ที่ IVL010/08/2017
10 สิงหาคม 2560
เรื่ อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ ว ยที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่ อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2560 ของบริ ษั ท
อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) อนุมตั ิให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
30 มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,315,568,550.50 บาท โดยกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 สิงหาคม
2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560
2) อนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบที
้
่ครบกาหนดวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็ นระยะเวลา 2
ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยายน 2560 – 18 กันยายน 2562 โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ แสดงไว้ ใน
แบบ F24-1 ที่แนบมาพร้ อมนี ้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย
1) นายระเฑียร ศรี มงคล
2) นายมาริษ สมารัมภ์
3) ดร.ศิริ การเจริ ญดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่ )
เลขานุการบริ ษัท

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
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Tel. 02-661-6661 Fax. 02-661-6664
www.indoramaventures.com

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
(1) นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการตรวจสอบ
(3) ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอนิล กุมาร์ ไอลานี

โดยการต่อวาระ มีระยะเวลา 2 ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 19 กันยายน 2560 ถึง 18 กันยายน 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสก่อนทีจ่ ะมีการเผยแพร่
สอบทานงบการเงินประจาปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
อนุมตั คิ าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการรายไตรมาส และสอบทานคาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการประจาปี รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวิธกี ารตรวจสอบภายในของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
แนะนาในการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอน บุคคล/นิตบิ ุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล/นิตบิ ุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีซง่ึ มี
ความเป็ นอิสระ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการระหว่ างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
อนุมตั ริ ายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และนโยบายเกีย่ วกับรายการระหว่างกันของบริษทั
สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี ข องบริษัท ซึ่ง รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

2
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นใดภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นว่ าผู้ถอื หุ้นและผูล้ งทุนโดยทัวไปควร
่
ทราบ
11. สอบทานมาตรการของบริษทั ในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในขณะที่ค วามรับผิดชอบในกิจ กรรมอื่นทัง้ หมดของบริษัทที่มีต่ อบุ คคลภายนอก ยังคงเป็ น ค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด

ลงชื่อ __________________________ กรรมการ
(นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล)

ลงชื่อ ___________________________กรรมการ
(นายซันเจย์ อาฮูจา)

