
14 พฤศจิกายน  2557 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 100 เร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ   

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 100 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2557 ได้มีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้นายประบ ู นาเรนท์ มาตู้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ตามวาระท่ีเหลืออยู ่ แทนนายนีร์มาล กมุาร ดาลาน ท่ีลาออก โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2557 เป็นต้นไป 

 
บริษัทฯ ขอนําสง่แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มา

พร้อมนีแ้ล้ว  
  
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 นายประสาน กมุาร สปิานิ 
ประธานบริษัท 

 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



 
 

ประวัตย่ิอของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ 
สญัชาต ิ อินเดีย 
อาย ุ 80 ปี 
ท่ีอยู ่ 168/61 เพรสทีจ ทาวเวอร์ ห้อง 10ดี ถนนสขุมุวิท ซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
วฒิุการศกึษา B. Tech Advanced Chemical Engineering, University of Nagpur, India 
จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ 9,000 หุ้น 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการ 

-ไม่มี- 

ประสบการณ์การทํางาน 2543-2549  ท่ีปรึกษาทางเทคนิค      บริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. 
                                                       ประเทศอียิปต์ 
2529-2543  ประธานร่วม (เทคนิค)   บริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั 
                                                       ประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทํา
ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

-ไม่มี- 

คณุสมบตัต้ิองห้าม -ไม่มี- 
 



F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)  ครัง้ท่ี  100   เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 
 คือ  (1) กรรมการตรวจสอบ  นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  
 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ให้มีผล ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
 
 กําหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
   
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:          
1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย   วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน                   
2.  กรรมการตรวจสอบ นายวินยั สจัเดว วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน                   
3.  กรรมการตรวจสอบ นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน                   
 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ 

 
พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบของนายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  มาด้วย  โดยกรรมการ

ตรวจสอบทา่นนี ้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 

(2)  สอบทานให บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป นอิสระของหน วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให 
ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต งตัง้ โยกย าย เลิกจ างหวัหน าหน วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน วยงานอ่ืน
ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว าด วยหลกัทรัพย และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 



(5)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย งทางผลประโยชน  ให เป นไปตามกฎหมายและข 
อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ  

(6)  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ดเผยไว ในรายงานประจําป ของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต 
องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต อง ครบถ วน   เป นท่ีเช่ือถือได ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)   ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค)   ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว าด วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง)    ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ)   ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข าร วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว าผ ูถือห ◌ุนและผ ูลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษัทฯ ขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1.  กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
2.  ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

    
 
   ลงช่ือ ……………………………………………… กรรมการ 
                            (นายวินยั สจัเดว) 

    
 
   ลงช่ือ ………………………………………………กรรมการ 
                        (นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล)   
 


