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การควบคุมภายใน

บริษ ัท ฯเห็น ว่ำ กำรควบคุม ภำยในเป็ นสิ่ง ที่ส ำคัญ ในกำรดำเนิ นธุร กิจ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ กำรกำกับดูแลและ
บริหำรงำนให้มปี ระสิทธิภำพ และกำรสร้ำงผลตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีคณะกรรมกำรกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบควบคุมภำยใน
จำกกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ฯ และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯใน
ด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วนคือ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร ระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรข้อมูลและระบบกำรติดตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯทีผ่ ำ่ นกำรพิจำรณำจำกฝำ่ ยบริหำรแล้ว รำยละเอียดดังนี้
1.

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษทั ฯ
บริษทั ฯมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อ มที่ดีและส่งเสริม ระบบควบคุมภำยในให้สำมำรถดำเนิ นไปได้ตำมที่
บริษทั ฯวำงนโยบำยไว้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสำมำรถวัดผล
ได้ โดยมีกำรกำหนดดัชนีชว้ี ดั กำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นธรรมกับพนักงำนทุก
ฝำ่ ย นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมีโครงสร้ำงองค์กรทีช่ ดั เจนทีช่ ่วยให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.

การบริหารความเสี่ยง
ถึงแม้วำ่ ปจั จุบนั บริษทั ฯยังไม่มคี ณะทำงำนด้ำนบริหำรควำมเสีย่ งที่คอยดูแลและประเมินระบบกำรควบคุมและบริหำร
ควำมเสี่ย ง แต่ บ ริษ ัท ฯได้ใ ห้ค วำมส ำคัญ กับ กำรบริห ำรควำมเสี่ย งที่อ ำจเกิด ขึ้น กับ ธุ ร กิจ ที่อ ำจท ำให้ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ ดังนัน้ คณะจัดกำรของบริษทั ฯจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
นำเสนอรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำและรับทรำบ

3.

การควบคุมปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษทั ฯมีกำรควบคุม กำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ำยบริหำรได้ในระดับ ที่ดี โดยมีก ำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุ ม ตั ิ
รำยกำรไว้อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรปฏิบตั งิ ำนและอำนำจกำรอนุ มตั ขิ องฝำ่ ย
บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ระบุหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำนของทุก
หน่วยงำน นอกจำกนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝำ่ ย
บริหำรจะนำเรื่องแจ้ง หรือนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผล และขออนุ มตั ิ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯต่อไป โดยจะปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่ำงถูกต้อง พร้อมกันนี้ บริษทั ฯมี
กำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่ำงสม่ำเสมอ

4.

ระบบสารสนเทศ
บริษทั ฯมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั ฯได้อย่ำงเพียงพอ และ
มีกำรจัดทำรำยงำนที่มสี ำระสำคัญและข้อมู ลประกอบกำรตัดสินใจที่ครบถ้วนให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรพิจำรณำ
ก่อนเข้ำประชุมทุกครัง้ และมีกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็ นหมวดหมู่ โดยเอกสำรทำงบัญชีท่มี คี วำมสำคัญต่อกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำ
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5.

การสื่อสารข้อมูลและระบบการติ ดตาม
กรรมกำรผู้จ ดั กำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจ ำรณำและอนุ ม ตั ิแ ผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนประเด็นต่ำงๆร่วมกับฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยัง
ได้เชิญ ผู้สอบบัญชีม ำนำเสนองบกำรเงินและประเด็นต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้ บริษทั ฯมี กำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบำย ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน และมอบหมำยให้ฝำ่ ยตรวจสอบ
ภำยในดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ และให้จดั ทำรำยงำนกำรติดตำม
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไขต่อไป

สรุปรำยงำนข้อสังเกตุจำกกำรตรวจสอบบัญชีสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 25554 โดยสำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯได้ให้ขอ้ สังเกตุในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และบริษทั ฯได้ดำเนินแก้ไข รำยละเอียดดังนี้
หัวข้อ
1.
1.1

1.2

ควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำร

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ภาษีอากร
ประเด็น
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรจำนวน 4 ล้ำนบำท
ข้อเสนอแนะ
สินทรัพย์ถำวรที่ถูกตัดจำหน่ ำยโดยไม่เป็ นไปตำม
แนวทำงปฏิบตั ิข องกรมสรรพำกรไม่ควรถือ เป็ น
ค่ำใช้จำ่ ยทำงภำษีและควรบวกกลับในกำรคำนวณ
ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส ำหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 และบริษทั ฯควรคำนวณและนำส่ง
ภำษีขำยตำมรำคำตลำดของสินทรัพย์ถำวรแต่ละ
รำยกำรในเดือนทีม่ กี ำรตัดจำหน่ำย

ประเด็น
เอกสำรทีเ่ กีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจำกบริษทั ฯมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้อง และไม่มหี ลักฐำนที่แสดงควำม
สมเหตุ สมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่ง อำจถู ก
ประเมิน เพิ่ม รำยได้ท ำงภำษีห รือ ถู ก ประเมิน ลด
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงภำษี ไ ด้ ดัง นั ้น บริษ ัท ฯควรจะมี
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ร ะบุ เ รื่อ ง
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำและควำมจำเป็ นใน
กำรเข้ำทำรำยกำร

