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10.

การควบคุมภายใน

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และมีกำรตรวจสอบภำยในที่เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทังนี
้ ้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่ออนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับระบบกำรควบคุม ภำยในของบริ ษัทจะมีผ้ สู อบบัญชี เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นตรวจสอบ
ภำยใน และ ผู้บริ หำร เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตำมควำมเหมำะสม เพื่อนำเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
รับทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ ำ และหำแนวทำงแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สำมำรถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่ำงทันท่วงที
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่ำน เข้ ำร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินระบบกำรควบคุม ภำยในโดยกำร
ซักถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยสรุ ปได้ ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ 5 ด้ ำน ซึ่ง
ได้ แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้ อม 2) กำรบริ หำรควำมเสี่ยง 3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร 4) ระบบ
สำรสนเทศและสื่อสำรข้ อมูล และ 5) ระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในในเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอแล้ ว
(ตำมควำมเห็นที่แสดงไว้ ในส่วนที่ 3 ข้ อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน) สำหรับกำร
ควบคุมภำยในในหัวข้ ออื่นของระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและสภำวกำรณ์ ปัจจุบนั ของบริ ษัท (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยใน แสดงอยู่ในเอกสำรแนบ 3 เรื่ องแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน)
อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ กำชับเรื่ องกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด
เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้ กำร
ปฏิบตั ิงำนของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ
ตังแต่
้ ปี 2538 บริ ษัทมีกำรจัดตังหน่
้ วยงำนตรวจสอบภำยในสำหรับตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน และมีกำรพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ ควบคุมคุณภำพกำรปฏิบตั ิงำนของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันทัง้ ประเภท COCO และประเภท DODO ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนของบริ ษัท อย่ำงไรก็ ตำม เพื่อให้ กำร
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏิบตั ิงำนกำรตรวจสอบภำยใน บริ ษั ทจึงได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ ้ง จำกัด (“QP”) ให้ ทำหน้ ำที่เป็ นที่
ปรึ กษำด้ ำนตรวจสอบภำยใน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎำคม 2554 เพื่อทำกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษัทและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรหลักในกำรทำธุรกิจ
โดยมุง่ เน้ นกำรให้ ควำมสำคัญใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1) ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
2) กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎ ข้ อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
3) ควำมเหมำะสมและควำมเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน
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QP ได้ เข้ ำตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ 1) ระดับองค์กร และ 2) ระดับปฏิบตั ิกำร (ข้ อมูลที่ใช้ ตรวจสอบ
เป็ นข้ อมูลในไตรมำส 3 ปี 2554) ต่อมำ QP ได้ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในช่วงเดือนเมษำยน ถึงเดือนพฤษภำคม ปี 2555 และส่วนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท
ได้ มีกำรตรวจติดตำมเพิ่มเติมในเดือนตุลำคม 2555 ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP และคำชี ้แจง/แนวทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท และผลกำรติดตำมของ QP และส่วน
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัท เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ระดับองค์ กร
1. บริ ษั ท มี ก ำรจั ด ท ำรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ควำม คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
ซื่อสัตย์ และจรรยำบรรณ (Integrity and Ethics) - ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำบริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำคูม่ ือเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ และจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
ในคูม่ ือพนักงำน แต่ยงั ไม่ครอบคลุมรำยละเอียดที่
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
เป็ นสำระสำคัญอีกหลำยด้ ำน
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 ได้ อนุมตั ิหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลบริ ษัทที่
ดี (Good Corporate Governance) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกำรใช้ ข้อมูลต่ำงๆ และกำรเก็บรักษำควำมลับ
QP เห็ น ว่ ำ บริ ษั ท ควรเพิ่ ม รำยละเอี ย ดของ
ภำยในองค์กร
จรรยำบรรณและจริ ยธรรมทำงธุรกิจให้ มีรำยละเอียด
ครอบคลุมสำระสำคัญให้ กว้ ำงขวำงยิ่งขึ ้นในด้ ำนต่ำงๆ - บริ ษัทได้ จดั ปรับปรุงคูม่ ือพนักงำนโดยบรรจุหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ ในคูม่ ือและได้ ประกำศใช้ แล้ วเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2555
เช่น 1) ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 2) ควำมรับผิดชอบ
ต่อภำครัฐ 3) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ และ 4) ควำม
รับผิดชอบต่อผู้ค้ำ / ผู้ขำยสินค้ ำ และผู้ให้ บริ กำร เป็ นต้ น
ก็ จ ะช่ ว ยท ำให้ ร ำกฐำนของสภำพแวดล้ อ มของกำร
ควบคุ ม มี ม ำตรฐำนเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดั บ สำกล
นอกจำกนี ้คู่มือเกี่ยวกับจรรยำบรรณดังกล่ำวควรได้ รับ
ควำมเห็ น ชอบ และผลัก ดัน ไปสู่ก ำรปฏิ บัติ อ ย่ำงเป็ น
รูปธรรม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
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ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
2. บริ ษัทยังไม่มีกำรแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ เพื่อเป็ น คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเป็ นทำงกำร
- ผู้บริ หำรชี แ้ จงว่ำ บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ ซึ่งคำดว่ำจะดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในเดือน
เมษำยน 2555
บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรสรรหำบุค คลที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 3/2555 ในวันที่ 29
ทำหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลธุรกรรมต่ำงๆ
มีนำคม 2555 และในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555
3.1. ไม่พบแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรตัดสินใจ คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
ในกำรจัดซื ้อน ้ำมันอย่ำงเป็ นรูปธรรม
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำ ในกำรจัดซื ้อน ้ำมันแต่ละวัน เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนจัดหำน ้ำมันสำมำรถวิเครำะห์และตัดสินใจสัง่ ซื ้อน ้ำมันได้ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริ ษัทกำหนด เนื่องจำกกระบวนกำรดังกล่ำวดำเนินกำรโดยอำศัยข้ อมูลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของแต่ละ
QP เห็นว่ำในกำรตัดสินใจอนุมตั ิกำรทำธุรกรรม
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เช่น ปริ มำณน ้ำมันที่ต้องจัดหำในแต่ละวันจะต้ องสัมพันธ์ กบั 1) ปริ มำณน ้ำมันที่แต่ละสถำนีบริ กำร
