ที่ NEP 133-2561
13 ธันวาคม 2561
เรื่อง

แจ้งแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
บริษัท เอ็นอีพี อสั งหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2561 แต่งตั้ง นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทดแทน พลเอก
เสงี่ยม สวางควัฒน์ ที่ลาออก ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1) นายณรงค์ พหลเวชช์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
3) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ...บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)......
ครัง้ ที่ …11/2561...... เมือ่ วันที.่ .......13 ธันวาคม 2561........ ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..........นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล.................................................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ ……13 ธันวาคม 2561………………………..…
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ พหลเวชช์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

นางจันทิรา ศรีมว่ งพันธ์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 4 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิรุณห์ ปัญจจิตติ พนักงานตรวจสอบภายใน
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ 2 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษทั มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2)

สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษทั
3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั
6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
6.8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7)

สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่ อต้า นทุจริตของบริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ..พลตารวจเอก……………………..…………… ประธานกรรมการ
(สมชาย วาณิชเสนี)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ
(นายนิพฐิ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

