สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ประวัติบุคคลทีเ่ สนอชือ่ แต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ ของบริษัท ฯ ข้อที่ 29
กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อดังต่อไปนี ้
ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทางาน ความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เห็นว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีได้เป็ นอย่างดี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 1
ชื่อ-นามสกุล

นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

เลขทีผ่ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต

6333

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญาโทการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี ต้นทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประกาศณียบัตรด้านการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน

สัดส่วนการถือหุน้

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

จานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัท

:

5 ปี (ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564)

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่มี

การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว

:

ไม่มี

หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

บริ ษั ท ฯ ได้ก าหนดหลั ก ปฏิ บั ติ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่
เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ฯ เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบ
บัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ โดยผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 2
ชื่อ-นามสกุล

:

นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์

เลขทีผ่ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

8829

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน

สัดส่วนการถือหุน้

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

จานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัทฯ

:

5 ปี (ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562, ปี 2563, ปี 2564)

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่มี

การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว

:

ไม่มี

หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิของผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตาม ข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการ
ประชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ฯ ทุก ครัง้ ที่ มี ก ารพิ จารณางบดุล บัญ ชี กาไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ฯ เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ โดยผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอชื่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี : ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล

:

โศภิษฐ์ พรหมพล

เลขทีผ่ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

10042

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน

:

ปั จจุบนั

:

ปั จจุบนั

:

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้

ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุน้ ส่วน สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

จานวนปี ในการเป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัท

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่มี

การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องก้บบุคคลดังกล่าว

:

ไม่มี

หลักปฏิบัตขิ องผู้สอบบัญชี

:

บริษั ท ฯ ได้ก าหนดหลัก ปฏิ บัติ ข องผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ ให้เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้อง
มี ห น้า ที่ เข้า ร่ว มประชุ ม ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ทุ ก ครัง้ ที่ มี ก าร
พิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ฯ เพื่อ
ชีแ้ จงการตรวจสอบบัญ ชี ต่ อผู้ถื อ หุ้น โดยผู้สอบบัญ ชีต ้อ งไม่ เป็ น กรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

วันทีก่ อ่ ตั้ง
ทะเบียนแลขที่
ทีต่ ั้งสานักงาน

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
การให้บริการ
จานวนพนักงาน

:
:
:
:
:

จานวนลูกค้า

:

1 ตุลาคม 2545
0105545103634
อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02 677 2000
02 677 2222
waiyawut@kpmg.co.th
ตรวจสอบบัญชี โดยให้บริการมากกว่า 145 ประเทศ
ในประเทศไทย
มากกว่า 2,000 คน
ทัง้ ในและต่างประเทศ มากกว่า 236,000 คน
จานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 122 ราย
จานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI
11 ราย

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจาปี และ ค่าสอบทาน
งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีดงั นี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี
ปี 2565 (ปี ที่นาเสนอ)
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน)
1,830,000.00
1,830,000.00
1,830,000.00
1,830,000.00
1,700,000.00

ค่าบริการอื่น ๆ
n.a.
n.a.
85,775.00
74,000.00
413,335.00
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