
 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ประวัติบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

กรินทร ์ออดิท จดัตัง้ขึน้ดว้ยความตัง้ใจจริงท่ีจกัใหบ้ริการเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ในการทาํงานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในสาํนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Auditing Firm) และสาํนกังานสอบบญัชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ดว้ยความเป็นมืออาชีพใน

การใหบ้ริการตรวจสอบ และคาํแนะนาํของเราไม่เพียงช่วยใหลู้กคา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในการจดัทาํงบการเงิน 

แต่ยงัมีส่วนช่วยลกูคา้ในการเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํท่ีมีคณุค่าเชิงธุรกิจ 

ทีต่ั้งสาํนักงาน:  

สาํนกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี  

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th  

Website: www.karinaudit.co.th 

วิสัยทัศน:์  “To be The Cosmos Assurance Service Company”   

 “มุ่งสู่บริษัททีส่ร้างความเชื่อม่ันในระดับสากล” 

ค่านิยมร่วม: 

 K Knowledge มีความรู ้และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 A Accountability มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและต่อลกูคา้ 

 R Reliability สรา้งความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตเุป็นผล (Rationality) 

 I Integrity  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นอิสระ (Independence) 

 N Neutral  มีความเป็นกลาง ปราศจากความลาํเอียงในการทาํงาน 

 

คณะผู้บริหาร: 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูก้่อตัง้ 

2. นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

8. นายวเิชยีร ปรุงพาณิช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

9. นางสาวกญัจนว์ารทั ศกัดิศ์รีบวร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

10. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

http://www.karinaudit.co.th/


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7)  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ขอบเขตการให้บริการ: 

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 

2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการท่ีตกลงรว่มกนั 

4. จดัอบรมสมัมนาทางวชิาการ 

 

  
รายชื่อลูกค้าทีส่าํคัญ: 

- งานสอบบัญช ี

บรษิัทจดทะเบียน 

1. บรษิัท บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

2. บรษิัท ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)   และบรษิัทย่อย 

3. บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

4. บรษิัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

6. บรษิัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน)  

7. บรษิัท เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

8. บรษิัท ธนาสิร ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

บรษิัทอ่ืน ๆ 

1. บรษิัท เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิัท ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

1. บรษิัท แฟนซีวู๊ด อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

2. บรษิัท เซาทเ์ทิรน์ สตีล จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

3. บรษิัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  

4. บรษิัท แอปโซลทู อิมแพค จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิัท เอเซยีไฟเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 



 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

     

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

ตาํแหน่ง     :   ผูก้่อตัง้ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   3759 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   33  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการทาํงาน    

2548 – ปัจจบุนั  :   ผูก้่อตัง้ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2546 – ปัจจบุนั  :   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  :   อนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล  

                                               (องคก์ารมหาชน) 

2547   :   หุน้ส่วน บรษิัท สาํนกังานพิพฒันแ์ละเพ่ือน จาํกดั 

2541 – 2547  :   กรรมการและหุน้ส่วน บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2541 – 2542  :   อาจารยป์ระจาํ/อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2539 – 2540  :   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) 

2530 – 2539  :   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บรษิัท สาํนกังาน เอสจวี-ีณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

      :   jadesada@karinaudit.co.th 

 

 

 

 

mailto:jadesada@karinaudit.co.th


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 
 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :    นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์

ตาํแหน่ง     :   กรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   7305 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   20  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

2548 – ปัจจบุนั  :   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2546 - 2547  :   ผูช้่วยผูส้อบบญัชีอาวโุส Grant Thornton 

2541 - 2545  :   ผูช้่วยผูส้อบบญัชี บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   kannika@karinaudit.co.th 

 

 

mailto:kannika@karinaudit.co.th


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์

ตาํแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   5113 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   26  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

2553 - ปัจจบุนั  :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2536 - 2552  :   ท่ีปรกึษาทางดา้นบญัชี บรษิัท รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 

2531 - 2536  :   ผูช้่วยผูส้อบบญัชี บรษิัท สาํนกังาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   jirote@karinaudit.co.th 

 

 

 

mailto:jirote@karinaudit.co.th


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต 

ตาํแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   4713 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   27  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

2550 - ปัจจบุนั  :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2550 - 2555  :   กรรมการ บรษิัท ปภาพฒัน ์สอบบญัชแีละท่ีปรกึษา จาํกดั 

2546 - 2550  :   ผูช้่วยกรรมการบรหิารฝ่ายตรวจสอบ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

2535 - 2546  :   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิัท สาํนกังาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   nonglak@karinaudit.co.th   

 

 

 

mailto:nonglak@karinaudit.co.th


 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563  

(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่7) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร ์ ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 

ตาํแหน่ง     :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ :   5897 

ประสบการณด์้านการสอบบญัชี  :   5  ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา    

:   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการเงิน  

    สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

:   ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ประวัติการทาํงาน    

มิ.ย. 2561 - ปัจจบุนั :   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

2554 - 2550  :   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี กองทนุการออมแห่งชาติ/ภาครฐั กระทรวงการคลงั 

   :   ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน บรษิัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั/รฐัวิสาหกจิ กระทรวงคมนาคม 

2540 - 2553  :   ผูบ้รหิารส่วนงานบญัชีและการเงิน/Controller บรษิัท เพยเ์มนทโ์ซลชูั่น จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี MBW (Thailand) Co.,Ltd. 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชีตน้ทนุ MBW Manufacturing Co.,Ltd. 

:   Finance Executive บรษิัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟน่ิง จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงิน บรษิัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี บรษิัท บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั 

:   ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชีการเงิน บรษิัท ฟอรต์ุม้ โอแอนดเ์อ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

:   Finance Executive บรษิัท อิตาเลียนไทย จาํกดั (มหาชน) 

2538 - 2539  :   Compliance Executive บรษิทั จารด์ีน เฟรมมิ่ง ธนาคม เซเคียวรติี ้จาํกดั 

2531 - 2534  :   ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บรษิทั สาํนกังาน เอสจีว-ีณ ถลาง จาํกดั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง :   ไม่มี 

หมายเลขติดตอ่และอีเมล   :   72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั  

                                                                            เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 

       :   sumana@karinaudit.co.th 
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