สินทรัพย์ถำวรทีถ่ ูกตัดจำหน่ ำยได้แก่สนิ ทรัพย์ถำวรที่ไม่ได้
ใช้เนื่องจำกกำรปิ ดสำขำ เช่นส่วนปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ช่ำ ส่วน
ติดตัง้ ตรึงตรำกับพืน้ ทีเ่ ช่ำ และงำนระบบต่ำงๆ ซึง่ บริษทั
จะต้องรือ้ ถอนออกไปเพื่อคืนพืน้ ทีเ่ ช่ำให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ
สินทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อรือ้ ถอนแล้วส่วนใหญ่จะไม่อยูใ่ น
สภำพทีน่ ำไปใช้งำนได้อกี และสินทรัพย์ทช่ี ำรุดเสียหำย
และไม่สำมำรถเก็บซำกไว้ได้ เช่น แก้วน้ ำ ถ้วย จำน ชำม
และภำชนะเครื่องใช้ต่ำงๆ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิของกรมสรรพำกร
บริษทั ฯ จะกำหนดวิธีปฏิบตั ิและผู้ท่ีรบั ผิดชอบ เพื่อ ให้มี
กำรปฏิบตั ิให้ถูกต้อ งตำมคำสั ่งของกรมสรรพำกร ตัง้ แต่
เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว สำหรับรำยกำรกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน เช่น
รำยกำรขำยสิน ค้ ำ ต่ ำ งๆ บริ ษ ัท ฯ ใช้ ร ำคำตลำดส่ ว น
รำยกำรอื่น ๆ ได้แ ก่ กำรให้เ ช่ ำ พื้น ที่ กำรให้บ ริก ำรกำร
บริหำรจัดกำร ได้มกี ำรจัดทำเป็ นสัญญำแล้ว ส่วนเอกสำร
หลัก ฐำนเกี่ ย วกับ นโยบำยรำคำโอนระหว่ ำ งกิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกัน อยู่ในระหว่ำงจัดทำ คำดว่ำจะแล้วเสร็จเดือน
ธันวำคม 6552
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หัวข้อ
2.
2.1

2.2

3.
3.1

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
การปิ ดบัญชีเพื่อจัดทางบการเงิน
ประเด็น
กำรสอบทำนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่มยี อดคงค้ำง
เป็ นระยะเวลำเกิน 1 ปี จำนวนประมำณ 5.5 ล้ำน
บำท
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯควรจะตรวจสอบยอดคงค้ำงว่ำยังมีมูลค่ำ
ตำมที่ได้แสดงหรือไม่ และควรตัง้ สำรองกำรด้อ ย
ค่ำ ของสิน ทรัพ ย์ห รือ ตัด จ ำหน่ ำ ยสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
ประเด็น
กำรสอบทำนหนี้ สินหมุน เวียนอื่นที่ม ียอดคงค้ำ ง
เป็ นระยะเวลำเกิน 1 ปี จำนวน 9.1 ล้ำนบำท
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯควรจะสอบทำนรำยกำรค้ำงชำระดังกล่ำว
อย่ำงสม่ ำเสมอ เนื่องจำกกรมสรรพำกรอำจจะตัง้
ข้อ สงสัย ว่ำค่ำใช้จ่ำยหรือ สินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้น จำก
กำรก่อหนี้สนิ ดังกล่ำวได้เกิดขึน้ จริงหรือไม่ ซึ่งอำจ
นำไปสูก่ ำรถูกเรียกประเมินภำษีในอนำคต
สิ นทรัพย์ถาวร
ประเด็น
กำรสอบทำนรำยกำรบั น ทึ ก อุ ป กรณ์ ใ นบัญ ชี
ค่ำใช้จำ่ ยล่วงหน้ำคงค้ำงนำนกว่ำ 1 ปี จำนวนรวม
12.2 ล้ำนบำท
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯควรตรวจสอบดูว่ำสินทรัพย์ท่บี นั ทึกไว้ใน
บัญ ชีด ัง กล่ ำ วยัง มีต ัว ตน และยัง มีมู ล ค่ ำ ตำมที่
แสดงไว้หรือไม่ และควรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์หรือตัดจำหน่ ำยสินทรัพย์ท่ไี ม่สำมำรถใช้
งำนได้แล้ว

ควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำร
บริษทั ฯ จะได้ดำเนินกำรให้มกี ำรทบทวนรำยกำรสินทรัพย์
หมุนเวียนในบัญชีข้ำงต้นทุกไตรมำส เพื่อประเมินกำรตัง้
ส ำรองด้อ ยค่ ำ และตัด จ ำหน่ ำ ยสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่ ก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม

บริษทั ฯจะได้ดำเนินกำรสอบทำนรำยกำรหนี้สนิ หมุนเวียน
อื่ น ดัง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ทุ ก ไตรมำสเช่ น เดีย วกับ สิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนอื่น และปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม

บริษ ัท ฯ ได้ก ำหนดให้ม ีก ำรตรวจสอบรำยกำรดัง กล่ ำ ว
อย่ำงสม่ ำเสมอทุกไตรมำส เพื่อดำเนินกำรตัง้ สำรองหรือ
ตัดจำหน่ำยให้เหมำะสม
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ
3.2

3.3

4.
4.1

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ประเด็น
ไม่มแี ถบรหัสของสินทรัพย์ท่ตี วั สินทรัพย์และไม่ม ี
กำรระบุรหัสพร้อ มที่ตงั ้ ของสินทรัพย์ในทะเบียน
สินทรัพย์ถำวร
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯควรระบุหมำยเลขของสินทรัพย์ถำวรแต่ละ
ละชนิ ด และสำมำรถอ้ ำ งอิ ง ตรวจกับ ทะเบี ย น
สินทรัพย์ถำวรได้ เพื่อควำมถูกต้องในกำรนับและ
ยังช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรบันทึกบัญชี
ส ำหรับ กำรตัด จ ำหน่ ำ ยทรัพ ย์ สิน ที่อ ำจมีข้ึน ใน
อนำคต
ประเด็น
สินทรัพย์ถำวรบำงรำยกำรไม่ตรงกับทะเบียนคุม
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯควรจัด ให้ม ีก ำรตรวจนั บ สิน ทรัพ ย์ถ ำวร
ร่ว มกัน ระหว่ำ งแผนกบัญ ชีแ ละแผนกสิน ทรัพ ย์
ถำวรอย่ำ งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ ผลต่ ำ งที่เ กิด ขึ้น
ระหว่ำงกำรตรวจนับและข้อมูลของบัญชีควรมีกำร
ติด ตำมทัน ทีแ ละอำจต้ อ งท ำกำรปรับ ปรุ ง บัญ ชี
พร้อมทัง้ แจ้งให้ฝำ่ ยบริหำรทรำบ
ระบบสิ นค้าคงเหลือและต้นทุน
ประเด็น
ควรจัดทำคูม่ อื กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯควรจัดทำคู่มอื กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
โดยระบุวธิ ีกำรตรวจนับสินค้ำ กำรตัดตอนสินค้ำ
เอกสำรที่ใ ช้ ใ นกำรนับ กำรสรุป ผลกำรนับ และ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมตรวจนับสินค้ำ พร้อมทัง้ ชี้แจง
วิธกี ำรนับสินค้ำแก่พนักงำนที่ได้รบั มอบหมำยใน
กำรนั บ สิน ค้ ำ เพื่อ ให้ม ั ่นใจในควำมถู ก ต้ อ งและ
เชื่อถือได้ของผลกำรนับสินค้ำ

ควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำร
บริษ ัท ฯ ได้จ ัด ตัง้ คณะท ำงำนเพื่อ ก ำหนดรำยกำรของ
สินทรัพย์ถำวรที่จะทำกำรติดแถบรหัสที่ตวั สินทรัพย์พร้อม
ทัง้ กำหนดหมำยเลขสำหรับสินทรัพย์ถำวรเหล่ำนัน้ เพื่อ
ช่วยในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสินทรัพย์ดงั กล่ำวใน
อนำคต
คณะทำงำนคำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรติดแถบรหัสที่ตวั
สินทรัพย์สำหรับสำขำทีเ่ ปิ ดใหม่ตงั ้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556
เป็ นต้ น ไป ส ำหรับ สำขำเก่ ำ และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆก็ จ ะ
ดำเนินกำรควบคู่ไปด้วย ซึ่งต้องใช้เวลำสักระยะหนึ่งจึงจะ
ดำเนินกำรได้ครบถ้วนทุกสำขำและหน่ วยงำน ซึ่งคำดว่ำจะ
สำมำรถดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ ได้ทุกสำขำและทุกหน่ วยงำน
ภำยในปี 2557
บริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั
เป็ น ผู้ท ำกำรตรวจนับ สิน ทรัพ ย์ถ ำวรร่ ว มกับ แผนกที่ใ ช้
สินทรัพย์ถำวรตำมแผนกำรตรวจนับอย่ำงน้อยปี ละ 1ครัง้
ตัง้ แต่เดือ นกรกฎำคม 6552 เป็ นต้นไป โดยผลต่ำงที่ได้
จำกกำรตรวจนับกับข้อมูลของฝ่ำยบัญชี ให้มกี ำรติดตำม
และให้แผนกที่ใช้สนิ ทรัพย์ถำวรเป็ นผูท้ ำรำยงำนเพื่อเสนอ
ให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบก่อ นจะท ำกำรปรับ ปรุงบัญ ชีและ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ต่อไป