บำงประเภทจ ำเป็ นต้ อ งอำศัย ควำมเชี่ ย วชำญและ
ต้ องมีไว้ สำหรับจำหน่ำยในแต่ละวัน และ 2) ปริ มำณน ้ำมันที่ลกู ค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งคำสัง่ ซื ้อมำยังส่วนงำนขำย
ประสบกำรณ์ ซึง่ ต้ องใช้ เวลำนำนจึงจะเกิดทักษะในกำร
ในแต่ละวัน
ตัดสินใจที่ถกู ต้ องแม่นยำและทันเวลำ โดยเฉพำะอย่ำง - ยกเว้ นกำรจัดหำน ้ำมันในกรณีพิเศษ ที่ต้องอำศัย กรรมกำรผู้จดั กำร ซึง่ เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ในธุรกิจ
ยิ่งกำรตัดสินใจในกำรจัดซื ้อน ้ำมันภำยใต้ ควำมผันผวน
ที่ยำวนำนทำหน้ ำที่ตดั สินใจ
ของรำคำน ้ำมันโลก เพรำะกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญนี ้
มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำน สรุปผลกำรตรวจติดตำม
้
ดซื ้อ จัดหำน ้ำมัน เชื ้อเพลิงเพื่อร่ วมพิจำรณำและตัดสินใจกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน โดยลง
ของบริ ษัท ที่บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่มี - บริ ษัทได้ ประกำศจัดตังคณะกรรมกำรกำรจั
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 และอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ ำนกำรตัดสินใจสัง่ ซือ้ น ้ำมัน
หน้ ำที่ในกำรตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
ทำง QP ยังไม่พบแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
เป็ นรูปธรรม เพื่อให้ บริ ษัทมีบคุ ลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เพิ่ ม มำกขึน้ และพร้ อมที่ จะมำปฏิ บัติ ง ำนรองรั บ กำร
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ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต
4. ไม่ พ บว่ ำ ได้ มี ก ำรมอบหมำยควำมรั บ ผิ ด ชอบ คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ยงแก่คณะทำงำนใน - บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ย ง ซึ่งคำดว่ำจะดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในเดือนเมษำยน
ระดับบริ หำรอย่ำงเป็ นรูปธรรม
2555
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
QP ยังไม่พบเอกสำรกำรมอบหมำยคณะทำงำน - ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 ได้ อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยง
ในระดับบริ หำรที่รับผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของ
และอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทอย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยกำรมอบหมำยหน้ ำที่และ - ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ มีกำรประชุมครัง้ แรก เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2555 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งนี ้จะครอบคลุม
ควำมเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2555 นี ้ หน่วยงำนบริ หำรควำมเสี่ยงได้ ชี ้แจงให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทรำบถึงบทบำท หน้ ำที่
ไปถึ ง กำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ไปยัง หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ทั่ว ทัง้
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ตลอดจนแผนกำรดำเนินงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำหนด
องค์กรให้ มีควำมเข้ ำใจและสำมำรถตอบสนองต่อควำม
มำตรกำรในกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 255
เสีย่ งที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นอย่ำงเป็ นรูปธรรม
หน่วยงำนบริ หำรควำมเสีย่ งได้ เสนอผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงขององค์กรและระดับควำมเสี่ยงของส่วนงำน/ฝ่ ำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งได้ พิจำรณำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งได้ รับทรำบประเด็นควำมเสีย่ งต่ำงๆ และ
มีมติให้ หน่วยงำนบริ หำรควำมเสี่ยงร่ วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงนัน้ พิจำรณำและทบทวนประเด็นควำมเสี่ยง
พร้ อมกำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลดระดับควำมเสีย่ งลง
ระดับปฏิบัติการ
ส่วนงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
1. กำรควบคุ ม ควำมสมบูร ณ์ ใ นเอกสำรใบสั่ง ซื อ้ คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
น ้ำมันของลูกค้ ำ
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำบริ ษัทได้ มีคำสัง่ ในเรื่ องกำรรับใบสัง่ ซื ้อน ้ำมันไปยังเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง โดยกำชับให้ ต้องมีกำรตรวจสอบกำร
ลงนำมของผู้มีอำนำจในใบสัง่ ซื ้อน ้ำมันทุกครัง้ ก่อนกำรเติมน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ
ในกรณี ขำยเชื่ อนำ้ มัน บริ ษัทกำหนดให้ ลูกค้ ำใช้
“ใบสัง่ ซื ้อน ้ำมัน” เป็ นเอกสำรสำหรับกำรซื ้อน ้ำมัน ใบสัง่ สรุปผลกำรตรวจติดตำม
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ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ซือ้ น ำ้ มันจึ ง ถื อเป็ นเอกสำรสำคัญที่จ ะต้ องมีลำยเซ็ น - QP ได้ ดำเนินกำรสุม่ ตรวจสอบเอกสำรใบสัง่ ซื ้อของสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำหนองแค ในเดื อนเมษำยน 2555 พบว่ำ เอกสำร
ผู้อนุมัติของลูกค้ ำ ตำมที่ตกลงไว้ กับบริ ษั ท ดังนัน้ กำร
ใบสัง่ ซื ้อของสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำหนองแคมีกำรลงนำมของผู้มีอำนำจในกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันครบถ้ วน
ตรวจสอบควำมสมบูร ณ์ ถูก ต้ อ งของใบสั่ง ซื อ้ ก่ อ นที่
เจ้ ำหน้ ำที่ บริ กำรหน้ ำลำนจะเติมนำ้ มันให้ ลกู ค้ ำได้ จึง
เป็ นมำตรกำรในกำรควบคุมกำรขำยเชื่อน ้ำมันที่สำคัญ
จำกกำรสุ่ ม ตรวจสอบใบสั่ง ซื อ้ น ำ้ มัน ที่ ส ถำนี
บริ ก ำรน ำ้ มั น หนองแค พบว่ ำ มี ใ บสั่ง ซื อ้ น ำ้ มั น บำง
รำยกำรที่ยงั ไม่มีลำยเซ็นของลูกค้ ำตำมที่กำหนดไว้ โดย
เจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันแจ้ งว่ำจะทำกำรส่ง
เอกสำรดังกล่ำวให้ ลกู ค้ ำได้ ลงนำมในวันเดียวกับที่สง่ ใบ
แจ้ งหนี ้ (Invoice) ให้ กบั ลูกค้ ำ
QP เห็ น ว่ำ บริ ษัท ควรก ำชับให้ ผ้ ูจัด กำรสถำนี
บริ กำรนำ้ มัน ทุกสถำนี ที่มี กำรขำยเช่ นเดีย วกัน นีใ้ ห้ มี
ควำมเข้ มงวดในกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมระเบียบ เพื่อ
ป้ องกัน ควำมเสี่ ย งในกำรที่ จ ะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
อำจจะเกิดขึ ้นได้
2. ตู้นิรภัยของสถำนีบริ กำรนำ้ มันใช้ เพียงกุญแจใน คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
กำรเปิ ดตู้เ พี ย งอย่ ำ งเดี ย ว โดยไม่ มี ก ำรใช้ รหัส - บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันดำเนินกำรแก้ ไข และให้ มีกำรจัดเก็บรหัสประจำตู้ นิรภัยให้ มีควำมปลอดภัย
กำกับ
มำกยิง่ ขึ ้น
- อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรจัดเก็บเงินหรื อเอกสำรสำคัญไว้ ในตู้นิรภัยอย่ำงชัดเจนเป็ นลำย
จำกกำรสัง เกตกำรณ์ ลัก ษณะของตู้ นิ ร ภัย ที่ ใ ช้
ลักษณ์อกั ษร
สำหรับเก็บเงินสดและเอกสำรสำคัญของสถำนีบริ กำร - ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะแจ้ งเตือนแนวทำงปฏิบัติใ ห้ กับเจ้ ำหน้ ำ ที่ที่เ กี่ ย วข้ องและสร้ ำงควำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งควำมปลอดภำยในกำร
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ประเด็นข้ อสังเกต
น ้ำมันสำขำหนองแคและปทุมธำนี พบว่ำรหัสประจำตู้
นิรภัย เหล่ำนันอยู
้ ่ในลักษณะพร้ อมที่จะเปิ ดโดยถูกยึด
ติดด้ วยเทปป้องกันไม่ให้ รหัสมีกำรเปลีย่ นแปลง ในขณะ
ที่ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันจะใช้ เฉพำะกุญแจในกำร
เปิ ด/ปิ ดตู้นิรภัย โดยไม่ได้ ใช้ รหัสเพื่อป้องกันอีกชันหนึ
้ ง่
QP เห็นว่ำบริ ษัทควรให้ ควำมสำคัญในเรื่ องควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำนเพิ่มมำกขึ ้น
ส่วนงำนมินิมำร์ ท
1. ไม่ มี ก ำรซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ นทรั พ ย์ สิ น ของ
บริ ษัทที่เสียหำยให้ อยูใ่ นสภำพที่ใช้ งำนได้

