ACC1/17-036
15 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งแต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบและเปลี
้
่ยนแปลงขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
บริ ษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ มีมติแต่งตังนายสมยศ
้
เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13
พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ)
กรรมการผู้จดั การ

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
 แต่งตัง
้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
กรรมการตรวจสอบ
คือ นายสมยศ เจียมจิรังกร โดยการแต่งตังให้
้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2560
 กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มีการ
เพิ่มเติมรายละเอียดดังนี
้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ อง
สาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การ แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกที่มคี วามเป็ นอิสระ มี
คุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับเพื่อทาหน้ าที่เป็ นของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องเป็ นผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วนให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่าง
น้ อยดังนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการทราบอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
9. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่
เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
10. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
10.3 การฝ่ าฝื นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท รวมทังกฎ/ระเบี
้
ยบ/ประกาศ/คาสัง่ ที่ออกโดยอาคัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
11. มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท
ได้ ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ตามกฏหมาย และจริ ยธรรมที่กาหนดไว้
โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมยศ เจียมจิรังกร วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายทินกร สีดาสมบูรณ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย จองศิริเลิศ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิมล แซ่ฟงุ่

พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของประธานกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่านมาด้ วย โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ ลาดับที่ 1 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ ความเห็นชอบในการ แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ มี
คุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ องเป็ นผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังกฎ/ระเบี
้
ยบ/ประกาศ/คาสัง่ ที่ออกโดยอาคัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
9. มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท
ได้ ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ตามกฏหมาย และจริ ยธรรมที่กาหนดไว้
บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ _______________________กรรมการ
(นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ )

ลงชื่อ _______________________กรรมการ
(นายโดมเดช ศรี พิณเพราะ)

