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เอกสำรแนบ 3 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในประจำปี 2555

ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ ึงเป็ นรากฐานที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรื อปั จจัยต่าง ๆ
ซึ่ งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
ส่ งเสิ รมให้ทุกคนในบริ ษทั ตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้
ความสาคัญต่อความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่าง
เหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯได้มีการกาหนดดัชนี ช้ ีวดั การปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อวัดผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารระดับกลางขึ้นไป
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ดาเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจ
หรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ประโยชน์ตอบแทนที่เกิน
สมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่ การกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้ าหมายยอดขายของ
บริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
ใช่
ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2555 จึงยังไม่มีการทบทวนการกาหนดเป้ าหมายของบริ ษทั
แต่อย่างไรก็ดีบริ ษทั ได้มีการกาหนดดัชนีช้ ี วดั ในการปฏิบตั ิงานและเป้ าหมายในการดาเนินธุ รกิจที่เป็ นธรรมกับ
พนักงานทุกฝ่ าย
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บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ปั จจุบนั โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้สอดคล้องกับปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว
1.3

1.4 บริ ษทั มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยรวมไว้กบั คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะจัดทา (code of conduct) ไว้เป็ นข้อกาหนดโดยเฉพาะ
1.5 บริ ษทั มีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การ
จัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือและระเบียบการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานการติดตามและตรวจสอบมาตรฐาน
ระบบควบคุมภายใน ISO ที่คอยตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ในระยะยาว ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ไม่ได้จดั ทานโยบายดังกล่าวไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่มีจรรยาบรรณในการจัดซื้ อที่มุ่งเน้นใน
เรื่ องของความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรมกับคู่คา้ เสมอ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะดาเนินการระบุไว้ในนโยบาย
การจัดซื้ อต่อไป

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 3

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ย่อมดาเนิ นการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ ยงทางธุ รกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษทั ขยายงานอย่าง
รวดเร็ วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้น และปั จจัยภายนอก เช่น
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ทาให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาด
เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนาพาให้บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้น้ นั ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องดาเนินการต่อไปนี้ อย่างสม่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยงที่คอยดูแลและประเมินระบบการควบคุมและ
บริ หารความเสี่ ยง แต่บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุ รกิจที่อาจทา
ให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ฝ่ ายบริ หารจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยงขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคาดว่าจะดาเนิ นการได้ในปี 2556 และจะดาเนินการจัดการ
อบรมเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อนามาปฏิบตั ิใช้กบั บริ ษทั ฯต่อไป (ใช้อธิ บายในส่ วนที่ 2 ทุกข้อ)
2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัย
ความเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
มี

ไม่มี
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2.2

บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
มี

ไม่มี

2.3 บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยงรวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น ใช่หรื อไม่
มี

ไม่มี

2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนด
ไว้ ใช่หรื อไม่
มี

2.5

ไม่มี

บริ ษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ใช่หรื อไม่
มี

ไม่มี
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่
ฝ่ ายบริ หารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่ งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิงานตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.1 บริ ษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาคู่มืออานาจการอนุมตั ิและดาเนินการของฝ่ ายบริ หารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและให้ความเห็น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ใช่
ไม่ใช่
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แบ่งแยกกันตามหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้ว ซึ่ งแต่ละ
หน่วยงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานหรื อเข้าถึงข้อมูลของอีกหน่วยงานหนึ่งได้ นอกจากต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเท่านั้นอีกทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบคอยสอบทานความถูกต้องอยูด่ ว้ ย
3.3 ในกรณี ที่บริ ษทั มีการธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษทั มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุ รกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด ใช่
หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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ในกรณี ที่มีการทาธุ รกรรมต่อเนื่ องกันมานานกับผูถ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ฝ่ ายบริ หารจะนาเรื่ องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนกรณี ที่ธุรกรรม
ขึ้นมาใหม่จะนาเสนอในวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผล และขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3.4

ในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้นได้กระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน

ธุ รกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ในการทาธุ รกรรมดังกล่าวในข้อ 3.3 หากการพิจารณาอนุมตั ิในธุ รกรรมนั้นๆ ผูท้ ี่มีอานาจอนุมตั ิมีส่วน
ได้เสี ยในธุ รกรรมนั้นจะไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระที่พิจารณาธุ รกรรมนั้นด้วย
3.5

ในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้น ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ

บริ ษทั เป็ นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก) on arms’ length basis) ใช่
หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
กรณี ที่มีการทาธุรกรรมตามข้อ 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้น จะเป็ นไปตามขั้นตอนอนุมตั ิโดย
นาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด มีความสมเหตุสมผล มีเอกสารอ้างอิง
และการเปรี ยบเทียบกับรายอื่นๆด้วย
3.6

