บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 หนา 1

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มีนาคม 2552

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 หนา 2

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได
ตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุม
ภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกร
อยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
มีการกําหนดเปาหมาย และ KPI ของกิจกรรมตางๆ
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไป
อยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
5 ใช
ไมใช
บริษัทมีระบบการตั้งเปาหมายอยางสมเหตุสมผลและมีการทบวนเปนประจําทุกปพรอมทั้งมีการวิเคราะหผลตอบแทนแก
พนักงานอยางสมเหตุสมผล
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
5 ใช
ไมใช
มีการทบทวนและจัดทํา ผังองคกรของบริษัท และประกาศใหพนักงานทุกคนทราบ

1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
5 มี
ไมมี
บริษัทมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
5 ใช
ไมใช
บริษัทมีการปรับปรุงคูมือจัดซื้อ คูมือบัญชีและการบริหารจัดการในองคกรใหรัดกุม และเหมาะสมมากขึ้น เพือ่ ใหเปนไปตาม
หลักการควบคุมภายในที่ดีและเปนไปตามระบบ มาตรฐาน ISO9001:2000
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว
ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
บริษัทมีนโยบายการทํางานอยางมืออาชีพ ไดมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความพึงพอใจ ความ
นาเชื่อถือและมีคณ
ุ ภาพ ใหลูกคาไดรับความประทับใจในบริการมากที่สุด

เอกสารแนบ 3 หนา 3

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมา
จากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได
หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมี
ผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝาย
บริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจาก
ภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
5 มี
 ไมมี
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เชน เรื่องของบุคลากร,ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และกฎหมายตางๆ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
5 มี
ไมมี
บริษัทไดจัดใหมีการวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในแตละดานและนําผลที่ตรวจพบมาแกไขปรับปรุง

2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง
เหลานั้น ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
หนวยงานตรวจสอบภายใน จะเขาตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในที่กําหนดขึ้น เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนด
มาตรการในการลดความเสี่ยง
2.4

บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
มีการประชุมผูบริหารและผูจัดการทุกแผนก ทุกไตรมาส

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
หนวยงานตรวจสอบภายใน จะเปนผูติดตามผลและรายงานผลการติดตามใหผูบริหารทราบ
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไว
ไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
มีการกําหนดอํานาจอนุมัติอยางชัดเจน
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
5 ใช
ไมใช
มีการกําหนดบุคลากร ในการทําหนาที่ทั้ง 3 อยาง ออกจากกันอยางชัดเจนตามระบบการควบคุมภายใน
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถอื หุนรายใหญ กรรมการ ผูบ ริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการ
ที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติทกี่ ําหนด ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใช
หรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

เอกสารแนบ 3 หนา 5

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขาย
สินคา การใหกูยมื การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาทีม่ ีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน
ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
5 ใช
ไมใช
ไมมกี รณีดังกลาว
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีทผี่ ูที่เกีย่ วของดังกลาวนํา
โอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสว นตัวดวย ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
5 ใช
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
5 มี
ไมมี
บริษัทมีการติดตาม กฎหมายที่เกีย่ วของอยางสม่ําเสมอ
- มีแผนกสวนงานความปลอดภัย ดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารรังสี
- แผนกบัญชีจะดูแลเกีย่ วกับกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชี เปนตน
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีก
หรือไม
5 มี
ไมมี
ไมมีกรณีดังกลาว
กรณีนําเขาสารกัมมันตภาพรังสีกอนไดรับอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในป 2551 เนื่องจากทาง ปส. มีการ
แบงหนวยงานใหมและมีการวางเวนพิจารณาอนุมัติการตออายุการครอบครองและนําเขาสารรังสีชวงเวลาหนึ่งและไมมีการออกเอกสาร
ผอนผันใหบริษัทอยางเปนทางการ เมือ่ ทาง ปส.แบงหนวยงานและขอบขายงานแลว เจาหนาที่ปส. ไดแจงมาวาบริษัทฝาฝนกฎหมายใน
การนําเขาสารรังสีกอนไดรับอนุญาต ปจจุบันบริษทั ไดปองกันโดยเปนผูทําเรื่องขออนุญาตเองแลวจึงแจงใหผขู ายติดตอนําเขามา
จําหนาย
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่
เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น
ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเ่ ขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี
4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชป ระกอบการตั ดสิน ใจ ใช ห รือ ไม (ข อ มู ลที่ สํ า คัญ ต าง ๆ ได แ ก รายละเอีย ดของเรื่ อ งที่ เ สนอใหพิ จ ารณา เหตุ ผ ล
ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
ไมใช
5 ใช
การเสนอเรือ่ งใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม อยางเพียงพอ
ตอ คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง
4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอน
การประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
5 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
ไมใช
ปกติ ไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนกรณีเรงดวน
4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
5 ใช
ไมใช
บริษัทไดกําหนดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการ อยางครบถวนตามวาระการประชุม
4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
วามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
5 ใช
ไมใช
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตาม
เป า หมายที่ ว างไว ระบบการควบคุ ม ภายในยั ง ดํ า เนิ น อยู อ ย า งต อ เนื่ อ ง และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไป
ตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการไดติดตามผลการดําเนินงานในทุกไตรมาส
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะ และถาเกิดความแตกตางก็จะเรงดําเนินการหาทางแกไขปรับปรุงใหเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
มีการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีการจัดทําแผนการตรวจสอบไวอยางชัดเจน

5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไดกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เปน
ประจําทุกไตรมาส
5.5
เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีนโยบายที่จะรายงานใหคณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
5 ใช
ไมใช
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ หรือไม
ไมมี
5 ไมมีกรณีดังกลาว
มี
ปจจุบันไมมีเหตุการณดังกลาว แตในอนาคตหากมีเหตุการณดังกลาว บริษัทฯ มีนโยบายในการรายงานตอกรรมการบริษัท
รับทราบโดยฉับพลัน
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