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ประวัตบิริษัท กรินทร์ ออดทิ จาํกัด 

กรินทร์ ออดิท จัดตัง้ขึน้ด้วยความตัง้ใจจริงท่ีจักให้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 

จากประสบการณ์ในการทํางานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทัง้จากในสํานักงาน  สอบบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Auditing Firm) และสาํนกังานสอบบญัชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้วยความเป็นมืออาชีพใน

การให้บริการตรวจสอบ และคําแนะนําของเราไม่เพียงช่วยให้ลกูค้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในการจดัทํางบการเงิน 

แตย่งัมีสว่นช่วยลกูค้าในการเป็นผู้ให้คําแนะนําท่ีมีคณุคา่เชิงธุรกิจ 

ที่ตัง้สาํนักงาน:  

สาํนกังานแหง่ใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี  

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์ 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”   

 “มุ่งสู่บริษัทที่สร้างความเชื่อม่ันในระดับสากล” 

ค่านิยมร่วม: 

 K Knowledge มีความรู้ และมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 A Accountability มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและตอ่ลกูค้า 

 R Reliability สร้างความนา่เช่ือถือ และเป็นเหตเุป็นผล (Rationality) 

 I Integrity  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเป็นอิสระ (Independence) 

 N Neutral  มีความเป็นกลาง ปราศจากความลาํเอียงในการทํางาน 

คณะผู้บริหาร: 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้ก่อตัง้ 

2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

4. นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

5. นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

6. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 
ขอบเขตการให้บริการ: 

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั 

4. จดัอบรมสมัมนาทางวชิาการ

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


 

รายชื่อลูกค้าที่สาํคัญ: 

- งานสอบบัญช ี

บริษัทจดทะเบียน 

1. บริษัท บางกอกแลนด์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

2. บริษัท ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จํากดั (มหาชน)   และบริษัทยอ่ย 

3. บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

6. บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากดั (มหาชน)  

7. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

8. บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

9. บริษัท เมืองใหม ่กตัทรี จํากดั (มหาชน) 

10. บริษัท ซีพีพีซี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

1. บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดสัตรีส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

2. บริษัท เซาท์เทิร์น สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

3. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน)  

4. บริษัท แอปโซลทู อิมแพค จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท เอเซยีไฟเบอร์ จํากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์  ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 

ตาํแหน่ง     :   กรรมการผู้จดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ :   3759 

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี  :   32  ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา    

:   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทาํงาน    

2548 – ปัจจบุนั  :   บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

2546 – ปัจจบุนั  :   บริษัท โรงพยาบาลมหาชยั จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  :   สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

2547   :   บริษัท สาํนกังานพิพฒัน์และเพ่ือน จํากดั 

2541 – 2547  :   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

2541 – 2542  :   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

จาํนวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้รับแต่งตัง้ :   ไมม่ี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   02-1054661 

      :   jadesada@karinaudit.co.th 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์  ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :   นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 

ตาํแหน่ง     :   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ :   5113 

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี  :   25  ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา    

:   ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

:   ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

ประวัติการทาํงาน    

2553 - ปัจจบุนั  :   บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

2536 - 2552  :   บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จํากดั 

2531 - 2536  :   บริษัท สาํนกังาน เอสจีวี- ณ ถลาง จํากดั 

จาํนวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้รับแต่งตัง้ :   ไมม่ี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   02-1054661  

       :   jirote@karinaudit.co.th 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญช ี

บริษัท กรินทร์  ออดทิ  จาํกดั 

ชื่อ – นามสกุล    :    นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ 

ตาํแหน่ง     :   กรรมการผู้จดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ :   7305 

ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี  :   19  ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา    

:   ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

:   ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ประวัติการทาํงาน    

2548 – ปัจจบุนั  :   บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

2546 - 2547  :   Grant Thornton 

2541 - 2545  :   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

จาํนวนหุ้นที่ถอื ณ วันที่ได้รับแต่งตัง้ :   ไมม่ี 

หมายเลขติดต่อและอีเมล   :   02-1054661  

       :   kannika@karinaudit.co.th 
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