คู่มอื กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือสำหรับสำขำได้ดำเนินกำร
จัด ท ำเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และน ำไปติ ด ตั ง้ ในระบบ
สำรสนเทศของบริษ ัท ฯ ซึ่ง ทุ ก สำขำสำมำรถเปิ ด ดูคู่มือ
ดังกล่ำวได้
ส่ ว นคู่ ม ือ กำรตรวจนั บ สิน ค้ำ คงเหลือ ส ำหรับ ครัว กลำง
หน่ วยงำนซ่อมบำรุงและหน่ วยงำนอื่นๆ จะได้ดำเนินกำร
จัดทำ คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ของปี 2556
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ
5.
5.1

5.2

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ระบบเงินเดือน
ประเด็น
กำรตรวจสอบรำยงำนกระทบยอดเงินเดือ นของ
พนักงำนประจำสำหรับเดือนเมษำยนและมิถุนำยน
ปี 2555 ไม่ถูกต้องตรงกับยอดเงินเดือนในรำยงำน
กำรจ่ำยเงินเดือน
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯควรตรวจสอบยอดเงิน เดือ นในรำยงำน
กระทบยอดเงินเดือ นให้ต รงกับยอดเงินเดือ นใน
รำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือ น หำกมีผ ลต่ำ งระหว่ำ ง
รำยงำนทัง้ สองควรสำมำรถอธิบำยได้
ประเด็น
พนักงำนของบริษทั ฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงและแก้ไข
ฐำนข้อมูลของพนักงำน ได้ทำหน้ ำที่เกี่ยวกับกำร
จัดเก็บข้อ มูลเงินเดือนและจัดท ำรำยงำนกำรจ่ำย
เงินเดือนด้วย
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นกำรป้องกันข้อมูลเงินเดือนไม่ให้ถูกแก้ไข
โดยไม่ เ หมำะสม บริษ ัท ฯ ควรมีก ำรแบ่ ง แยก
หน้ ำที่ใ หม่ โดยพนัก งำนของบริษ ัท ฯ ที่ส ำมำรถ
เข้ำถึงและแก้ไขฐำนข้อมูลของพนักงำน ไม่ควรทำ
หน้ ำ ที่ เ กี่ย วกับ กำรจัด เก็บ ข้ อ มู ล เงิน เดือ นและ
จัดทำรำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือน

ควำมเห็นของฝำ่ ยบริหำร
บริษทั ฯ ได้สอบทำนยอดเงินเดือนในรำยงำนกระทบ
ยอดเงินเดือนกับรำยงำนกำรจ่ำยเงินเดือน ที่จดั ทำโดย
ฝำ่ ยทรัพยำกรมนุษย์ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 6552ถูกต้อง
ตรงกันและสำมำรถอธิบำยได้ในกรณีทม่ี ผี ลต่ำง

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุ ษย์ได้ดำเนิ นกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลเงินเดือนและจัดทำรำยงำน
กำรจ่ำยเงินเดือนให้พนักงำนแผนกเงิน เดือน และให้แผนก
ทะเบี ย นประวัติ เ ป็ น ผู้ เ ข้ ำ ถึ ง และแก้ ไ ขฐำนข้ อ มู ล ของ
พนักงำน นอกจำกนี้ยงั ได้ปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือน
เพื่อให้มกี ำรแบ่งแยกหน้ำที่ชดั เจนขึน้ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
สำหรับงวดกำรจ่ำยเงินเดือน เดือนกันยำยน 2556
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2555 โดยบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัดได้ให้ข้อ สังเกต และบริษทั ฯได้ดำเนิ นแก้ไข และฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ ได้มกี ำรติดตำมงำน
ตรวจสอบภำยในในประเด็นหลักๆ ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและรับทรำบ ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 รำยละเอียดดังนี้
หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม
1.1 ประเด็น
ไม่มกี ำรตรวจสอบอย่ำงเป็ นระบบเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำม
จริยธรรม(Code of Conduct) ที่บริษทั ฯกำหนดขึน้ อำจมี
ควำมเสี่ย งที่ผู้บ ริห ำรและพนั ก งำนไม่ ป ฏิบ ัติต ำม และ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษทั ฯ

1.2

1.3

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ำรบันทึกหรือยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดย
ผู้บริหำรอย่ำ งน้ อ ยปี ล ะครัง้ และให้ม ีกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมโดยฝำ่ ยตรวจสอบ
ประเด็น
ไม่ ม ีก ำรจัด ท ำนโยบำยต่ ำ งๆเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรให้
ครบถ้วน และไม่มกี ำรจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำนหลักของ
ฝ่ำ ยบัญ ชี อำจมีค วำมเสี่ย งที่พ นั ก งำนไม่ ท รำบวิธีก ำร
ปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง ละเลยกำรปฏิบตั ิงำน และอำจทำให้
บริษทั ฯสูญเสียควำมเชื่อมั ่นและภำพลักษณ์
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทำนโยบำยต่ำงๆ และคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนหลักของ
ฝำ่ ยบัญชีเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ครบถ้วน และสื่อสำรให้
พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำใจและปฏิบตั งิ ำนได้ถูกต้อง
ประเด็น
ตำรำงผู้มอี ำนำจอนุ มตั ิไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนใน
ปจั จุบนั และไม่ครบถ้วนทุกประเภทกำรสั ่งซื้ออำจมีควำม
เสี่ย งที่ ก ำรสัง่ ซื้ อ อำจไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ำกผู้ ม ี อ ำนำจที่
เหมำะสม
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงตำรำงผูม้ อี ำนำจอนุมตั ใิ ห้เป็ นปจั จุบนั และ
ครอบคลุมทุกประเภทกำรสั ่งซือ้