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ปฏิบตั ิงำนเพิ่มมำกขึ ้น
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ มีกำรทำเอกสำรใบขอซื ้อ (PR) ตู้นิรภัยใหม่ ซึ่งผ่ำนกำรลงนำมของผู้มีอำนำจ และดำเนินกำรสัง่ ซื ้อและรับสินค้ ำ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยตู้นิรภัยที่สงั่ ซื ้อใหม่จะติดตังในสถำนี
้
บริ กำรน ้ำมันที่ตรวจพบว่ำมีต้ เู ซฟชำรุดต่อไป

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำใบขอซื ้อ (PR) เพื่อขออนุมตั ิซอ่ มแซมอุปกรณ์ที่ติดตังในร้
้ ำนสะดวกซื ้อที่ชำรุดเสียหำย
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรสำรวจอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนด้ ำนควำมปลอดภัย และดำเนินกำรปรับ ปรุ ง ซ่อมแซม หรื อติดตัง้
จำกกำรเข้ ำสังเกตกำรณ์ กำรปฏิบตั ิงำนของร้ ำน
เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้ ำ ตลอดจนพนักงำนของบริ ษัทเพิ่ม
สะดวกซื ้อ PT Mart ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำ
มำกขึ ้น
หนองแคและปทุมธำนี พบว่ำกล้ องวงจรปิ ดและลิ ้นชัก
เก็ บ เงิ น มี ก ำรช ำรุ ดเสี ย หำยและยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ กำร สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ มีกำรทำเอกสำรใบขอซื ้อ (PR) กล้ องวงจรปิ ด ซึ่งผ่ำนกำรลงนำมของผู้มีอำนำจ และดำเนินกำรสัง่ ซื ้อและรับสินค้ ำ
ดำเนินกำรแก้ ไขจำกสำนักงำนใหญ่
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยกล้ องวงจรปิ ดที่สงั่ ซื ้อจะติดตัง้ ทดแทนกล้ องวงจรปิ ดเดิมที่ชำรุ ด หรื อในบริ เวณที่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรขโมยสินค้ ำได้ ง่ำย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบอุปกรณ์และทรัพย์สินในร้ ำนสะดวกซื ้อที่ชำรุ ดเสียหำย และได้ ซ่อมแซมให้ อยู่
ในสภำพที่พร้ อมใช้ งำน
ส่วนงำนศูนย์กระจำยสินค้ ำ DC
1. บริ ษั ท ไม่ มี ก ำรติ ด ตัง้ กล้ อ งวงจรปิ ดในบริ เ วณ คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
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ประเด็นข้ อสังเกต
คลังสินค้ ำ
บริ ษัท มีก ำรจัด ตัง้ ศูน ย์ ก ระจำยสินค้ ำโดยตัง้ อยู่
จังหวัดปทุมธำนี เพื่อเก็บสินค้ ำสำหรับจำหน่ำยภำยใน
ร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart สินค้ ำที่เก็บรักษำมีจำนวนมำก
และมีมลู ค่ำสูง
QP เห็นว่ำบริ ษัทควรคำนึงถึงกำรวำงมำตรกำร
เพื่อรักษำควำมปลอดภัย เช่น กำรติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด
2.1. เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำสำมำรถใช้ ดุลพินิจใน
กำรปิ ดสถำนะของผลต่ำงระหว่ำงสินค้ ำที่รับกับ
จำนวนสินค้ ำในใบสัง่ ซื ้อโดยไม่ต้องขออนุมตั ิ
ในกำรรั บ สิ น ค้ ำ หำกสิ น ค้ ำ มี จ ำนวนไม่ ต รงกับ
ใบสัง่ ซื ้อ (PO) เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำจะสอบถำม
จำกหน่วยงำนจัด ซือ้ หรื อผู้จ ำหน่ำ ยสิน ค้ ำ ในกรณี ที่
ได้ รับแจ้ งว่ำไม่มีกำรจัดส่งสินค้ ำเพิ่มเติมแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่
ประจำคลังสินค้ ำจะดำเนินกำรปิ ดสถำนะในระบบด้ วย
ตนเอง โดยไม่ต้องมีกำรอนุมัติจำกส่วนงำนจัดซือ้ ซึ่ง
เป็ นผู้จดั ทำใบสัง่ ซื ้อ (PO)
ส่วนงำนปฏิบตั ิกำร
1. กำรควบคุมกำรเบิกใช้ น ้ำมันภำยในกิจกำรอยู่ใน
ลักษณะของกำรไว้ ใจซึง่ กันและกัน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
- บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำใบขอซื ้อ (PR) เพื่อขออนุมตั ิซื ้อกล้ องวงจรปิ ดเพื่อติดตังภำยในศู
้
นย์กระจำยสินค้ ำ DC
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ มีกำรทำเอกสำรใบขอซื ้อ (PR) กล้ องวงจรปิ ด ซึ่งผ่ำนกำรลงนำมของผู้มีอำนำจ และดำเนินกำรสัง่ ซื ้อและรับสินค้ ำ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยกล้ องวงจรปิ ดที่สงั่ ซื ้อใหม่จะติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดที่สงั่ ซื ้อจะติดตังทดแทนกล้
้
องวงจรปิ ดเดิมที่ชำรุ ด หรื อใน
บริ เวณที่คำดว่ำจะมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรขโมยสินค้ ำได้ ง่ำย

