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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 

 1) ช่ือ นามสกุล - นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 

 

 อายุ - 46 ปี 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ - 4799 
 ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - วนัท่ี 1 เมษายน 2539 
 ส านักงานสอบบัญชี - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 การศึกษา - ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโททางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประสบการณ์ท างาน - มีประสบการณ์การท างานร่วมกับส านักงานฯ มาเป็นเวลา

ประมาณ 25 ปี และด ารงต าแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของส านกังานฯ  
เป็นเวลาประมาณ 6 ปี เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทั
ขนาดใหญ่จ านวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัต่างประเทศท่ีมี
สาขาอยูท่ ัว่โลก  มีความเช่ียวชาญในธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจการผลิต 
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค และกลุ่มช้ินส่วนอิเล็คโทรนิค ธุรกิจ
จดัจ าหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ 

 - เ ป็นผู ้ตรวจสอบบัญชี ท่ีได้ รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
หรือบริษทัในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

- ปี 2560-2561 รวม 2 ปี 

 การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่าจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอสิระ 

- ไม่มี  

 อเีมล์ - Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com 
 โทรศัพท์ / โทรสาร - 0-2264-9090 / 0-2264-0789-90 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 

 2) ช่ือ นามสกุล - นายวชิาติ โลเกศกระวี 

 

 อายุ - 50 ปี 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ - 4451 
 ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - วนัท่ี 1 ตุลาคม 2537 
 ส านักงานสอบบัญชี - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 การศึกษา - ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโททางบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์ท างาน - มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัส านกังานฯมาเป็นเวลาประมาณ 

27 ปี และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลา
ประมาณ 16 ปี  เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่
จ านวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ
หลากหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทัต่างประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่โลก มีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการ
ผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วน และกลุ่ม
เคมี ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจใหบ้ริการ 

 - เ ป็ นผู ้ต ร ว จสอบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บก า ร รับ รอง จ ากส านัก ง าน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ มี
ความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือ
บริษทัในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

- ไม่เคย 

 การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่าจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอสิระ 

- ไม่มี  

 อเีมล์ - Wichart.Lokatekrawee@th.ey.com 
 โทรศัพท์ / โทรสาร - 0-2264-9090 / 0-2264-0789-90 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
 

 3) ช่ือ นามสกุล - นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง 

 

 อายุ - 43 ปี 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ - 5906 
 ขึน้ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - วนัท่ี 1 เมษายน 2542 
 ส านักงานสอบบัญชี - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 การศึกษา - ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประสบการณ์ท างาน - ประสบการณ์การท างานร่วมกบัส านกังานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 22 

ปี และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนส านกังานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี 
เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จ านวนมากและมี
ประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท
ทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
บริษทัต่างประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่โลก มีความเช่ียวชาญในธุรกิจการ
ผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มช้ินส่วนอิเล็คโทรนิค กลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต์และช้ินส่วน ธุรกิจจัดจ าหน่าย และ ธุรกิจ
บริการ 

 - เ ป็นผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ท่ี ได้ รับก าร รับรองจากส านัก ง าน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ มี
ความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือ
บริษทัในเครือรวมถึงคณะกรรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

- ไม่เคย 

 การมีส่วนได้เสียอ่ืนนอกหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชีกบับริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่าจมีความขัดแย้งอันมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอสิระ 

- ไม่มี  

 อเีมล์ - Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com 
 โทรศัพท์ / โทรสาร - 0-2264-9090 / 0-2264-0789-90 

 