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษ ัท ฯจะสื่อ สำรให้พ นั ก งำนทุ ก ระดับ รับ ทรำบและ
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรม โดยทุ กคนจะ
ได้รบั คู่ม ือเกี่ยวกับ Code of Conduct และจัดให้
ผูบ้ ริหำรระดับฝำ่ ยทำหนังสือยืนยัน
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจัดท ำคู่ม ือ เกี่ยวกับ Code of
Conduct และประกำศให้พนักงำนทรำบโดยทั ่วกันแล้ว
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2556 ทีผ่ ำ่ นมำ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษ ัท ฯให้ค วำมสำคัญ กับนโยบำยระเบีย บ และคู่ม ือ
กำรปฏิบตั ิงำนทุ กเรื่อง และจะจัดทำเป็ นลำยอักษรให้
ครบถ้วน
ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯจะทำกำรทบทวนและปรับปรุงตำรำงผูม้ อี ำนำจ
อนุมตั ใิ ห้เป็ นปจั จุบนั
ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรปรับปรุงและเพิม่ เติมตำรำงผูม้ อี ำนำจอนุ มตั ิ
ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิงำนในปจั จุบนั และครบถ้วน
ทุกประเภทกำรสั ่งซือ้ เรียบร้อยแล้ว
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1.4 ประเด็น
ระเบีย บกำรอนุ ม ัติร ำยกำรทำงกำรเงิน ส ำหรับ กำรท ำ
ธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น กับ ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร อนุ มตั โิ ดยคณะผู้บริหำร ซึ่งมีกรรมกำรผู้จดั กำร
เป็ นประธำน จึงอำจทำให้กำรอนุ มตั ไิ ม่สำมำรถทำได้อย่ำง
เป็ นอิสระ และคำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรอนุ มตั ิอย่ำง
แท้จริง ซึง่ อำจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

2.
2.1

3.
3.1

ข้อเสนอแนะ
ควรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน
และถูกต้อง
การประเมินความเสี่ยง
ประเด็น
ไม่จดั ให้ม ีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบ
อำจท ำให้บริษทั ฯเผชิญกับโอกำสและควำมเสี่ยงซึ่งอำจ
เพิ่ ม หรื อ ลดคุ ณ ค่ ำ ขอ ง อ งค์ ก รได้ ใ นอ นำคต โ ดย
บริษทั ฯไม่มแี ผนจัดกำรป้องกันควำมเสีย่ งนัน้ ล่วงหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นระบบ
การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
การอนุมตั ริ ายการ
ประเด็น
 กำรอนุมตั ริ ำยกำรทำงกำรเงินทุกรำยกำร ต้องได้รบั
กำรอนุ มตั ิโดยกรรมกำรผู้จดั กำรเท่ ำ นัน้ จึงท ำให้
กำรกระจำยอำนำจอำจไม่เหมำะสม เป็ นอุปสรรคต่อ
ประสิ ท ธิภ ำพในกำรด ำเนิ น งำน และอำจมีก ำร
จ่ำยเงินโดยไม่ถูกต้องและเกิดกำรทุจริตได้
 มีก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบในงำนบำง
ประเภทไม่เหมำะสม ทัง้ ในวงจรจัดซื้อ และเจ้ำหนี้
เงินเดือ นพนักงำน และกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร
เงิน

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯจะดำเนินกำรจัดท ำระเบียบดังกล่ำวให้ชดั เจน
และถูกต้อง
ควำมคืบหน้ำ
คณะกรรมกำรครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน
2555 ได้กำหนดนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน
โดยผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในกำรอนุมตั ริ ำยกำร

