สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ประวัตบิ ุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับ ของบริ ษั ทฯ ข้ อที่ 29
กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี ้
ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดี

หน้ าที่ 72

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี : ท่ านที่ 1
ชื่อ-นามสกุล

:

เลขที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต :
คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
4068
ปริ ญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

จํานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับบริษัทฯ

:

1 ปี (ปี 2560)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

:

ไม่มี

บริษัทฯ ได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม ข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการ
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ทุก ครั ง้ ที่ มี ก ารพิ จารณางบดุล บัญ ชี กํ า ไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท ฯ เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 73

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี : ท่ านที่ 2
ชื่อ-นามสกุล

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

เลขที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต

6333

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญาโทการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ต้ นทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประกาศณียบัตรด้ านการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

จํานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับบริษัท

:

1 ปี (ปี 2560)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

:

ไม่มี

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม ข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้ องมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ทุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชี
ของบริ ษัท ฯ เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 74

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่ งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี : ท่ านที่ 3
ชื่อ-นามสกุล

:

นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์

เลขที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต

:

8829

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

บริ หารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

จํานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับบริษัท

:

1 ปี (2560)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

:

ไม่มี

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักปฏิบัติของผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม ข้ อกํ าหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการ
ประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ทุกครั ง้ ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบดุล บัญ ชี กํา ไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท ฯ เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทฯ

หน้ าที่ 75

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
วันที่ก่อตัง้
ทะเบียนแลขที่
ที่ตงั ้ สํานักงาน

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
การให้ บริการ
จํานวนพนักงาน

:
:
:
:
:

จํานวนลูกค้ า

:

1 ตุลาคม 2545
0105545103634
อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02 677 2000
02 677 2222
charoen@kpmg.co.th
ตรวจสอบบัญชี โดยให้ บริ การมากกว่า 155 ประเทศ
ในประเทศไทย
มากกว่า 1,500 คน
ทังในและต่
้
างประเทศ มากกว่า 162,030 คน
จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 74 ราย
จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI
8 ราย

ข้ อมูลค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วย ค่าสอบบัญชีประจําปี และ ค่าสอบ
ทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี
ปี 2561 (ปี ที่นําเสนอ)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน)
1,700,000.00
1,480,000.00
1,100,000.00
940,000.00
892,000.00
892,000.00

ค่ าบริการอื่น ๆ
n.a.
149,127.00
347,776.46
1,362,529.00
338,049.00
157,350.00

หน้ าที่ 76

