
 

 

 

F 24-1 
แบบแจ้งรายชือ่และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน)    เมื่อวนัท่ี    29 มีนาคม 2564 
ไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้

 แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 
 คือ  (1)  นายการุญ จนัทรางศ ุ  (ตอ่วาระ)      
  (2)  นางสาวสมบรูณ ์ ศภุศิริภิญโญ (แตง่ตัง้)     
  (3)            
  (4)            
 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ใหม้ีผล ณ วนัท่ี    29 มีนาคม 2564   
 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
     ไมเ่ปลี่ยนแปลง        

             
             

 โดยการก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบดงักลา่วใหม้ีผล ณ วนัท่ี      -   
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดว้ย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  -    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  ปี  
  2. กรรมการตรวจสอบ  นายการุญ  จนัทรางศ ุ   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ    3 ปี  
  3. กรรมการตรวจสอบ  นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ    2 ปี  
  4. กรรมการตรวจสอบ  นางสาวสมบรูณ ์ ศภุศิริภิญโญ  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ    3 ปี  

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวกาณจนี  เตม็สขุ    
พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนงัสือรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน     1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี     4  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
ขอบเขตหนา้ท่ี 
ใหก้รรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานใหม้ีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหท้ัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและระหวา่งประเทศ 

2. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการท างาน การควบคุม การก ากับดูแล ดา้นการปฏิบัติงาน 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู และระบบเครือข่ายสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

4. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัสอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูล
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตัง้แต่
การส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสรา้ง
ระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 

5. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

6. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคมุภายใน (Internal Control Framework: 
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ
มาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” 
ซึง่หน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ี
เพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองคก์ร รวมทั้งสอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

8. สอบทานใหม้ีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชนใ์หแ้ก่หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบตัิงานใหด้ีย่ิงขึน้ 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เสนอ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการท างานของผูส้อบบญัชี 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี และ
จดัใหม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

12. พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพล ของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน หรือ
คดัเลือกผูต้รวจสอบภายใน ในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบในการ
แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผูต้รวจสอบภายใน ใน
กรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

13. สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี 

14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนา้ท่ีและรายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล 

15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจัดการ 
หัวหนา้หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่า
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เก่ียวข้องจ าเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใชจ้่ายของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามค าสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการผูจ้ดัการ หรือ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 
มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบือ้งตน้ ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

2. ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งท่ีส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหม้ีการแกไ้ขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บริษัทขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  
2. ขอบเขต หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ก าหนด 
    

   ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
 (นายนิธิ ภทัรโชค) 
   (ตราประทบั) 
 
 ลงช่ือ ………………………………………………กรรมการ 
    (นายกิตติ สนุทรมโนกลุ) 
 


