
  

 
 
 
 
ACC1/17-036 
 

15  พฤษภาคม  2560 
 
เร่ือง แจ้งแตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
 
 บริษัท  ควอลลีเทค  จ ากดั  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ขอแจ้งให้ทราบวา่ บริษัทฯ ได้มีมติแตง่ตัง้นายสมยศ 
เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

  
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ) 
 กรรมการผู้จดัการ  
 
 



 

F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้
 แตง่ตัง้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการตรวจสอบ 
คือ นายสมยศ  เจียมจิรังกร โดยการแตง่ตัง้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 2560 
 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดดงันี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี

ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ือง
ส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การ แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนและเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีมคีวามเป็นอิสระ มี
คณุสมบตัิเป็นท่ียอมรับเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นของผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นผู้สอบ
บญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่าง
น้อยดงันี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 



 
 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแตล่ะท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
9. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองตา่งๆ รวมถงึการแสวงหาความเห็นท่ี

เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เม่ือเห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
ภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งด้วยดี 

10. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
10.1 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  
10.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท รวมทัง้กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสัง่ท่ีออกโดยอาคยัอ านาจตามกฎหมายดงักลา่ว 
11. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก ากบัดแูลนโยบาย และมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัท

ได้ปฏิบตัิภาระหน้าท่ีตามกฏหมาย และจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ 
 

โดยการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงักลา่วให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 2560  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมยศ  เจียมจิรังกร วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 3  ปี 
2. กรรมการตรวจสอบ  นายทินกร  สีดาสมบรูณ์ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2  ปี 
3. กรรมการตรวจสอบ  นายสมชาย  จองศิริเลิศ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2  ปี 
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางวิมล  แซฟุ่่ ง 
 



 
 

พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวตัิของประธานกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาด้วย โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ ล าดบัท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการ แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เสนอคา่ตอบแทนและเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ มี
คณุสมบตัิเป็นท่ียอมรับเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วต้องเป็นผู้สอบบญัชี
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงันี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแตล่ะท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

8. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1  รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
8.2 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  
8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท รวมทัง้กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสัง่ท่ีออกโดยอาคยัอ านาจตามกฎหมายดงักลา่ว 
9. มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก ากบัดแูลนโยบาย และมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัท

ได้ปฏิบตัิภาระหน้าท่ีตามกฏหมาย และจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
2. ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด 
 
 
 

            ลงช่ือ _______________________กรรมการ 
             (นายสเุมธ เตชาชยันิรันดร์) 
   
 
 
   ลงช่ือ _______________________กรรมการ 
             (นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ) 
 
 

 
 
 
 

 


