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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2561 /ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ....นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง..........................................................
(2) ....Mr.Stephen Joseph Camilleri..........................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ …27 กุมภาพันธ์ 2561…..…
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
................-.............………………...........................………………………………………...............................……………………
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. กรรมการตรวจสอบ

…นางสาวเขมกร วชิรวราการ………

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …2…ปี ...2...เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

…นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง…………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …..…ปี ...2...เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

… Mr.Stephen Joseph Camilleri…… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …..…ปี ...2...เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ

…………………………………………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ………
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน …2… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ …1..
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ทีถ่ กู ต้องและเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั อย่างเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั

2
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่ าตอบแทนผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
และประเด็นทีผ่ ูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยข ้อมูลในการเข ้าทํารายงานดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นายพนา จันทรวิโรจน์)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นางสาวเนตรนภา ภูษติ ตานนท์)

