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1) ชื�อ - สกุล : นายวิชาติ โลเกศกระวี 

 

 อายุ : 50 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 4451 

 วันที�ขึ �นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : # ตุลาคม &'() 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน : หุน้ส่วนบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ระยะเวลาการทํางาน : เมษายน &'(. - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน : มีประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดาํรง
ตาํแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสํานกังานฯ เป็นเวลาประมาณ 16 ปี คุณวิชาติเป็นผูค้วบคุม
งานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั?งที�เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทัต่างประเทศที�มีสาขาอยูท่ ั�วโลก มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจ
โทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์และชิ?นส่วน และกลุม่เคมี ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจใหบ้ริการ   

   เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที�ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์       
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน): 

 � เคย ระยะเวลา  ......... ปี � ไม่เคย 

     

 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

 � มี จาํนวน .................. หุน้ � ไม่มี 

 

 การมส่ีวนได้เสียอื�นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้ง  

 อันมผีลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างอสิระ: 

 � มี    � ไม่มี 

 

 เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที�สามารถตดิต่อได้ 

 อีเมล์ : Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com 

 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 

 โทรสาร : 0-2264-0789-90 
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2) ชื�อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

 

 อายุ : 49 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 4377 

 วันที�ขึ �นทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน &'() 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน : หุน้ส่วนบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ระยะเวลาการทํางาน : ธนัวาคม &'(( - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน : มีประสบการณ์การทํางานร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี  รวมถึง               
มีประสบการณ์ในการทาํงานในต่างประเทศที�สาํนกังาน อีวาย San Jose เป็นเวลา #\ เดือน 
และดาํรงตําแหน่งเป็นหุ้นส่วนสํานักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 16 ปี  คุณกมลทิพย์เป็น        
ผูค้วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากและมีประสบการณ์ในการ
ให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั?งที�เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษทัต่างประเทศที�มีสาขาอยู่ทั�วโลก มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจการผลิต 
โดยเฉพาะในกลุ่มชิ?นส่วนอิเล็คโทรนิค กลุ่มเคมีภณัฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ?นส่วน 
และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจ จดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ธุรกิจบริการ   

   เป็นผูต้รวจสอบบัญชีที�ไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์  
และตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ มีความสัมพันธ์หรือความขัด แยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจติอล จาํกัด (มหาชน): 

 � เคย ระยะเวลา  2 ปี � ไม่เคย 

  (ตั?งแต่ปี &''' ถึงปี &''^)   

 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

 � มี จาํนวน .................. หุน้ � ไม่มี 

 

 การมส่ีวนได้เสียอื�นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้ง   

 อันมผีลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างอิสระ: 

 � มี    � ไม่มี 

 เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที�สามารถติดต่อได้ 

 อีเมล์ : Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com 

 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 

 โทรสาร : 0-2264-0789-90 
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3) ชื�อ - สกุล : นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  
  อายุ : 46 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 4799 

 วันที�ขึ �นทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน &'(d 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน : หุน้ส่วนบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ระยะเวลาการทํางาน : มิถุนายน &'(6 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ปริญญาโททางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ทํางาน : มีประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัสํานกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และดาํรงตาํแหน่ง 
เป็นหุ้นส่วนของสํานกังานฯ  เป็นเวลาประมาณ 6 ปี คุณสรินดา เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชี
ของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ
หลากหลายประเภททั? งที�เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
บริษัทต่างประเทศที� มีสาขาอยู่ทั�วโลก  มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต      
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ?นส่วนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง 
และ ธุรกิจบริการ 

   เป็นผูต้รวจสอบบัญชีที�ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน์           
กบับริษทัหรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่

 

 เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจติอล จาํกัด (มหาชน): 

 � เคย ระยะเวลา  2 ปี � ไม่เคย 

  (ปี &''d ถึงปี 2560)   

 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

 � มี จาํนวน .................. หุน้ � ไม่มี 

 

 การมส่ีวนได้เสียอื�นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้ง  

 อันมผีลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้อย่างอิสระ: 

 � มี    � ไม่มี 

 

 เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที�สามารถติดต่อได้ 

 อีเมล์ : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 

 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 

 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

       


