ทะเบียนบริ ษัทเลขที่ 0107547000745
63/1 ถนนพระราม 9
ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2201 6000
โทรสาร 0 2245 1435
E-mail contact@mcot.net

ที่ นร 6165(3)/1625
21 เมษายน 2560
เรื่อง

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน

กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ นางภัทรียา เบญจพลชัย ครบวาระการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
บอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีมติเลือกตั้งให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง นั้น
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้อง V.I.P. 2
ศูนย์ การประชุมแห่งชาติ สิ ริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 จึ งมี มติแต่ งตั้ ง นางภัทรียา
เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการ
3. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
โดยให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์)
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร 0 2201 6454, 0 2201 6664
โทรสาร 0 2245 1854
อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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คณะกรรมการ
แต่งตัง้

อสมท จำก ัด (มหำชน) ครงที
ั้ ่ 7/2560

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ั
คือ นำงภ ัทรียำ เบญจพลชย
โดยการแต่งตัง้ ให ้

21 เมษำยน 2560 ได ้มีมติดงั ต่อไปนี้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
24 เมษำยน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด ้วย:
ั
1.
ธา ก กา ต จสอบ นำงภ ัทรียำ เบญจพลชย
า กา า ตา
อ 3 ปี
2. ก กา ต จสอบ ศำสตรำจำรย์ปำริชำต สถำปิ ตำนนท์
า กา า ตา
อ 1 ปี
3. ก กา ต จสอบ นำยสุวท
ิ ย์ นำคพีระยุทธ
า กา า ตา
อ 1 ปี
่ ยกรรมกำรผูอ
4.
า กา
ก กา ต จสอบ ผูช
้ ว
้ ำนวยกำรใหญ่ สำน ักตรวจสอบภำยใน
อ
บ
สอ บ อ
ต อ ก กา ต จสอบจา
1 า า
โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1
่ ถือของงบการเงิน
มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะสามารถทาหน ้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ
ก กา ต จสอบ อ บ
อบ ต
า
า บ
อบตอ
ก กา บ
ตอ
่ ถือ
1. สอบทานให ้ บมจ. อสมท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและน่าเชือ
2. สอบทานให ้ บมจ. อสมท มีก ระบวนการควบคุมภายใน (Internal control) กระบวนการก ากั บดูแ ลกิจการ
่ ง กระบวนการอืน
่ และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
กระบวนการบริหารความเสีย
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมาตรการต่อต ้านคอร์รัปชัน
audit) ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของสานั กตรวจสอบภายในตลอดจนให ้ความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เกีย
่ วกับการแต่งตัง้ โยกย ้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจาปี
ของหัวหน ้าสานักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให ้ บมจ. อสมท ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ วิธป
ี ฏิบัต ิงาน มติคณะรั ฐมนตรี ประกาศ หรือ
คาสัง่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานในธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน หรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบต
ั งิ านของ บมจ. อสมท
6. เปิ ดเผยรายงานผลการดาเนิน งานประจ าปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่า ตอบแทนของผู ้สอบบัญชี โดย
เปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจาปี ของ บมจ. อสมท ซึง่ รายงานดังกล่าวต ้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทากฎบัตรว่าด ้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให ้สอดคล ้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน ้อยปี ละ 1 ครั ง้ รวมทัง้ สอบทานและอนุ มัตก
ิ ฎบัตรว่าด ้วยการตรวจสอบภายในของสานั กตรวจสอบ
ภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของสานั กตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาตัดสินในกรณีทฝ
ี่ ่ ายบริหารและผู ้สอบบัญชีมค
ี วามเห็นไม่ตรงกันเกีย
่ วกับรายงานทางการเงิน
9. ติดตามดูแลให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ร่วมประชุมร่วมกับ
ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี ผู ้ตรวจสอบภายใน และทีป
่ รึกษาภายนอกตามความจาเป็ นและเหมาะสม
10. ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนด หรือคณะกรรมการของ บมจ. อสมท มอบหมาย ด ้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามหลักเกณฑ์ทต
ี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. ขอบเขต หน ้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข ้างต ้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต
ี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด

่
ชือ

กรรมการผู ้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท
(นายเขมทัตต์ พลเดช)

ต า

บ

