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1) ชือ - สกลุ: นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ    

 อายุ: 49 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4799 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2539 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ระยะเวลาการทํางาน: มิถุนายน 2536 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาโททางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การทาํงานร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นหุ้นส่วนของสํานักงานฯ  เป็นเวลาประมาณ 9 ปี คุณสรินดา เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชี

ของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ

หลากหลายประเภททังทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

บริษทัต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวัโลก  มีความเชียวชาญในธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจการผลิตกลุ่ม

สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชินส่วนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และ 

ธุรกิจบริการ 
 

  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีทีไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท

หรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน): 

     เคย   ระยะเวลา   5   ปี                       ไม่เคย 

  (ปี 2559 - 2563) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้           ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง    

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

    ม ี                                                      ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 
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2) ชือ - สกลุ: นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์    

 อายุ: 49 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4604 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 25 ธนัวาคม 2538 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 ระยะเวลาการทํางาน: พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ปริญญาโททางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพอือาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน: คุณศิริวรรณมีประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัสํานกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดาํรง

ตาํแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสํานักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 15 ปี คุณศิริวรรณเป็นผูค้วบคุม

งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ

ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททงัทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทัวโลก มีความเชียวชาญในธุรกิจ

โทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี  
   

  คุณศิริวรรณเป็นผูต้รวจสอบบญัชีทีไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน): 

    เคย   ระยะเวลา   4   ปี                        ไม่เคย 

  (ปี 2553-2554 และ ปี 2557-2558) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้            ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง   

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

   ม ี                                                        ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com  

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 
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3) ชือ - สกลุ: นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ    

 อายุ: 52 ปี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4377 

 วันทีขึนทะเบยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2537 

 ตําแหน่งปัจจุบัน: หุน้ส่วนบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 บริษัท: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 ระยะเวลาการทํางาน: ธนัวาคม 2533 - ปัจจุบนั 

 การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ปริญญาโททางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประสบการณ์ทํางาน: มีประสบการณ์การทํางานร่วมกับสํานักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี  รวมถึงมี

ประสบการณ์ในการทาํงานในต่างประเทศทีสํานักงาน อีวาย San Jose เป็นเวลา 18 เดือน 

และดาํรงตาํแหน่งเป็นหุ้นส่วนสํานักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 19 ปี  คุณกมลทิพยเ์ป็น      

ผูค้วบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จาํนวนมากและมีประสบการณ์ในการ

ให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททงัทีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษทัต่างประเทศทีมีสาขาอยู่ทวัโลก มีความเชียวชาญในธุรกิจการผลิต 

โดยเฉพาะในกลุ่มชินส่วนอิเล็คโทรนิค กลุ่มเคมีภณัฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชินส่วน 

และกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจ จดัจาํหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ธุรกิจบริการ   
   

  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีทีไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย ์  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ ่  

 เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน): 

    เคย   ระยะเวลา   2   ปี                      ไม่เคย 

  (ปี 2555-2556) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: 

     ม ี     จาํนวน    .................. หุน้           ไม่มี 

 การมีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง    

อนัมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างอสิระ: 

   ม ี                                                          ไม่มี 

 หมายเลขโทรศัพท์และอเีมลทีสามารถติดต่อได้ 

 อเีมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com 

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789-90 

  


