
 
 

ที ่GL 07/2566  

 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2566 

เรือ่ง แจง้การตอ่วาระของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรยีนแจง้ใหท้ราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2566 

เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2566 ไดม้ีมติ อนุมตัิการต่อวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้สิน้ 3 ราย ซึง่จะครบวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2566 ไดแ้ก่  

1. นายกองตร ีดร.ธนพล  คงเจีย้ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2. นางสาวกนกรตัน ์ ดีมั่งม ี  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเจรญิ   เจรญิอรรถวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยมีรายละเอียดตามแบบ 24-1 ที่แนบมาพรอ้มกนันี ้

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

           (นายทตัซยึะ โคโนชิตะ) 
       รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

 

 

บรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 
GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถ้ือหุน้บริษทั ............................ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)………............. 

ครัง้ที ่……....3/2566...........  เมือ่วนัที.่.................24 มนีำคม 2566.................................... ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวำระ  

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                     กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ  (1) ...................นำยกองตร ีดร.ธนพล คงเจี้ยง........................................................................... 

  (2) ...................นำงสำวกนกรตัน ์ดมี ัง่ม.ี..................................................................................... 

  (3) ...................นำยเจรญิ เจรญิอรรถวทิย.์................................................................................... 

  (4) ......................................................................................................................... ..................... 

 โดยกำรแต่งตัง้/ต่อวำระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่…………28 เมษำยน 2566…………………..… 

 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

…………………………...............................………………...........................………………………………………........................ 

 โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบดงักลำ่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ………นำยกองตร ีดร.ธนพล คงเจี้ยง…… วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 2 ปี  

  2. กรรมการตรวจสอบ ………น.ส. กนกรตัน ์ดมี ัง่ม…ี…………… วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 2 ปี  

   3. กรรมการตรวจสอบ ………นำยเจริญ เจริญอรรถวทิย…์……   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 2 ปี  

    4. กรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื …ปี                 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …………น.ส. ช่อทพิย ์นิมติตำนนท…์……………………………………… 

 

 พรอ้มนี้ ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน …-…… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมกำร

ตรวจสอบล ำดบัที ่……2…  มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอื

ของงบกำรเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 



  1.   สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 

  2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ตลอดจนพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้โยกยำ้ย

หรอืเลกิจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

  3. สอบทำนใหบ้ริษทัปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

  4.   พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจำ้งบุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ เพือ่ท  ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และเสนอค่ำตอบแทนส ำหรบับุคคลดงักลำ่วรวมท ัง้เขำ้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มฝ่ีำยจดักำร อย่ำง

นอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

  5.   พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฏหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

  6.   จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้ง

ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ย ดงัต่อไปนี้ 

• ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

• ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 

• ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรอืกฏหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทั 

• ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

• ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

• จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น 

• ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัิหนำ้ทีต่ำมกฎบตัร 

• รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

  7. ปฏบิตัิงำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

  

   ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ 

                      (   นำยรกิ ิ อชิกิำม ิ   ) 

   (ตราประทบั) 

 

    


