F 24-1
แบบแจ้งรายชือ่ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทควอลิตีค้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
29 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติในเรื่องต่อไปนี ้
 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
(2)
(3) ...........................-......................................................
(4) ...........................-.....................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ………29 มิถนุ ายน 2563……..…
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้

.........................................................................................................................................................
....................................................ไม่เปลี่ยนแปลง..............................................................................
.........................................................................................................................................................
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ: นายประทีป วงศ์นิรนั ดร์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 0 ปี 9 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ:
ดร.การุ ญ
จันทรางศุ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 0 ปี 9 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ:
นายพันเทพ สุภาไชยกิจ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นางสาวกาณจนี เต็มสุข
พร้อมนีไ้ ด้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …1… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ 1 มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตหน้าที่
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นตามกฎหมายและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-23. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่
มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแล
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ ผ ล ได้แก่ แนวร่วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริ ษั ทมี ระบบการควบคุ มภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุ มภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
ในการปฏิบตั ิงานให้ดีย่ิงขึน้
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผูส้ อบบัญชี
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หรือคัดเลือกผูต้ รวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผูต้ รวจสอบ
ภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
14. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และรายงาน
ต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจาเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่ เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชี พอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

-3คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสียและบุคคล
ทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้น ให้สานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด

ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ
(นายนิธิ ภัทรโชค)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการ
(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)

