ญญาตรี ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางาน

: มีประสบการณ์การทํางานร่ วมกับสํานักงานฯ มาเป็ นเวลาประมาณ 25 ปี และดํารงตําแหน่ ง
เป็ นหุ ้นส่ วนของสํานักงานฯ เป็ นเวลาประมาณ 6 ปี คุณสริ นดา เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชี
ของบริ ษ ัทขนาดใหญ่จ ํานวนมากและมี ประสบการณ์ ในการให้ บริ การครอบคลุม ธุ รกิ จ
หลากหลายประเภททั?งที เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
บริ ษ ัทต่ างประเทศที มี สาขาอยู่ท ัวโลก มี ความเชี ยวชาญในธุ รกิ จค้าปลี ก ธุ รกิ จการผลิ ต
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และกลุ่มชิ?นส่ วนอิเล็คโทรนิ ค ธุ รกิ จจัดจําหน่ าย ธุ รกิจก่อสร้าง
และ ธุรกิจบริ การ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ที ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ไม่ มี ความสัม พันธ์ หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ตําแหน่ งปัจจุบัน

เป็ นผู้ลงลายมือชื อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจติ อล จํากัด (มหาชน):
เคย

ระยะเวลา 2

ไม่เคย

ปี

(ปี &''d ถึงปี 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:
มี

จํานวน .................. หุน้

ไม่มี

การมีส่วนได้เสี ยอืนนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่ วม หรื อนิต ิบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
อันมีผลทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่ างอิสระ:
มี

ไม่มี

เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ทีสามารถติดต่ อได้
อีเมล์

: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพ ท์

: 0-2264-9090

โทรสาร

: 0-2264-0789-90
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