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริ ษ ั ท ฯจะด ำเนิ น กำรตำมที่ แ นะน ำ และจะจัด ตั ง้
คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง โดยอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของคณะจัดกำร
ควำมคืบหน้ำ
อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดตัง้ คณะทำงำนนำเสนอต่อคณะกำร
จัดกำรภำยในเดือนมีนำคม สิงหำคม 2556
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯเห็นด้วยและจะดำเนินกำรตำมทีแ่ นะนำ
ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
 ควรกำหนดลำดับขัน้ ในกำรอนุ มตั ใิ ห้เหมำะสม และ
ควรสอบทำนควำมถูกต้อ งของกำรท ำรำยกำรโดย
บุคคลอื่นในแผนก
 ควรก ำหนดแบ่ ง แยกหน้ ำ ที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบให้
เหมำะสม
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
3.2 การขายและการเก็บเงิน
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
ประเด็น
 บริษทั ฯได้ประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบเพื่อแก้ไข
 ข้อมูลยอดขำยจำกระบบ POS อำจไม่สำมำรถนำส่ง
ปญั หำดังกล่ำวให้สำมำรถนำส่งข้อมูลและตรวจ
ข้อมูลได้ครบถ้วนทุกวัน
ยอดได้ครบถ้วนทุกวัน
 รำยงำนยอดขำยประจ ำวัน บำงครัง้ ไม่ ส ำมำรถ
 บริษทั ฯจะหำรือและทบทวนวิธปี ฏิบตั งิ ำน
กระทบยอดขำย เงินสดและบัตรเครดิตได้ และไม่ม ี  กำรนำส่งเงินทุกวันมีค่ำใช้จ่ำยสูง เนื่องจำกบำง
รำยงำนสรุปติดตำมว่ำมีจำนวนสำขำใดบ้ำงที่แสดง
สำขำต้องมีกำรว่ำจ้ำงบริษทั ขนเงินไปรับที่สำขำ
ยอดผลต่ำง รวมทัง้ จำนวนผลต่ำง
อีกทัง้ บำงสำขำมียอดขำยไม่สูงนักจำนวนเงินส่ง
 กำรนำส่งเงินสดของแต่ละสำขำไม่ได้กำหนดให้ทุก
จึงมีน้อย ดังนัน้ บริษทั ฯจึงกำหนดกำรนำส่งเงินให้
สำขำนำส่งเงินสดทุ กวันและรอบกำรส่งเงินสดของ
สอดคล้องกับยอดขำยแต่ละสำขำและดำเนินกำร
สำขำไม่ได้ปฏิบตั ิตำมกำหนดรอบเวลำนำฝำกเงิน
ให้ ฝ่ ำ ยบัญ ชี ติ ด ตำมทวงถำมอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ
รวมทัง้ ไม่ได้ติดตำมหรือทวงถำมกำรนำส่งเงินจำก
สำหรับสำขำทีไ่ ม่นำส่งเงินตำมกำหนด
สำขำทีไ่ ม่สง่ เงินสดตำมตำรำงเวลำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
 รำยงำนสรุปยอดขำยที่ไม่สำมำรถนำส่งข้อมูลได้
 ควรประสำนงำนกับผู้ดูแ ลระบบให้ส ำมำรถน ำส่ง
ครบถ้วนทุกวัน และไม่สำมำรถกระทบยอดได้นนั ้
ข้อมูลและตรวจยอดได้ครบถ้วนทุกวัน
มีจำนวน[น้ อ ย]และอยู่ในระดับที่[ไม่มนี ัยสำคัญ ]
และถึงแม้ว่ำจะให้ผู้ดูแลระบบเป็ นผู้แก้ไขข้อ มูล
 ควรกำหนดให้ผบู้ ริหำรสำขำกระทบยอดขำยให้ตรง
แต่บริษทั ฯ ก็สำมำรถสอบทำนควำมถูกต้อ งกับ
ครบถ้วน ถูกต้องทุกสิน้ วันก่อนนำส่งสำนักงำนใหญ่
ยอดขำยที่ แ ยกตำมสำขำ และเงิ น รับ จริง ได้
 ควรให้ฝำ่ ยกำรเงินติดตำมกำรนำส่งเงินสดของสำขำ
ฝำ่ ยบริหำรควรพิจำรณำจ้ำงผูร้ บั เหมำที่จะเข้ำมำ
ทุกวันตำมกำหนด
ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง หรือ เปลี่ย นระบบ โดยให้
ค ำนึ ง ถึง ประสิท ธิภ ำพและควำมสำมำรถของ
ระบบที่ จ ะน ำมำใช้ ต่ อ ไปในอนำคต และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯมำกทีส่ ดุ
 รำยงำนยอดขำยประจ ำวัน บำงครัง้ ไม่ส ำมำรถ
กระทบยอดขำย เงิน สดและบัต รเครดิต ได้ นั น้
ผลต่ ำ งป จั จุ บ ั น อยู่ ใ นระดับ ที่ ย อมรับ ได้ แต่
อย่ำ งไรก็ดี ขอให้บ ริษทั ฯ ติด ตำมยอดเงินที่มี
ผลต่ำงทุ กวันหำกมีมำกเกินไปรีบหำสำเหตุและ
ดำเนินกำรแก้ไขโดยเร็ว
 กำรจัดส่งเงินของสำขำขอให้เป็ นไปตำมกำหนด
หรื อ หำกล่ ำ ช้ ำ ควรจัด ท ำหนั ง สือ แจ้ ง แก่ ฝ่ ำ ย
กำรเงินให้ท รำบล่วงหน้ ำ และขอให้เจ้ำหน้ ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ ติดตำมกำรนำส่งเงินจำก
สำขำ เพื่อ ป้ องกันสำขำมียอดเงิน ขำยสะสมคง
ค้ำงนำนและอำจเป็ นอันตรำยต่อพนักงำนในกำร
ขนเงินไปฝำกครัง้ ละจำนวนมำก
ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
3.3 เงินเดือนและการจัดซื้อ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
ประเด็น
 ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลได้กำหนดให้แผนกทะเบียน
 สอบทำนตำรำงบัน ทึก กำรเข้ำ งำนของพนั ก งำน
ตรวจสอบกำรบันทึกเวลำเป็ นรำยสำขำทุกวันแล้ว
ประจำล่ำช้ำเป็ นเวลำหนึ่ง เดือ นย้อนหลัง ท ำให้ม ี  บริษทั ฯได้ดำเนินกำรจัดตัง้ /มอบหมำยให้มผี ดู้ ูแล
กำรจ่ำ ยเงิน เดือ นให้ก ับ พนักงำนที่ล ำออกไปแล้ว
รับ ผิด ชอบร่ ว มกับ บริษ ัท ภำยนอกที่ ดู แ ลเรื่อ ง
และไม่ ม ีห ลัก ฐำนกำรอนุ ม ัติก ำรบัน ทึก เวลำจำก
เกีย่ วกับกฎหมำยในเรื่องดังกล่ำวแล้ว
ผูจ้ ดั กำรสำขำ กรณีบนั ทึกเวลำด้วยมือ
 บริษทั ฯจะจัดทำสัญญำสำหรับโครงกำรที่มมี ูลค่ำ
 ไม่ม ีห น่ ว ยงำนกลำงในกำรรับ ผิด ชอบกำรปฏิบ ัติ
งำนตัง้ แต่ 5 ล้ำนบำทขึ้นไป และระบุเงื่อ นไข
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ ติดตำม
เพิม่ เติมตำมทีแ่ นะนำ
แก้ไ ข ปรับ เปลี่ย น ตรวจสอบควำมครบถ้ว นของ
ควำมคืบหน้ำ
สัญญำและสถำนะของสัญญำทีจ่ ดั ทำขึน้
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ไม่มกี ำรจัดทำสัญญำสำหรับกระบวนกำรจัดจ้ำง
ข้อเสนอแนะ
 ควรสอบทำนตำรำงบันทึกกำรเข้ำงำนของพนักงำน
ให้ทนั รอบ และควรลดปริมำณและระยะเวลำกำรใช้
แบบฟอร์มกำรบันทึกเวลำด้วยมือให้น้อยลง
 ควรจัดตัง้ หน่ วยงำนกลำงรับผิดชอบ เพื่อ ติด ตำม
แก้ไ ข ปรับ เปลี่ย น ตรวจสอบควำมครบถ้ว นของ
สัญญำและสถำนะของสัญญำทีจ่ ดั ทำขึน้
 ควรจัดให้ม ีกำรท ำสัญ ญำสำหรับโครงกำรที่สำคัญ
และระบุควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ของคู่คำ้ หำกเกิด
ควำมเสียหำย

