F 24-1

เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหำชน)

6/2560

4 สิงหำคม

2560 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่งตัง/ต่
้ อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) นำยปฏิพทั ธิ์ ศุภำศิริสนิ ธุ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(2) นำยสุริยนั ทองพิกลุ

กรรมกำรตรวจสอบ

(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยกำรแต่งตัง/ต่
้ อวำระ ให้

4 สิงหำคม 2560

กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
-ไม่มีโดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้

………………………

นำยปฏิพทั ธิ์ ศุภำศิริสนิ ธุ์

2 8 เดือน 22 วัน

2.

นำยสุริยำภรณ์ บุญชัย

2 8 เดือน 22 วัน

3.

นำยเอกนฤน ธรรมมำรักษ์

2 8 เดือน 22 วัน

4.

นำยสุริยนั ทองพิกลุ

2 8 เดือน 22 วัน

1.

ธ

ดร. สุรภำ ไถ้ บ้ำนกวย

พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 1 ท่ำนมำด้ วย โดยกรรมกำรตรวจสอบลำดับที่ 2 มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

2
1. สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่
เหมำะสมและมี ประสิท ธิ ผล และพิจ ำรณำควำมเป็ น อิสระของหน่ว ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็ นชอบในกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำ ย เลิก จ้ ำ งหัว หน้ ำ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ หน่ว ยงำนอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่ง ตัง้ บุคคลซึ่ง มีค วำมเป็ นอิสระเพื่อ ทำหน้ ำ ที่เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. รำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัทขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด

…………………………………………………
( นำยขจรพงศ์ คำดี )

…………………………………………………
( นำยธนำวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ )

