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1. คานิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า คณะกรรมการ บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
“กรรมการบริ ษัท ”

หมายความว่า กรรมการ บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุ ตสาหกรรม จากัด

(มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“กรรมการตรวจสอบ”

หมายความว่า กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอ็นอี พี อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ

อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ“ หมายความว่า กรรมการบริ ษัทที่มิได้ เป็ นกรรมการบริ หาร และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559
“สอบทาน”

หมายความว่า การทบทวนหรื อตรวจทานการปฏิบตั ิงาน วิธีการ เงื่อนไข เหตุการณ์ หรื อ

รายการต่างๆ
“ผู้บริ หาร” หมายความว่า กรรมการผู้จดั การ และพนักงานระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป ของบริ ษัท เอ็นอีพี
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไ ม่ไ ด้ ระบุคานิยามใดไว้ ในกฎบัตรฉบับนี ้ ให้ คานิยามดัง กล่าวมี ความหมายเป็ นไปตาม
ประกาศหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิส ระ ทาหน้ าที่ ช่ว ย
สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษั ทในการกากับดูแลและสอบทานเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน
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การตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้
เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท ที่ เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มี

ความรู้ และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทาหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ต้ ้ อ ง มี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจะต้ องมีการระบุชื่อกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี (56-2)
3.2 กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้

1) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
2) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
3) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ ปรึ กษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยใน
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั ง้ ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่ น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
7) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
8) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริษัทย่อย
10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยในลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท
11) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน
12) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ได้
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4. อานาจในการดาเนินการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการเชิญกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัท บริ ษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม ชี ้แจง ตอบข้ อซักถาม และให้ ข้อมูลในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องได้
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่ เ กี่ ย วข้ องและเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ภายในขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจในการว่ า จ้ า งหรื อน าเอาผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เช่ น ที่ ป รึ ก ษา

กฎหมายหรื อบัญชี มาช่วยงานตรวจสอบหรื อสอบสวนด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทได้ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
5. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
5.1 การแต่งตัง้

- คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นผู้แต่งตังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
้
และ
กรรมการตรวจสอบ
- เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้ จนครบวาระ และมีผลให้ จานวนสมาชิกน้ อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะแต่งตังกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
้
ครบถ้ วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่
ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2 วาระการดารงตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระ
ของการเป็ นกรรมการบริ ษัท และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งใหม่ได้
5.3 การพ้ นจากตาแหน่ง
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- กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ครบกาหนดตามวาระ
2) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3) ลาออก
4) เสียชีวิต

- ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ควรแจ้ งเป็ นหนัง สือมายัง
บริ ษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมระบุเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ พิ จ ารณา
แต่งตังกรรมการอิ
้
สระทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริ ษัท จะแจ้ งเรื่ องการลาออกพร้ อมส่งสาเนา
หนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ
- ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง บริ ษัท จะแจ้ งการถูกถอด
ถอนพร้ อมสาเหตุให้ ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ
6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ

1) สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยกฎหมายอย่าง
ถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิ
้ จารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่ นใดที่ รับผิ ดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน หรื อเห็นชอบการพิจ ารณาว่าจ้ างผู้
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3) สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5) พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล่า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ ว ยข้ อ มูลอย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
6.7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตของบริ ษัทตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
8) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้ มีการประชุม เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ รายงานภารกิ จของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้ บุค คลที่ เ หมาะสมด ารงต าแหน่ ง เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุมและบันทึก
รายงานการประชุม
7.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการคณะกรรม

ตรวจสอบโดยคาสัง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 7 วัน เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวัน
ประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
7.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง ทังนี
้ ้

ในกรณี พิ จ ารณางบการเงิ น รายไตรมาสหรื อ ประจ าปี ต้ องมี ก รรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้ าร่วมประชุมด้ วย
7.4 การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมให้ ถือเสี ยงข้ างมากถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
7.5 การลงคะแนนเสี ย งของกรรมการตรวจสอบ ห้ า มมิ ให้ ผ้ ูที่มี ส่ว นได้ เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่ พิ จ ารณาแสดง

ความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้ องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

8.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
เรื่ องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
- รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ
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8.1.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัท จะได้ หาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา
- รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ ก าหนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
8.2 การรายงานของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์
8.2.1 การแต่งตังหรื
้ อพ้ นจากตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
พร้ อมนาส่งแบบ
แจ้ งรายชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
- นาส่งหนังสือรับรอง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F 24-2) พร้ อมการรายงานมติการ
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
8.2.2 การเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่และขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน
นับแต่วนั ที่มีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการสอบ
ทานแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้ มี ขึน้ ทุกปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้ประเมินผลด้ วยตนเอง และรายงานผลการประเมินประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริษัท
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก
(อัครเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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