
F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ด้วยที่ประชุมด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2560  ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 

  แต่งตั้ง 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    กรรมการตรวจสอบ  
คือ นายสุวิทย์  จินดาสงวน 

 
 

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 
 เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : 
 

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย      ภคภาสน์วิวัฒน์ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  2  ปี 
2.กรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์        จินดาสงวน วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  1  ปี 
3.กรรมการตรวจสอบ นายนันทวัฒน์  บรมานันท์ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  2  ปี 

 

  

          
 โดยมีนายสามารถ  พจนพาณิชย์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
          โดยกรรมการตรวจสอบล าดับที่ 1,2  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี 
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



(5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่
บริษัท 

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ………………………………………………… …........ 
                                                                                                       (นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                                                กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



(5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่
บริษัท 

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ………………………………………………… …........ 
                                                                                                       (นางระริน  อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์) 
                                                                                                                กรรมการผู้จัดการใหญ่ 