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ มีนโยบำยในกำรปิ ดสถำนะของใบสัง่ ซื ้อ โดยมอบหมำยให้ แผนกจัดซื ้อเป็ นผู้อนุมตั ิในกำรปิ ดสถำนะใบสัง่ ซื ้อ (PO) แต่
เพียงผู้เดียว โดยเจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำจะต้ องทำกำรแจ้ งสำเหตุที่จะดำเนินกำรปิ ดสถำนะของใบสัง่ ซื ้อผ่ำนทำงอีเมล์ให้ กบั
เจ้ ำหน้ ำทีส่ ว่ นจัดซื ้อเป็ นผู้ดำเนินกำรต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- ส่วนจัดซื ้อได้ เปลีย่ นแปลงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนเกี่ยวกับกำรปิ ดสถำนะใบสัง่ ซื ้อ โดยส่วนจัดซื ้อจะเป็ นผู้อนุมตั ิในกำรปิ ดสถำนะ
ใบสัง่ ซื ้อ (PO) แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่มีนำคม ปี 2556 เป็ นต้ นไป

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทมีกำรกำชับเจ้ ำหน้ ำที่ที่ขอใช้ น ้ำมันให้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบและกำรบันทึกเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยน ้ำมันก่อนและ
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คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

