เลขที่ EM-IRCP31-60

22 มิถนุ ายน 2560
เรื่ อง

การแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่แนบมาด้ วย แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่ อ วัน ที่ 22 มิ ถุน ายน 2560 มี ม ติ อ นุมัติ แต่งตัง้ นายศิ ว ะ แสงมณี เป็ น กรรมการอิ สระ และกรรมการ
ตรวจสอบ แทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ลาออก จากตาแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22
มิถนุ ายน 2560 และบริ ษัทฯ ขอนาส่งแบบรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มายัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้
จึงเรี ยนชี ้แจงมาเพื่อเผยแพร่แก่นกั ลงทุน และผู้สนใจโดยทัว่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายดล เหตระกูล )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริ ช คอร์ ปอร์ เรชั่น จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่
22 มิถนุ ายน 2560 ได้ มีมติดงั นี ้
แต่งตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ นายศิวะ แสงมณี เข้ าแทน นายวัชรา ตันตริยานนท์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
โดยการแต่งตัง้ ให้ มีผล ณ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2560

กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
..........................................................ไม่มีการเปลี่ยนแปลง................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิวะ แสงมณี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายอานวย ทองสถิตย์
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล
พร้ อมนีไ้ ด้ แนบประวัติของกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ าแทน
จานวน 1 ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 3 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้ บริ ษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
4. ดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เพื่อเสนอในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งเป็ น
การสรุปการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมารวมทังการพิ
้
จารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัท
7. หน้ าที่อื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริ ษัท
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บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ……………………………………… กรรมการ
( นายดล เหตระกูล )

ลงชื่อ ………………………………………กรรมการ
( นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี )

