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ประวัตบิ ริษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กริ นทร์ ออดิท จัดตังขึ
้ ้นด้ วยความตังใจจริ
้
งที่จักให้ บริ การเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อบุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ
จากประสบการณ์ ในการทํ างานวิชาชีพ สอบบัญ ชี ของคณะผู้บริ หารทัง้ จากในสํานักงาน สอบบัญ ชี ระหว่างประเทศ
(International Auditing Firm) และสํานักงานสอบบัญชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้ วยความเป็ นมืออาชีพใน
การให้ บริ การตรวจสอบ และคําแนะนําของเราไม่เพียงช่วยให้ ลกู ค้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ในการจัดทํางบการเงิน
แต่ยงั มีสว่ นช่วยลูกค้ าในการเป็ นผู้ให้ คําแนะนําที่มีคณ
ุ ค่าเชิงธุรกิจ
ที่ตัง้ สํานักงาน:
สํานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
วิสัยทัศน์ : “To be The Cosmos Assurance Service Company”
“มุ่งสู่บริษัทที่สร้ างความเชื่อมั่นในระดับสากล”
ค่ านิยมร่ วม:
K
A
R
I
N

Knowledge
Accountability
Reliability
Integrity
Neutral

มีความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองและต่อลูกค้ า
สร้ างความน่าเชื่อถือ และเป็ นเหตุเป็ นผล (Rationality)
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นอิสระ (Independence)
มีความเป็ นกลาง ปราศจากความลําเอียงในการทํางาน

คณะผู้บริหาร:
รายชื่อ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
6. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ตําแหน่ ง

ผู้ก่อตัง้
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ขอบเขตการให้ บริการ:
1.
2.
3.
4.

การตรวจสอบและ/หรื อการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
การตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

รายชื่อลูกค้ าที่สาํ คัญ:
- งานสอบบัญชี
บริ ษัทจดทะเบียน
1. บริ ษัท บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริ ษัท ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
3. บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6. บริ ษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
7. บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
8. บริ ษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
9. บริ ษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน)
10. บริ ษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน
1. บริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริ ษัท เซาท์เทิร์น สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริ ษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท แอปโซลูท อิมแพค จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท เอเซียไฟเบอร์ จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
ชื่อ – นามสกุล

: นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ตําแหน่ ง

: กรรมการผู้จดั การ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

: 3759

ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

: 32 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
: ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทํางาน
2548 – ปั จจุบนั

: บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด

2546 – ปั จจุบนั

: บริ ษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั

: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2547

: บริ ษัท สํานักงานพิพฒ
ั น์และเพื่อน จํากัด

2541 – 2547

: บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

2541 – 2542

: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จํานวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

: ไม่มี

หมายเลขติดต่ อและอีเมล

: 02-1054661
: jadesada@karinaudit.co.th
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ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
ชื่อ – นามสกุล

: นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ตําแหน่ ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

: 5113

ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

: 25 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
: ปริ ญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
: ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทํางาน
2553 - ปั จจุบนั

: บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด

2536 - 2552

: บริ ษัท รอแยลเฮ้ าส์ จํากัด

2531 - 2536

: บริ ษัท สํานักงาน เอสจีวี- ณ ถลาง จํากัด

จํานวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

: ไม่มี

หมายเลขติดต่ อและอีเมล

: 02-1054661
: jirote@karinaudit.co.th
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ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผู้สอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
ชื่อ – นามสกุล

: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ตําแหน่ ง

: กรรมการผู้จดั การ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

: 7305

ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี

: 19 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
: ปริ ญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทํางาน
2548 – ปั จจุบนั

: บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด

2546 - 2547

: Grant Thornton

2541 - 2545

: บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

จํานวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

: ไม่มี

หมายเลขติดต่ อและอีเมล

: 02-1054661
: kannika@karinaudit.co.th