หลังกำรเติมน ้ำมัน
เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทมีควำมประสงค์จะขอใช้ - กำรบันทึกเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยทังก่
้ อนและหลังกำรเติมน ้ำมันจะช่วยให้ ตรวจสอบกำรเติมน ้ำมันได้ เนื่องจำกก่อนกำรเติมน ้ำมัน
น ้ำมันเพื่อใช้ เองภำยในกิ จกำร จะทำใบขอเบิกนำ้ มัน
หำกเจ้ ำหน้ ำที่ที่ขอใช้ นำ้ มันพบว่ำรำยกำรล่ำสุดบันทึกเลขมิ เตอร์ หัวจ่ำยหลังกำรเติมไม่ตรงกับเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยน ้ำมันใน
และเสนอต่ อ ผู้ จั ด กำรคลั ง ลงนำมอนุ มั ติ จำ กนั น้
ขณะนัน้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ขู อใช้ น ้ำมันก็จะแจ้ งให้ ผ้ จู ดั กำรคลังทรำบเพื่อดำเนินกำรสอบถำมจำกผู้ขอใช้ น ้ำมันรำยก่อนหน้ ำ
เจ้ ำหน้ ำที่ที่ขอใช้ น ้ำมันจะเติมน ้ำมันด้ วยตนเอง พร้ อม
บันทึกเลขไมล์ของรถ และเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยน ้ำมันลงใน สรุปผลกำรตรวจติดตำม
สมุด ควบคุม กำรเบิ ก จ่ ำ ยน ำ้ มัน ที่ ใ ช้ ในกิ จ กำร ทัง้ นี ้ - จำกกำรสุม่ ตรวจติดตำมเอกสำรใบเบิกน ้ำมันใช้ ในกิจกำร QP พบว่ำเอกสำรใบเบิกน ้ำมันใช้ ในกิจกำรดังกล่ำวมีกำรลงบันทึก
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เช่นไม่ระบุรหัสส่วนงำน และเลขทะเบียนรถ
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นงำนขนส่งประจำคลังจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะจัดทำคู่มือหรื อแนวทำงปฏิบตั ิในกำรเติมน ้ำมันเพื่อใช้ เองในกิจกำร เช่นมีเอกสำรใดบ้ ำงที่ต้องบันทึก
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของใบขอเบิก - ทังนี
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละหน่วยงำนต้ องปฏิบตั ิอย่ำงไรในกำรเติมน ้ำมันแต่ละครัง้
น ้ำมันกับสมุดคุมทุกวัน
QP เห็ น ว่ ำ หำกกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมขัน้ ตอน - นอกจำกนี ้ คลังแม่กลองได้ เพิ่มเติมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรเติมน ้ำมันเพื่อใช้ ในกิจกำรว่ำ ก่อนเติมน ้ำมันจะต้ องมีเจ้ ำหน้ ำที่คลัง
ประจำอยูท่ ี่ต้ จู ่ำยทุกครัง้ โดยกำรเพิ่มขันตอนดั
้
งกล่ำว ทำงคลังจะประเมินควำมเพียงพอ ควำมเป็ นไปได้ และควำมคล่องตัวใน
ดังกล่ำวเป็ นไปอย่ำงเคร่ ง ครั ด ก็ น่ำเชื่ อได้ ว่ำเป็ นกำร
กำรปฏิบตั ิงำนประกอบกัน ก่อนกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่เหมำะสม และประกำศเพื่อให้ ทุกหน่วยงำนได้ รับทรำบและปฏิบตั ิ
ควบคุมที่เหมำะสม แต่หำกไม่ได้ ตรวจสอบในวันใดวัน
ต่อไป
หนึง่ ก็อำจทำให้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงสูญหำยได้
ส่วนงำนบัญชีคลัง
1. ไม่ มี บั ญ ชี ค วบคุ ม เลขที่ ซี ล น ำ้ มั น ที่ ใ ช้ ในกำร คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เบิกจ่ำยน ้ำมัน
- บริ ษัทได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมกำรรับจ่ำยซีล น ้ำมันอย่ำงเคร่ งครัด โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือน
กุมภำพันธ์ 2555
บริ ษั ท ก ำหนดให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ บัญ ชี ค ลัง เป็ นผู้ดูแ ล
ควบคุมกำรจัดเก็บซีลนำ้ มัน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ สำคัญใน สรุปผลกำรตรวจติดตำม
้ เดือนเมษำยน 2555 ซึง่ รำยงำนดังกล่ำว
กำรปิ ดผนึกช่องรับจ่ำยน ้ำมันในรถบรรทุกน ้ำมัน ซึ่งเป็ น - บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรควบคุมซีลน ้ำมันในคลังน ้ำมันแม่กลอง โดยเริ่ มจัดทำตังแต่
ได้ แสดงถึงรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น วันที่เกิดรำยกำร ปริ มำณรับเข้ ำจ่ำยออก และแสดงหมำยเลขประจำซีล น ้ำมันอย่ำงครบถ้ วน
ส่ว นหนึ่ง ของระบบกำรควบคุมน ำ้ มัน ไม่ให้ มี ก ำรสูญ
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คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
หำยก่อนกำรส่งมอบน ้ำมัน
ในรำยงำน
จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่
บัญชีประจำคลังน ้ำมัน พบว่ำไม่มีกำรควบคุม กำรเบิก
ใช้ ซีลน ้ำมัน แต่เน้ นกำรควบคุมให้ เลขที่ซีลน ้ำมันตรงกับ
เลขที่ซีลน ้ำมันที่ระบุในเอกสำรกำรเบิกน ้ำมันและขนส่ง
น ้ำมัน
2. ไม่มีกำรลงนำมอนุมตั ิ และระบุจำนวนเงินขอเบิก คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เงินสดย่อยในเอกสำรกำรเบิกเงินสดย่อย และไม่มี - บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแก้ ไขและกำหนดให้ มีกำรจัดทำสมุดคุมกำรขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อขอทดรองจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ พร้ อมกับ
กำรกำหนดวงเงินสูงสุดในกำรเบิกเงินสดย่อย
ให้ ผ้ ขู อเบิกลงนำมเป็ นผู้รับเงินสดย่อยในสมุดคุมกำรขอเบิกเงินสดย่อยและพิจำรณำเพิ่มเติมในส่วนของผู้มีอำนำจในกำร
อนุมตั ิกำรขอเบิกเงินสดย่อยที่มีจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดวงเงิ น สดย่ อ ยประจ ำคลัง
น ้ำมันแต่ละคลัง โดยกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีประจำ สรุปผลกำรตรวจติดตำม
คลัง น ำ้ มัน เป็ นผู้ ดูแ ลเงิ น สดย่ อ ย แต่ บ ริ ษั ท ไม่ มี ก ำร - บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดทำสมุดคุมกำรขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อขอทดลองจ่ำยค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ พร้ อมกับให้ ผ้ ขู อเบิกลงนำมเป็ นผู้รับ
เงินสดย่อยในสมุดคุมทุกครัง้
กำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับกำรเบิกเงินสดย่อยในแต่ละ
- ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 ได้ อนุมตั ิปรับปรุงหลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ ซึ่งได้ ระบุถึง
ครัง้
อำนำจอนุมตั ิวงเงินสดย่อยสูงสุดแล้ ว
จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรปฏิบตั ิงำน ณ คลังน ้ำมัน
แม่กลอง QP มีข้อสังเกตว่ำเอกสำรใบเบิกเงินสดย่อย
บำงรำยกำรไม่มีกำรระบุจำนวนเงิ นที่ขอเบิกและไม่มี
กำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจอนุมตั ิ
ส่วนงำนบัญชีสำนักงำนใหญ่ (ส่วนของ PTC)
1. บริ ษั ท อำจตรวจสอบเอกสำรสรุ ปยอดขำย คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
ประจ ำวัน ของสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน กั บ ข้ อ มูล ใน - บริ ษัทจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลำนำส่งเอกสำรให้ มีร ะยะเวลำที่สนขึ
ั ้ ้น เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีสำนักงำนใหญ่
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ระบบไม่ทนั ตำมกำหนดเวลำ
เมื่ อ สิ น้ สุด กำรขำยประจ ำวั น ของสถำนี บ ริ ก ำร
น ้ำมัน ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรจะทำกำรบันทึกข้ อมูลกำร
จำหน่ำยน ้ำมันในสถำนีบริ กำรเข้ ำระบบซอฟท์แวร์ กำร
จัด กำรสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน เพื่ อ ส่ง ข้ อ มูล เข้ ำ สู่ร ะบบ
ฐำนข้ อมูล ที่ ส ำนัก งำนใหญ่ พร้ อมกั บ รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขำยประจำวัน เพื่อจัดส่ง
ให้ ฝ่ำยบัญชีประจำสำนักงำนใหญ่ใช้ ในกำรตรวจสอบ
โดยเอกสำรจะมีกำรจัดส่งเป็ นรอบทุก 10 วัน ทำให้
เอกสำรที่เข้ ำมำในแต่ละรอบมีจำนวนมำก โดยเฉพำะ
กำรน ำส่ ง เอกสำรรอบสุด ท้ ำยของเดื อ นที่ จ ะจั ด ส่ ง
ภำยใน 1 ถึง 2 วันหลังจำกสิ ้นเดือน ในขณะที่เจ้ ำหน้ ำที่
บัญ ชี ต้ อ งปิ ดบัญ ชี ป ระจ ำเดื อ นเพื่ อ เสนอฝ่ ำยบริ ห ำร
ภำยใน 12 วัน
QP มีข้อสังเกตถึงปริ มำณงำนกำรตรวจเอกสำรที่
มำก เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บัญชี อ ำจมี เ วลำไม่เ พี ยงพอต่อ กำร
ตรวจสอบเอกสำรได้ อย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วนก่อนกำร
ปิ ดบัญชีประจำเดือน
2. บริ ษัทยังไม่มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจนับทรัพย์สิน
อย่ำ งเป็ นลำยลัก ษณ์ อักษรและยัง ไม่เ คยมี ก ำร
ตรวจนับทรัพย์สนิ อย่ำงเป็ นรูปธรรม

