
F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  ประจ าปี 2565  เมื่อวนัที่ 

28 เมษายน 2565  ไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้
 

  ตอ่วาระ 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    กรรมการตรวจสอบ  
คือ รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย  ภคภาสนว์ิวฒัน ์

 
 

โดยการแตง่ตัง้ ใหม้ีผล ณ วนัท่ี   28 เมษายน 2565 
 เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ย : 
 

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย   ภคภาสนว์ิวฒัน ์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  3  ปี 
2.กรรมการตรวจสอบ นายสวุิทย ์ จินดาสงวน วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  2  ปี 
3.กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย ์ดร. นนัทวฒัน ์ บรมานนัท ์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  3  ปี 

 

  

          
 โดยมีนายสามารถ  พจนพาณิชยก์ลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
          โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 1,2  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน 

 

 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 



(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่
บรษัิท 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีต่ามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
(7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บรษัิทขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 ลงช่ือ ………………………………………………….......... 
                                                                                            (นางระรนิ  อทุกะพนัธุ ์ปัญจรุง่โรจน)์ 
                                                                                                    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
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