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1. คานิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษัท บริ ษัท เอ็นอี พี อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“กรรมการบริ ษัท” หมายความว่า กรรมการของบริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
“ประธานกรรมการบริ ษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการของบริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และ
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ” หมายความว่ า การประชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท เอ็ น อี พี
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการบริ ษัทที่มิได้ เป็ นกรรมการบริ หาร และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตรง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทผู้มีอานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือ
หุ้น กากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ร่ วมกับการใช้ หลักในการกากับดูแลกิจการที่ ดีเพื่อ
สร้ างให้ บริ ษัทมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื ้นฐานการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รั บผิ ดชอบระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ตเพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ข องบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ปฏิ บัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส และทันเวลา เพื่อการสร้ างมูลค่าที่ดีที่สดุ ให้ แก่บริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
3. องค์ ประกอบ
3.1 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตังโดยที
้
่
ประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องไม่ต่ากว่า 3 คน
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3.4

ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้

4. คุณสมบัติ
4.1 มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท
กาหนด รวมทังต้
้ องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.2 กรรมการทุกคนต้ องสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่และแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาใน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
4.3 ความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แก่ ด้ าน
บัญชีและการเงิน ด้ านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่น ๆ
4.4 มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล และเข้ าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
4.5 กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้
4.6 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
5. วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
5.1 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
ในแต่ละวาระของกรรมการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด โดยในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออก
จากตาแหน่งจะเลือกตังให้
้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
5.2 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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5.3
5.4

(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท เลื อกบุค คลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ง มี คุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษั ท
มหาชนเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ง เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน

6. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
6.1 ดูแลการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือ
แนวปฏิบตั สิ าคัญ 4 ประการ คือ
6.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
6.1.2 การปฏิ บตั ิหน้ าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อรั กษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
(Duty of Loyalty)
6.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
6.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
6.2 ดูแลให้ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสาคัญให้ เหมาะสมต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นตามนโยบายที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและ
ความมัง่ คัง่ สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
6.3 ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามผลการดาเนินงานโดยกาหนดให้ มี
การรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอ คานึง ถึง ความปลอดภัยและสุขอนามัย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท
6.4 ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางใน
การรับและจัดการข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่าง
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6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10
6.11
6.12
6.13

6.14

ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหา
กับคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยตรง
กากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนโดยการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตังและพิ
้
จารณาการสิ ้นสุดสถานภาพ
ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
เข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกาหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล
ให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้ จริง
อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรื อผู้หนึง่ ผู้ใด และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการ
ขัดแย้ งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่อสารให้ เกิดการ
ปฏิบตั จิ ริง
คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท
จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยโดย
กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษัททราบ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุม ดูแลให้ การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย
โปร่งใส และมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุม รวมถึงจัดทารายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึง่ อย่างใดแทนกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
หน้ า 6 จาก 8

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มี ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ บุค คลดัง กล่า ว
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการอนุมัติ
รายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
6.15 เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับประมวล
6.16 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาขององค์กร ที่สร้ างคุณค่าต่อความยัง่ ยืนทาง
ธุรกิจ โดยการกากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้ างความ
ไว้ วางใจ (Trust) ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายพร้ อมจะยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
6.17 ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้กากับดูแล ในการส่งเสริ ม สนับสนุน ผลักดัน ให้ เกิด
วัฒนธรรมองค์ด้านจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และ
ประธานกรรมการซึ่งทาหน้ าที่ประธานในการประชุมได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
7.2 ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นผู้ เรี ย กประชุ ม ในการเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม เว้ น แต่ใ นกรณี จ าเป็ น เร่ ง ด่ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
7.3 กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
7.4 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการบริ ษัทผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนด
เป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
7.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จั ด การควรร่ ว มกั น พิ จ ารณาการก าหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
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7.6

7.7

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ไ ด้ ถ้ า มี รองประธานกรรมการหนึ่ง คน ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ ามี ร อง
ประธานหลายคนให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่ งมี
เสียงหนึง่ เสียงและกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ หากคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

8. อานาจอนุมัตคิ ณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับ
ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง แผนงบประมาณและแผนการ
ดาเนินธุรกิจประจาปี การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุน
โครงการสาคัญ นโยบายจ่ายเงินปั นผล ประเมินผลการปฏิบตั ิคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการที
้
่ออกระหว่างปี
แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัท กาหนดรายชื่อกรรมการผู้มี อานาจลงนามผูกพันบริ ษัท รายการ
ระหว่างกันที่สาคัญ การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน
9. การประเมินผล
จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ประจาปี ของคณะกรรมการ โดยมีการนาผลการประเมินไปใช้
สาหรับปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก
(อัครเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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