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
สำมำรถตรวจสอบเอกสำรเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในระบบได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนก่อนปิ ดบัญชีประจำเดือน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ เปลีย่ นรอบระยะเวลำในกำรส่งเอกสำรของสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ เร็ วขึ ้น โดยให้ นำส่งเอกสำรทุก 7 วัน และสำหรับกำร
นำส่งเอกสำรรอบสุดท้ ำยของเดือน บริ ษัทกำหนดให้ นำส่งภำยในวันทำกำรถัดไป และให้ เริ่ มดำเนินกำรตำมระเบียบใหม่ตงแต่
ั้
เดือนเมษำยน 2555
- ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เพิ่มเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ สำมำรถรองรับปริ มำณงำนที่เพิ่มขึ ้นได้ โดย ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมี
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีทงสิ
ั ้ ้น 43 คน และเพิ่มขึ ้นเป็ น 69 คน ณ สิ ้นเดือนกันยำยน 2555
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ จดั ตังศู
้ นย์บญ
ั ชีสำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่คลังน ้ำมันหนองแค เพื่อกระจำยงำนกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรขำยประจ ำวัน ของสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน บำงส่ว นออกจำกฝ่ ำยบัญ ชี ป ระจ ำส ำนัก งำนใหญ่ อ อกไป เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบเอกสำรกับข้ อมูลกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่บนั ทึกอยูใ่ นระบบฐำนข้ อมูลที่สำนักงำนใหญ่

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทตรวจนับทรัพย์สินล่ำสุดเมื่อปลำยปี 2554 และ บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำแผนกำรตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 2555
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำร
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

จำกกำรเข้ ำ สัม ภำษณ์ ถึ ง กำรควบคุม ดูแ ลและ
ตรวจนับทรัพย์สนิ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ บริ ษัทได้ มีกำรจัดทำ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทำง QP มีข้อสังเกตว่ำฝ่ ำยบัญชี
ไม่มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และ
ตรวจนับทรั พย์ สินอย่ำงเป็ นรู ปธรรมเพื่อตรวจสอบถึง
สภำพกำรใช้ งำน และควำมมีตวั ตนอยูจ่ ริ งของทรัพย์สิน
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ส่วนงำนจัดซื ้อ
1. บริ ษั ท มี ก ำรจั ด ท ำใบสั่ง ซื อ้ (PO) ของอุ ป กรณ์
สำนักงำนหลังจำกมีกำรสัง่ ซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ไม่ มี ก ำรก ำหนดเวลำปิ ดรั บ กำรขอซื อ้ อุป กรณ์
สำนักงำน อำจส่งผลให้ เจ้ ำหน้ ำที่รับผิดชอบขำด
ควำมยืดหยุน่ ในกำรทำงำน

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ จดั ทำแผนกำรตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 2555 อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ เปลีย่ นกระบวนกำรสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนกุมภำพันธ์ 2555