ส่วนที่ 2 หน้ำ 82

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
3.4 ทรัพย์สนิ ถาวร
ประเด็น
ไม่มกี ำรควบคุม ติดตำม ดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯที่ดูแล
โดยบริษทั ภำยนอกและทรัพย์สนิ ทีโ่ อนย้ำยจำกสำขำไปยัง
คลังสินค้ำ รวมถึงกำรบันทึกทรัพย์สินถำวรตำมวันที่ใน
ใบก ำกับ ภำษีแ ทนวัน รับ สิน ทรัพ ย์จ ริง และไม่ ม ีก ำรติด
หมำยเลขอ้ำงอิงของทรัพย์สนิ ถำวร
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรควบคุม ติดตำม ดูแลและตรวจนับทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯที่ดูแลโดยบริษทั ภำยนอกและทรัพย์สนิ ที่โอนย้ำย
จำกสำขำไปยังคลังสินค้ำควรบันทึ กทรัพย์สนิ ถำวรตำม
วัน ที่ใ นใบก ำกับ ภำษีแ ทนวัน รับ สิน ทรัพ ย์จ ริง และควร
จัด ท ำระบบงำนรหัส ทรัพ ย์สิน และติด หมำยเลขอ้ ำ งอิง
ให้กบั ทรัพย์สนิ ถำวร

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษ ัท ฯอยู่ ร ะหว่ ำ งกำรจัด ท ำระบบกำรจัด เก็ บ และ
ควบคุมทรัพย์สนิ สำหรับกำรบันทึกทรัพย์สนิ ถำวร จะ
บันทึกตำมวันทีร่ บั ของในสินทรัพย์จริง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมที่ ฝ่ ำ ย ตรวจสอ บภำ ยใน ได้ แ จ้ ง ว่ ำ
ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในควำมควบคุมของบริษทั ภำยนอก ฝำ่ ย
ตรวจสอบฯ ได้ดำเนินกำรตรวจนับและจัดทำทะเบียน
เรีย บร้อ ยแล้ ว พร้อ มทัง้ ส่ง ให้ต้น สัง กัด /หน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบดูแลต่อไป และสำหรับกำรติดรหัสทรัพย์สนิ
อยูร่ ะหว่ำงคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรอยู่ซ่งึ ต้อง
ใช้ระยะเวลำ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ เป็ นจำนวน
มำก คณะกรรมกำรตรวจสอบมีม ติร ับ ทรำบผลกำร
ติดตำม และขอให้ฝ่ำยตรวจสอบจัดท ำแผนกำรตรวจ
นับทรัพย์สนิ ของสำขำและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกครัง้
ทีเ่ ข้ำดำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมคืบหน้ำ
กำรจัดทำระบบกำรจัดเก็บและควบคุมทรัพย์สนิ คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จภำยในปี 2556

