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แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ มีมติ
ดังต่อไปนี ้
 ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นางสีนวล ทัศน์พนั ธุ์
(2) นายธีระพงษ์ ธนารักษ์ วฒ
ุ ิกร
(3) ............-..................................................
(4).........-.......................................................
โดยการแต่งตัง้ ให้ มีผล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
 กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
โดยการกําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่ ________-_________
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประจวบ ไชยสาส์น
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นางสีนวล
ทัศน์พนั ธุ์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายธีระพงษ์ ธนารักษ์ วฒ
ุ ิกร วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวฐิ ติมา นนทเวชช์
พร้ อมนี ้ ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จํานวน - ท่าน มาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลําดับที่ 2 มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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4. พิจารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่ น ที่ เห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด

ลงชื่อ .................................................................... กรรมการ
)
(
นายบุญชัย จิระพงษ์ ตระกูล

ลงชื่อ ................................................................... กรรมการ
(
นายสุรช จิระพงษ์ ตระกูล
)