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ มีกำรเปลี่ยนขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนเกี่ยวกับกำรสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำนเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยกำรเปลี่ยนแปลงขันตอน
้
กำรสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำนนันบริ
้ ษัทได้ มีกำรประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องและได้ สรุ ปผลกำรประชุมว่ำ
ในแต่ละเดื อ น ส่ว นงำนธุ ร กำรที่ รั บ ผิ ด ชอบกำร
กำรสัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำนทุกครัง้ ต้ องผ่ำนกระบวนกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ (PO) ก่อนจะส่งให้ กบั ผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำร
สัง่ ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำนให้ กบั หน่วยงำนต่ำงๆ จะสำรวจ
ควำมต้ องกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยไม่ได้ กำหนดวัน
ปิ ดรั บ ค ำขอ QP เห็ น ว่ำ อำจท ำให้ ก ำรท ำงำนของ
เจ้ ำหน้ ำที่งำนธุรกำรขำดควำมยืดหยุน่
นอกจำกนี ้ ในกำรสำรวจควำมต้ องกำร หน่วยงำน
ต่ำงๆ จะส่งเอกสำรใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ สำนักงำนแทน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
เอกสำรใบขอซื ้อ (PR) จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่งำนธุรกำรจะ
น ำข้ อ มูลมำจัด ท ำเป็ นใบสรุ ป ควำมต้ อ งกำร เพื่ อ ให้
ผู้จัดกำรแผนกจัดซื ้ออนุมัติกำรสัง่ ซื อ้ และดำเนินกำร
สั่ง ซื อ้ สิน ค้ ำ ทัง้ นี ้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส่ว นงำนธุ ร กำรจะจัด ท ำ
ใบสัง่ ซื ้อ (PO) เมื่อส่วนงำนธุรกำรได้ รับสินค้ ำแล้ ว
2. ส่ว นงำนจัด ซื อ้ ไม่ สำมำรถด ำเนิ น กำรเข้ ำ ตรวจ คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เยี่ยมผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรตำมจำนวนที่บริ ษัท
บริ ษัทสำมำรถดำเนินกำรตรวจเยี่ยมผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรได้ ตำมนโยบำยที่บริ ษัทกำหนด
กำหนดไว้ อย่ำงน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษั ท ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจเยี่ ย มผู้ข ำยสิ น ค้ ำ - บริ ษัทได้ มีกำรจัดทำแผนกำรตรวจเยี่ยมผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรตำมที่นโยบำยของบริ ษัทได้ กำหนดไว้ พร้ อมกันนี ้ QP พบว่ำ
อย่ำงน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ทำง QP เห็นว่ำบริ ษัทควร
เมื่อส่วนงำนจัดซื ้อดำเนินกำรตรวจเยี่ยมผู้ค้ำเรี ยบร้ อยแล้ ว จะจัดทำและนำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อที่ประชุมฝ่ ำยบริ หำรเพื่อ
พิจำรณำจำนวนผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรที่ต้องเข้ ำตรวจ
รับทรำบทุกเดือน
เยี่ ย มให้ เ หมำะสมกับ จ ำนวนเจ้ ำหน้ ำ ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง ำน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทแจ้ งว่ำสำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมที่
กำหนดไว้
ส่วนงำนจัดหำน ้ำมัน
1. มีกำรกำหนดอำนำจในกำรอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
ให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่หรื อบุคคลที่ได้ รับแต่งตัง้ - บริ ษัทจะดำเนินกำรทบทวน และพิจำรณำวงเงินในกำรอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จ
สำมำรถอนุมัติ ก ำรสั่ง ซื อ้ น ำ้ มัน ได้ โดยไม่จ ำกัด
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2555
จำนวน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทกำหนดให้ มีตำรำงอำนำจอนุมตั ิตำมผังกำร - ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 ได้ อนุมตั ิปรับปรุ งหลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ โดย
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
จั ด กำรองค์ ก ร ซึ่ ง ตำรำงอ ำนำจอนุ มั ติ นี ผ้ ่ ำ นกำร
กำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่มีอำนำจสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำนวนไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
พิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม
QP มีข้ อสังเกตว่ำ กำรกำหนดอ ำนำจของกรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ในส่วนของกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันไม่มีกำรระบุถึง
จำนวนเงินสูงสุดในกำรตัดสินใจสัง่ ซื ้อ (ไม่จำกัดจำนวน
สูงสุดที่สงั่ ซื ้อได้ )
ส่วนงำนขำย
1. ไม่ให้ ควำมสำคัญกับรหัส ในกำรทำรำยกำรขำย คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เชื่อน ้ำมันเกินวงเงินหรื อเกินระยะเวลำกำรขำยเชื่อ - บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรขำยเชื่อน ้ำมันเกินวงเงินหรื อเกินระยะเวลำกำรขำยเชื่อ โดย
กำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรคลังเป็ นผู้ถือรหัสกำรทำรำยกำรและต้ องดำเนินกำรเปลี่ยนรหัสกำรเข้ ำทำรำยกำรทุกครัง้ หลังจำกที่มีกำร
ในกำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ให้ กับ ลูก ค้ ำ ใน
มอบอำนำจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน ในกรณีที่ผ้ ูจัดกำรคลังมีภำรกิจ เช่น เข้ ำมำร่ วมประชุมกับ
ธุรกิจค้ ำส่ง เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ประสำนขำยงำนขำยได้ รับคำ
ผู้บริ หำรและเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องที่สำนักงำนใหญ่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรคลังจะใช้ รหัสในกำรทำรำยกำรได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิ
สัง่ ซื ้อจะบันทึกข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในระบบซอฟท์แวร์
รำยกำรขำยเชื่อนันๆ
้ จำกผู้มีอำนำจตำมที่บริ ษัทกำหนด
กำรสัง่ ซื ้อนำ้ มัน สำหรั บลูกค้ ำรำยที่มีวงเงิ นขำยเชื่ อ
หำกกำรขำยเชื่ อ ครั ง้ นัน้ ท ำให้ เกิ น วงเงิ น ขำยเชื่ อ หรื อ สรุปผลกำรตรวจติดตำม
ลูกค้ ำรำยนันมี
้ ภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินระยะเวลำกำรขำย - ผู้จดั กำรคลังได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของบริ ษัท โดยได้ ดำเนินกำรเปลี่ยนรหัสกำรทำรำยกำรขำยเชื่อน ้ำมันเกินวงเงินหรื อเกิน
ระยะเวลำกำรขำยเชื่อเมื่อมีกำรแจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน
เชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะไม่สำมำรถบันทึกคำ
สัง่ ซื ้อในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซือ้ น ้ำมันได้ ต้ องเสนอ
ขออนุมตั ิกำรขำยเชื่อที่เป็ นเป็ นไปตำมข้ อกำหนดกับผู้มี
อำนำจตำมที่บริ ษัทกำหนดไว้
ทำง QP มีข้อสังเกตว่ำในกรณีที่ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิ
ติ ด ภำรกิ จ ไม่ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ก็ จ ะแจ้ ง รหัสให้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ผู้ จั ด กำรคลัง น ำ้ มั น ทรำบทำงโทรศัพ ท์ แ ละแจ้ งให้
เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีประจำคลังเป็ นผู้ดำเนินกำร ทำง QP มี
ควำมเห็นว่ำผู้จัดกำรคลังไม่ควรบอกรหัสกับเจ้ ำหน้ ำที่
บัญ ชี ค ลัง เพื่ อ ด ำเนิ น กำรแทน เนื่ อ งจำกรหัสถื อ เป็ น
ควำมลับ
2. กำรจั ด ท ำแผนกำรเข้ ำตรวจเยี่ ย มลู ก ค้ ำไม่ มี คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
รู ป แบบที่ เ ป็ นมำตรฐำน และไม่ มี ก ำรจั ด ท ำ - บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบฟอร์ มในกำรตรวจเยี่ยมลูกค้ ำให้ เป็ นมำตรฐำนและจัดทำสรุ ปผลกำรตรวจเยี่ยมส่งให้ กับผู้มี
รำยงำนสรุปผลกำรเข้ ำตรวจเยี่ยมลูกค้ ำ
อำนำจพิจำรณำ ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนมีนำคม ปี 2555
บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ต้ อง
จัด ท ำแผนกำรเข้ ำ ตรวจเยี่ ย มลูก ค้ ำ และเสนอให้ กับ
ผู้จัดกำรแผนกขำยพิจำรณำและอนุมตั ิก่อน เจ้ ำหน้ ำที่
แผนกขำยต้ อ งตรวจเยี่ยมลูกค้ ำอย่ำงน้ อยเดือ นละ 1
ครัง้
ทำง QP มีข้อสังเกตว่ำกำรจัดทำแผนกำรเข้ ำตรวจ
เยี่ ย มลูก ค้ ำ ของเจ้ ำหน้ ำ ที่ แ ผนกขำยแต่ ล ะรำยไม่ มี
รู ปแบบมำตรฐำน และไม่มีกำรจัดทำสรุ ปผลกำรตรวจ
เยี่ยมลูกค้ ำให้ ผ้ จู ดั กำรแผนกขำยทรำบเป็ นลำยลักษณ์
อักษร มีเพียงกำรแจ้ งผลทำงวำจำเท่ำนัน้
ส่วนงำนซ่อมบำรุง สำนักงำนใหญ่
1. ไม่มีกำรควบคุมอะไหล่ที่เจ้ ำหน้ ำที่วิศวกรรมและ
ซ่อ มบ ำรุ ง เบิ ก ไปเพื่ อ รอกำรน ำไปใช้ ซ่ อ มบ ำรุ ง

