
   สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
 

หน้าท่ี 67 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ประวัตบิุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 

กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดงัต่อไปนี ้

ซึง่พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญ

ในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี เห็นว่ามีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
 

หน้าท่ี 68 

 

ข้อมูลบุคคลท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี : ท่านท่ี 1 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ  

เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  6333 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - ปริญญาโทการบญัชีการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี ต้นทนุ  

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร  

  - ประกาศณียบตัรด้านการสอบบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน : ปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ 

จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 : ปัจจบุนั กรรมการบริหาร   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

จาํนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กบับริษัท : 3 ปี (ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/     

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว 

 

: ไมม่ี 

หลักปฏิบัตขิองผู้สอบบัญช ี : บริษัทฯ ได้กําหนดหลักปฏิบัติของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

ข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าท่ี

เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล 

บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท ฯ เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบ

บญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารง

ตําแหนง่หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทฯ   
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ข้อมูลบุคคลท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี : ท่านท่ี 2 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  : เจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 

เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 4068 

คุณวุฒทิางการศึกษา : - บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - ปริญญาโทการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน : ปัจจบุนั     ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ 

จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 : ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

จาํนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กบับริษัทฯ  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

:              

: 

ไมม่ี 

ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/     

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว 

 

: ไมม่ี 

หลักปฏิบัตขิองผู้สอบบัญช ี : บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทัง้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าท่ีเข้าร่วม

ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไร

ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท ฯ เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือ

หุ้น โดยผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่ง

หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทฯ  
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ข้อมูลบุคคลท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี : ท่านท่ี 3 

 

  
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐัพงศ์  ตนัตจิตัตานนท์  

เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 8829  

คุณวุฒทิางการศึกษา : - บริหารธุรกิจบณัฑติ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน : ปัจจบุนั     ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ 

จากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 : ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

สัดส่วนการถอืหุ้น : ไมม่ี 

จาํนวนปีในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กบับริษัท  :         3 ปี (ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
: ไมม่ี 

การมี/ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/          

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว 

 

: ไมม่ี 

หลักปฏิบัตขิองผู้สอบบัญช ี : บริษัทฯ ได้กําหนดหลักปฏิบัติของผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะต้อง

มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทุกครัง้ท่ีมีการ

พิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท ฯ เพ่ือ

ชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น โดยผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทฯ   
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วันที่ก่อตัง้ : 1 ตลุาคม 2545 

ทะเบียนแลขที่ : 0105545103634 

ที่ตัง้สาํนักงาน : อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้    

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : 02 677 2000 

โทรสาร : 02 677 2222 

อีเมล์ : charoen@kpmg.co.th  

การให้บริการ : ตรวจสอบบญัชี โดยให้บริการมากกวา่ 155 ประเทศ  

จาํนวนพนักงาน : ในประเทศไทย                 มากกวา่     1,500 คน 

ทัง้ในและตา่งประเทศ       มากกวา่ 162,030 คน 

จาํนวนลกูค้า 

 

: จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  74 ราย 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI                                    8 ราย 

 

  

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษัท ฯ ประกอบด้วย คา่สอบบญัชีประจําปี และ คา่สอบ

ทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี 

บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท กันกุลเอน็จิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน) 

ค่าบริการอ่ืน ๆ  

ปี 2563 (ปีท่ีนําเสนอ) บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย จํากัด 1,830,000.00 n.a. 

ปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั 1,830,000.00 74,000.00 

ปี 2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั 1,700,000.00 413,335.00 

ปี 2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั 1,480,000.00 149,127.00 

ปี 2559 บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั 1,100,000.00 347,776.46 

ปี 2558 บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั 940,000.00 1,362,529.00 

ปี 2557 บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั 892,000.00 338,049.00 

ปี 2556 บริษัท เอส พี ออดทิ จํากดั 892,000.00 157,350.00 

 

ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั 

mailto:charoen@kpmg.co.th