4.
4.1

4.2

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ประเด็น
มีกำรใช้บริกำรจำกภำยนอก (Outsourcing Service) โดย
สัญ ญำไม่ครอบคลุ ม ในเรื่อ งควำมรับผิด ชอบของบริษ ัท
ผูด้ แู ลระบบซึ่งข้อมูลของบริษทั ฯ อำจไม่ได้รบั กำรป้องกัน
กำรรั ่วไหลของข้อมูล ข้อมูลสูญหำย

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯจะดำเนินกำรจัดทำสัญญำให้ครอบคลุมประเด็น
ที่ก ล่ ำวมำ และจะสำรองข้อ มูล และให้ม ีก ำรสอบทำน
อย่ำงสม่ำเสมอ

ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขร่ำงสัญญำของทีมกฎหมำย
ควรสอบทำนข้อกำหนดในสัญญำ และกำรสำรองข้อมูลใน และคำดว่ำจะพร้อมใช้ได้กบั สัญญำทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี
ระบบ
2556
ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
รำยงำนกำรประชุม ยัง ไม่ม ีรำยละเอีย ดตำมควรที่ท ำให้ บริษ ัท ฯจะด ำเนิ น กำรให้เ ลขำที่ป ระชุ ม รับ ทรำบและ
ผู้ถือ หุ้นสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ ปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำ
หน้ำทีข่ องกรรมกำรได้
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะตัง้ แต่เดือนกันยำยน 2555
ค ว ร จ ด บั น ทึ ก ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ต ำ ม ค ว ร ที่ ท ำ ใ ห้ เป็ นต้นไป
ผู้ถือ หุ้นสำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องกรรมกำรและคณะผูบ้ ริหำรได้
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หัวข้อ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
4.3 ประเด็น
สิ ท ธิ ใ น ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ร ะ บ บ PowerCurv แ ล ะ ร ะ บ บ
บริหำรงำนบุคคล ไม่มกี ำรสอบทำนเป็ นระยะๆ รวมทัง้ ไม่
สอบทำนรำยชื่อผู้ใช้ระบบทัง้ หมดเป็ นผู้ใช้ระบบที่ทำงำน
อยูใ่ นบริษทั ฯ จริง

4.4

ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ควรก ำหนดขัน้ ตอนกำรก ำหนดสิท ธิในกำรเข้ำถึง ระบบ
และจัด ให้ ม ี ก ำรสอบทำนสิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ ระบบอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯมีก ำรควบคุม ไม่เ พีย งพอในกำรเข้ำถึง ข้อ มูล ใน บริษทั ฯดำเนิ นกำรให้แผนกเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงำนฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล
(IT)กำหนดมำตรกำรระยะสัน้ และระยะยำว เพื่อควบคุม
กำรเข้ำ ถึง ข้อ มูล ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ข องพนัก งำน
ข้อเสนอแนะ
ควรจั ด ให้ ม ี ก ำรควบคุ ม กำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ในเครื่ อ ง และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของพนักงำนฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล

5.
5.1

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร/ควำมคืบหน้ำ
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯจะดำเนินกำรตำมคำแนะนำ

ระบบการติ ดตาม
ประเด็น
ผลกำรด ำเนิ น งำนไม่ ม ีค ำอธิบ ำยหรือ ระบุ ห ำสำเหตุ ท่ี
เกิดขึน้ ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และ
ไม่มกี ำรระบุถงึ แผนกำรแก้ไข (Action Plan) ที่จะปรับปรุง
ต่อไป

ควำมคืบหน้ำ
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯจะดำเนินกำรตำมคำแนะนำ โดยใช้รูปแบบกำร
จัด ท ำที่ส ำมำรถวิเ ครำะห์ต้น เหตุ แ ละวิธีก ำรแก้ไ ขได้
ชัดเจน

ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
ภำยในปี 2556 คณะจัดกำรมีนโยบำยให้ทุกหน่ วยงำนที่
ควรกำหนดรูปแบบกำรจะทำรำยงำน และสรุปข้อมูลกำร เกี่ย วข้อ งน ำเสนอรำยงำนที่ไ ม่เป็ นตำมแผนงำนที่ไ ด้
ดำเนินงำนตำมแผนงำนต่ำงๆ โดยระบุสำเหตุท่เี กิดขึน้ ใน ระบุไว้ต่อทีป่ ระชุมและบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กรณีท่ไี ม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เพื่อกำหนด
แนวทำงแก้ไขและผูร้ บั ผิดชอบอย่ำงชัดเจน
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