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 1) ชื่อ - สกุล: นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร     อายุ: 50 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 4604  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 25 ธันวาคม 2538  ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด   ระยะเวลาการทํางาน: พฤศจิกายน 2535 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  -  ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  -  ประกาศนียบัตรบัณฑติทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     -  ประกาศนียบัตรบัณฑติทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป และดํารงตําแหนง เปนหุนสวนของสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 16 ป คุณศิริวรรณเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเช่ียวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี        เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):     เคย   ระยะเวลา   5   ป                        ไมเคย   (ป 2553-2554, 2557-2558 และ 2564)  สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน            ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:    มี                                                         ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com   โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90    
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 2) ชื่อ - สกุล: นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ     อายุ: 50 ป    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 4799  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 1 เมษายน 2539  ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ระยะเวลาการทํางาน: มิถุนายน 2536 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   -  ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 29 ป และดํารงตําแหนง เปนหุนสวนของสํานักงานฯ  เปนเวลาประมาณ 10 ป คุณสรินดา เปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก  มีความเช่ียวชาญในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการผลิตกลุมสินคาอุปโภคบริโภค และกลุมชิ้นสวนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจกอสราง และ ธุรกิจบรกิาร 
   เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):      เคย   ระยะเวลา   5   ป                       ไมเคย   (ป 2559 - 2563)  สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน           ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:     มี                                                       ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com  โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90     
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 3) ชื่อ - สกุล: นายปยะ ชัยพฤกษมาลาการ    อายุ: 42 ป  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที:่ 7544  วันที่ขึน้ทะเบยีนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต: 1 ตุลาคม 2552                                                                                                                      ตําแหนงปจจุบัน: หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  บริษัท: บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด   ระยะเวลาการทํางาน: เมษายน 2544 - ปจจุบัน  การศึกษาและการอบรม: -  ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                                                                                                             -  ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ประสบการณทํางาน: มีประสบการณการทํางานรวมกับสํานักงานฯ มาเปนเวลาประมาณ 21 ป และดํารงตําแหนงเปนหุนสวนของสํานักงานฯ เปนเวลาประมาณ 2 ป คุณปยะเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวนมากและมีประสบการณในการใหบริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้ งที่ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย และบริษัทตางประเทศที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต ธุรกิจจัดจําหนาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจกอสรางและบริการ        เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความสัมพันธหรือความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถือหุนรายใหญ  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน):      เคย   ระยะเวลา ................. ป          ไมเคย    สัดสวนการถือหุนในบรษิทัฯ:      มี      จํานวน    .................. หุน            ไมม ี การมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากการใหบริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   อันมีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ:    มี                                                         ไมม ี หมายเลขโทรศัพทและอีเมลที่สามารถติดตอได  อีเมล: Piya.Chaipruckmalakarn@th.ey.com   โทรศัพท: 0-2264-9090  โทรสาร: 0-2264-0789-90       


