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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 

ชื่อ – สกลุ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 
เลขที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3759 

ประวตัิการศกึษา ●ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั หุ้นส่วนส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ● ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุตัิโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

●บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

●กลุ่มบริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ ากดั (มหาชน) 

●บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 

●กลุ่มบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

●กลุ่มบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

●กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

●กลุ่มบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

●บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

●กลุ่มบริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 

●บริษัท ยนูิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

●บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท/บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ไม่มี 

ข้อมลูการตดิต่อ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 02-105-4661 
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 

ชื่อ – สกลุ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ 
เลขที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 7305 

ประวตัิการศกึษา ●ปริญญาโท ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

●ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั หุ้นส่วนส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ● ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุตัิโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

● กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

● กลุ่มบริษัท เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
● กลุ่มบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
● กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
● บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
● กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท/บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ไม่มี 

ข้อมลูการตดิต่อ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 02-105-4661 
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั 

ชื่อ – สกลุ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
เลขที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 5113 

ประวตัิการศกึษา ●ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

●ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั หุ้นส่วนส านกังานด้านการสอบบญัชี 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ● ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนมุตัิโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

● กลุ่มบริษัท ยซูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
● กลุ่มบริษัท เสนาดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

● กลุม่บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
● บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
● บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษัท/บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
ไม่มี 

ข้อมลูการตดิต่อ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 02-105-4661 

 