ในกรณี ที่ได้มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว

)เช่น การทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื การค้ าประกัน (ได้มีการติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั หรื อไม่) เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ที่ผา่ นมายังไม่มีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้น
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3.7

กรณี ที่บริ ษทั มีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี ที่

ผูเ้ กี่ยวข้องดังกล่าวนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ที่ผา่ นมายังไม่มีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้น
3.8

ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดาเนินงานของ

บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างสม่าเสมอ
3.9

บริ ษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่ ทั้งนี้

เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจและรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั
มี
ไม่มี
ปัจจุบนั ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผูด้ าเนินการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ และจะดาเนินการจัดหาบุคคลากรที่มีความเหมาะสมมีความรู ้ความสามารถเข้ามาดูแลเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.10

ในกรณี ที่บริ ษทั เคยมีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดการ

กระทาในลักษณะนั้นอีก หรื อไม่
มี
ไม่มี
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ที่ผา่ นมาบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายมาโดยตลอด เพื่อรักษาชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั ฯ

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 8

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล( Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสาหรับกรรมการผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่วา่
จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงจาเป็ นอย่างยิง่ และ
เป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่หรื อไม่) ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น(
ใช่
ไม่ใช่
ดาเนินการนัดประชุมล่วงหน้าและได้จดั ส่ งเอกสารทางเมลล์ก่อน3 วันทาการทุกครั้งที่มีการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
4.2 กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรื อไม่
ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 3 วัน
ไม่ใช่
ดาเนินการนัดประชุมล่วงหน้าและได้จดั ส่ งเอกสารทางเมลล์ก่อน3 วันทาการทุกครั้งที่มีการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล
เป็ นต้น
ใช่
ไม่ใช่
ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและประเด็นที่มีความเห็นต่าง
รวมถึงข้อซักถามเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นด้วยและในการประชุมครั้งต่อไปได้บรรจุวาระการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมาให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง
4.4 บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชี ต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี วา่ มีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วน
แล้ว ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ฝ่ ายบัญชีเป็ นหน่วยงานที่จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สามารถค้นหาเอกสาร
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และที่ผา่ นมาผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องและไม่มีขอ้ เสนอแนะในกรณี ดงั กล่าว
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริ ษทั แสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
ใช่
ไม่ใช่
ฝ่ ายบริ หารโดยรองกรรมการผูจ้ ดั การ(สายงานบัญชีและการเงิน) ได้กาชับให้ฝ่ายบัญชี ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนและหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดผูส้ อบบัญชีภายนอกจะนาเสนอ
และแจ้งต่อฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั ให้รับทราบ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายบัญชี
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม( Monitoring)
การที่บริ ษทั จะดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ควรต้องติดตามอย่างสม่าเสมอ
ว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องและมีการปรับปรุ ง
แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
5.1

กรณี ที่บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจ คณะกรรมการได้เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน

ของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
5.2

กรณี ที่ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษทั ได้ดาเนินการแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
5.3

ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

ไม่ใช่

ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฎิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ ใช่หรื อไม่

ใช่
ไม่ใช่
ฝ่ ายตรวจสอบได้จดั ทาแผนการตรวจสอบซึ่ งผ่านการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
5.4

กรณี ที่บริ ษทั มีการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฎิบตั ิงานได้อย่างอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่ตรวจสอบระบบการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในของบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระสามารถนาเสนอผลการตรวจสอบทุกประเด็นให้กบั ผูบ้ ริ หารได้รับทราบและนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้การปฏิบตั ิดียงิ่ ขึ้น และสรุ ปผลการตรวจสอบภายในเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ แต่หากตรวจพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญหรื อสิ่ ง
ผิดปกติหรื อเหตุอนั ควรที่ก่อให้เกิดการทุจริ ต จะรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นในทันทีและนาเสนอต่อ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
5.6

บริ ษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานที่สรุ ปประเด็นที่ตรวจพบและข้อบกพร่ อง เพื่อให้หน่วยงานที่รับ
การตรวจสอบรับทราบและดาเนินการชี้ แจงรวมถึงรับข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข และทาการติดตาม
ผลการตรวจสอบความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ตรวจพบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7

บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์

ทุจริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฎิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่
มี
ไม่มี
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ที่ผา่ นมายังไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดการทุจริ ตหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทาที่ผดิ ปกติที่มีผลต่อชื่ อเสี ยง
และฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ป้องกันและมีมาตรการควบคุมการปฏิบตั ิที่อาจทาให้มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อส่ อไปในทางทุจริ ต หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ฝ่ายตรวจสอบรายงานตรงได้ทนั ที
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