
 

  

 
 

 
ที่ NEP027/2564 
 

        17 มิถุนายน 2564 
 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   - แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)  
 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ครั้งท่ี 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติส าคัญดังนี ้

1. แต่งตั้ง นายสุนทร พจน์ธนมาศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายณรงค์ พหลเวชช์ ที่ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

2. แต่งตั้ง นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 
17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัง้แต่วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี ้

1. นายไพโรจน์ สญัญะเดชากุล  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุนทร พจน์ธนมาศ   กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์   กรรมการตรวจสอบ 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
                     กรรมการผูจ้ัดการ 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยที่ป ระชุมคณ ะกรรมการบริษ ัท  บริษ ัท  เอ็นอีพี  อส ังห าริมทร ัพย์และอุตสาหกรรม  จ าก ัด  (มหาชน )  

ครัง้ที ่5/2564 เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2564 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ   

 (1) ……นายไพโรจน ์สญัญะเดชากลุ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ……………………….  

 (2) ……นายสุนทร พจนธ์นมาศ ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ………………………………………….. 

 โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่.......17 มถินุายน 2564.............................................................. 

 ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

.................................................................................................................................................................... 

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขตหนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่................................... 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพโรจน ์สญัญะเดชากุล    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี 10 เดอืน  

            2.  กรรมการตรวจสอบ นายสุนทร พจนธ์นมาศ   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 10 เดอืน  

  3. กรรมการตรวจสอบ นางจนัทริา ศรมีว่งพนัธ ์   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 10 เดอืน                 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวศศิธร สงิหแ์กว้ ผูต้รวจสอบภายใน  

โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที ่2, 3  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่  าหนดโดยกฎหมายอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล รวมท ัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่างจา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงาน

ภายนอกบรษิทั 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอเลกิจา้งบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท  าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมท ัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

x 

x x 
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย  ์ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้  

6.1) ความเหน็เกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั  

6.2) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั  

6.3)ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

6.4) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

6.5) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

6.6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (charter)  

6.8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั  

7.   สอบทานนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัต่อตา้นทุจริตของบริษทัตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทจุรติ 

8.  สอบทานกระบวนการรบัแจง้เบาะแสจากพนกังานเกี่ยวกบัรายการในงบการเงนิทีไ่ม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดย

ตอ้งท าใหผู้แ้จง้เบาะแสม ัน่ใจวา่มกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม 

9.   ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัแจง้ขอ้เท็จจริงจากผูส้อบบญัชี ในเรื่องเกี่ยวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั ไดก้ระท าความผิดตามที่ก าหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉอ้โกง ยกัยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดงักล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน้ใหแ้ก่ส  านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บั

แจง้จากผูส้อบบญัช ี

10. เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส  าคญัต่อฐานะการเงนิ

และผลการด าเนินงานและไดม้กีารหารอืร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาที่ก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขรายการ

หรอืการกระท านัน้โดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบทา่นใดทา่นหนึ่ง หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ อาจ

รายงานสิ่งที่พบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

11. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด

    

                                     พลต ารวจเอก …………………………………………………........ กรรมการ 

                   ( สมชาย วาณิชเสนี  ) 

   (ตราประทบั) 

 

                                                              

….………………………………………………….…กรรมการ 

                    (นายวรีะชาต ิโลหศิ์ร)ิ




