
 

 

 

F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2564 ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

 แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ                    กรรมการตรวจสอบ 
 คือ  (1)  นายการุญ จนัทรางศ ุ        
  (2)            
  (3)            
  (4)            
 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ให้มีผล ณ วนัท่ี    7 พฤษภาคม 2564   
 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
     ไมเ่ปลี่ยนแปลง        

             
             

 โดยการก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบดงักลา่วให้มีผล ณ วนัท่ี      -   
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ     นายการุญ  จนัทรางศ      วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ     2 ปี 11  เดือน 
  2. กรรมการตรวจสอบ     นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ     1 ปี 11  เดือน 
  3. กรรมการตรวจสอบ นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2  ปี 11 เดือน
  4. กรรมการตรวจสอบ       วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ     ปี  

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกาณจนี  เตม็สขุ    
พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน     - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี     3  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตหน้าท่ี 
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและระหวา่งประเทศ 

2. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการท างาน การควบคุม การก ากับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู และระบบเครือข่ายสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชนัสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูล
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ิมตัง้แต่
การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัตามท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคมุภายใน (Internal Control Framework: 
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและ
มาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” 
ซึง่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ี
เพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบตัิงานให้ดีย่ิงขึน้ 

9. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เสนอ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการท างานของผู้สอบบญัชี 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบญัชี และ
จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพล ของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน หรือ
คดัเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทัง้ให้ความเห็นชอบในการ
แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ใน
กรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี 

14. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและรายงานต่าง ๆ 
รวมทัง้สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล 

15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ 
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่า
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เก่ียวข้องจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสียและบคุคลทัว่ไป 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการผู้จดัการ หรือ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 
มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบือ้งต้น ให้ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

2. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  
2. ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ก าหนด 
    

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


