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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการคร ัง้ที ่ 2/2561 /ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ของ บรษิทั เนช ัน่ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์ จาํกดั 

(มหาชน) เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตดิงัต่อไปน้ี 

 แต่งต ัง้/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คอื  (1) ....นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง.......................................................... 

  (2) ....Mr.Stephen Joseph Camilleri..........................................................  

 โดยการแต่งต ัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่…27 กมุภาพนัธ ์2561…..… 

 
 กาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

................-.............………………...........................………………………………………...............................…………………… 

   โดยการกาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

   

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

1. กรรมการตรวจสอบ         …นางสาวเขมกร  วชริวราการ………   วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …2…ปี...2...เดอืน    

2. กรรมการตรวจสอบ …นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง…………… วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …..…ปี...2...เดอืน    

3. กรรมการตรวจสอบ … Mr.Stephen Joseph Camilleri…… วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …..…ปี...2...เดอืน    

4. กรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื ………ปี                

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …นางสาวปณุณภา ทองทวพีรรณ……… 

 

 พรอ้มน้ีไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจาํนวน …2… ท่านมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัที ่…1..  

มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจาํปี) ทีถ่กูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัอย่างเพยีงพอ

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. สอบทานใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ รวมท ัง้

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต ัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการประเมนิความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
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5. พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งต ัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ประสานงานกบั    

ผูส้อบบญัชีเกี่ยวกบัวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญัหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ 

และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีหน็วา่เป็นสาระสาํคญั รวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้  

6. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอื รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  รวมท ัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ทาํรายงานดงักลา่วอย่างถกูตอ้งครบถว้น  ท ัง้น้ี

เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่ว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 ความเหน็เกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกี่ยวกบัรายงานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเหน็ชอบหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร 
 รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งัน้ี 

1. กรรมการตรวจสอบมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

                ( นายพนา จนัทรวโิรจน)์ 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 
            (นางสาวเนตรนภา ภษูติตานนท)์             


