
  
 
ที่ เอ็ม.ดี. 163/2565 
      10 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน  

2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ประกอบด้วย  
    
 1.  นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.  พล.ต.ต.สหัสชัย  อินทรสุขศร ี  กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. อภิชัย บุญธีรวร   กรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและมปีระสบการณ์เพียงพอในด้าน
การบัญชี หรือการเงินเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน 

 ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี                   
ทั้งนีก้รรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  
โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม  2565 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (F24-1)  
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
นายเคจิ โอยะ      

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
ส านักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
โทร. 02-337-2900 ต่อ 1150 



F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท........................................................................................................................................ 

ครั้งที…่……................เมื่อวันท่ี...........................................................ได้มีมตดิังต่อไปนี ้

 แต่งตั้ง/ ต่อวาระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) .................................................................................................................................................................................................... 

  (2) .................................................................................................................................................................................................... 

 (3) .................................................................................................................................................................................................... 

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

 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วนัท่ี ……………………………………..… 

 

 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 โดยการก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบดังกล่าวใหมีผล ณ วันที่ ..................................................... 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วย:          

1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ ........................................................................... วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ........ปี......เดือน.......วัน           

2. กรรมการตรวจสอบ ........................................................................... วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ........ปี......เดือน.......วัน                     

3. กรรมการตรวจสอบ ........................................................................... วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ........ปี......เดือน.......วัน                     

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ........................................................................................................................... 

  

 พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบใหม่ จ านวน...........ท่าน มาด้วย  

โดยกรรมการตรวจสอบล าดับที่............มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ  

งบการเงิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องที่ส าคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ต่อฝ่ายจัดการในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงานประจ าปี การขึ้นค่าจ้าง เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือกสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
( ก ) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
( ข ) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
( ค ) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนด ของ                  

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
( ง ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
( จ ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
( ฉ ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
( ช ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
( ซ ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่บริษัท ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึง

การพิจารณาผลการตรวจสอบที่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบบัญชีได้ท าไว้ 
8. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่ส าคัญ รวมถึงแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี 
 9. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน ดังหัวข้อต่อไปนี้  

9.1 ข้อบกพร่องส าคัญหรือผลแตกต่างส าคัญจากนโยบายหรือเป้าหมายของบริษัทที่ตรวจพบในระหว่างปี                         
และการด าเนินการจัดการแก้ไขจากฝ่ายจัดการ 

9.2 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบซึ่งรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูล        
การแจ้งข้อมูลส าหรับการตรวจสอบ 

9.3 ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบรายปี แผนการตรวจสอบพิเศษของฝ่ายตรวจสอบภายใน         
หรือผู้ตรวจสอบบัญชี 

9.4 กฎบัตร มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน อัตราก าลังและงบประมาณ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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9.5 นัยทางกฎหมายและสอบทานไปยังหน่วยงานก ากับดูแล เกี่ยวกับการมีข้อก าหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการ
กระท าใดๆ อันอาจกระทบต่องบการเงินหรือข้อก าหนดต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ 

10. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจ าปีเสร็จสิ้นลง ดังหัวข้อต่อไปนี้  
 10.1 งบการเงินประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี 

10.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจของผู้สอบบัญชี 
10.3 ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งท่ีมีนัยส าคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างท่ีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่ 
10.4 สาระส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะท าความเข้าใจหรือสื่อ

ความกับผู้สอบบัญชี 
11. สอบทานงานบริการอื่น ๆ กรณีที่ผู้สอบบัญชีหรือส านักสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ และก าหนดอัตราค่าจ้าง โดยหารือ

ร่วมกับฝ่ายจัดการในงานท่ีให้ผู้สอบบัญชีด าเนินการเป็นการเฉพาะหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่ เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็น            

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อบริษัท 
14.     สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ขององค์กร 
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย และจะไม่ปฏิบัติหน้าที่

อื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่มีข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างตน้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

    

 

   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 
   (นายทาเคโนริ อะดาชิ) 
   (ตราประทับ) 
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