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แบบแจ้งรายชือ่ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติดงั ต่อไปนี ้

ควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1)
นายการุ ญ จันทรางศุ
(ต่อวาระ)
(2)
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
(แต่งตัง้ )
(3)
(4)
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่
29 มีนาคม 2564
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ไม่เปลี่ยนแปลง

โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายการุ ญ จันทรางศุ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
4. กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกาณจนี เต็มสุข
พร้อมนีไ้ ด้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่ านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ 4
มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตหน้าที่
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิ นให้ทัดเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิ จารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นตามกฎหมายและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแล
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่
การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้าง
ระบบงานเชิ งป้องกัน การรายงานการกระทาความผิ ด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผลตามวิ ธี ก ารและ
มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
ซึง่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุ จริตและกาหนดมาตรการป้ องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานให้ดีย่ิงขึน้
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผูส้ อบบัญชี
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และ
จัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรือ
คัดเลือกผูต้ รวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผูต้ รวจสอบภายใน ใน
กรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
14. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ
รวมทั้ง สายการบัง คับ บัญ ชา และสอบทานให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิ บัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่ เกี่ ย วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่ เห็ น ว่า
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เกี่ ย วข้องจ าเป็ น รวมทั้งแสวงหาความเห็ น ที่ เป็ น อิส ระจากที่ ป รึก ษาทางวิ ช าชี พ อื่น ใดเมื่อเห็ น ว่าจ าเป็ น ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียและบุคคลทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
บุ ค คลซึ่ง รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท กระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311
มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบือ้ งต้น ให้สานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด
ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ
(นายนิธิ ภัทรโชค)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการ
(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)