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องของส่วนงำนขำยจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรปฏิบั ติงำน และกำรตรวจเยี่ยมลูกค้ ำตำม
แบบฟอร์ มมำตรฐำน

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทขอทบทวนและตรวจสอบขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนก่อน และจะประเมินขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมเหมำะสม ภำยใต้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทมอบหมำยให้ ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง
ทำหน้ ำที่ควบคุมอะไหล่ที่รอกำรนำไปใช้ ซ่อมบำรุ ง โดย
อะไหล่ที่สงั่ ซือ้ มำจะถูกบันทึกในระบบซอฟท์ แวร์ เมื่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุ งเบิกอะไหล่เพื่อ
เตรี ยมนำไปใช้ งำน อะไหล่ดงั กล่ำวก็จะถูกตัดออกจำก
ข้ อมู ล ในระบบ และส่ ง มอบให้ กั บ เจ้ ำหน้ ำที่ ส่ ว น
วิศวกรรมและซ่อมบำรุ งที่เบิก อย่ำงไรก็ตำม เจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนวิศ วกรรมและซ่อมบำรุ งที่เบิ กอะไหล่ไม่มี กำรท ำ
บัญชีคมุ ย่อยสำหรับอะไหล่ในส่วนที่เบิกไปรอซ่อมบำรุง
2. เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุ งได้ เบิกเงิ น
ทดรองจ่ำยสำหรับโครงกำรต่ำงๆ หลำยโครงกำร
พร้ อมกัน และจะทำกำรเคลียร์ เงินทดรองจ่ำยเมื่อ
เสร็ จโครงกำรสุดท้ ำย แทนที่จะเคลียร์ เงินทดรอง
จ่ำยเมื่อจบแต่ละโครงกำร

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตรวจนับอะไหล่คงเหลือที่อยูก่ บั รถเจ้ ำหน้ ำที่ซอ่ มบำรุงในวันที่ 30 มีนำคม 2555 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อม
กับดำเนินกำรจัดทำบัญชีคมุ อะไหล่คงเหลืออย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทขอทบทวนและตรวจสอบขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนก่อน และจะประเมินขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมเหมำะสม ภำยใต้
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- กำรเคลียร์ เงินทดรองจ่ำยได้ มีกำรเคลียร์ ทกุ สิ ้นเดือน ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิงำนปฏิบตั ิเช่นนี ้มำโดยตลอด

บริ ษัท มอบหมำยให้ ผ้ ูจัด กำรส่วนวิศ วกรรมและ
ซ่อมบำรุ งมีหน้ ำที่ติดตำมโครงกำรก่อสร้ ำงต่ำงๆ ของ
บริ ษั ท และดู แ ลเงิ น ทดรองจ่ ำ ยที่ เ บิ ก เพื่ อ ใช้ เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ทำง QP มีข้อสังเกตว่ำมีกำรเบิกเงินทดรองจ่ำย
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
โดยเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเพียงคนเดียว
ส ำหรั บ กำรใช้ ในโครงกำรหลำยโครงกำรพร้ อมกั น
จ ำนวนเงิ น ทดรองจ่ ำ ยจึ ง สู ง และเมื่ อ โครงกำรใด
โครงกำรหนึง่ แล้ วเสร็ จ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นวิศวกรรมและซ่อม
บำรุงจะยังไม่มีกำรเคลียร์ เงินทดรองจ่ำยแต่จะรอให้ จบ
โครงกำรทังหมดก่
้
อน
ส่วนงำนวิศวกรรม
1. ไม่มีแบบฟอร์ มกำรประเมินอย่ำงเป็ นทำงกำร
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ จดั ทำแบบฟอร์ มในกำรประเมินตรวจรับงำนโครงกำรให้ เป็ นมำตรฐำน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนเมษำยน 2555
ในกำรประเมิ น เพื่ อ ตรวจรั บมอบงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำงจะไม่ มี แ บบฟอร์ ม กำร สรุปผลกำรตรวจติดตำม
ประเมิ น กำรตรวจรั บ งำนโครงกำรที่ เ ป็ นลำยลัก ษณ์ - จำกกำรสอบทำนแบบฟอร์ มกำรตรวจรั บมอบงำน พบว่ำ เอกสำรระบุข้อมูลรำยละเอียดของงำน และผู้ตรวจรั บมอบงำน
อักษรอย่ำงเป็ นมำตรฐำน เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ
ครบถ้ วน
และสรุปผลกำรรับงำน
ข้ อสังเกตอื่น
1. บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันส่วนใหญ่กบั ผู้ค้ำรำยเดียว คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อน ้ำมันเกือบทังหมดจำกไทยออยล์
้
มำเป็ นเวลำนำนแล้ ว ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำทังในภำวะวิ
้
กฤตและภำวะ
ปั จจุ บัน บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยสั่ง ซื อ้ น ำ้ มั น กั บ
ปกติ ไทยออยล์สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรโดยไม่ติดขัด
บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์ ”) เป็ น - อย่ำงไรก็ตำม เจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบด้ ำนกำรสรรหำ ยังคงมีข้อมูลของผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและยังมีกำรสอบถำมและเปรี ยบเทียบ
ส่ว นใหญ่ หำกเกิ ด ภำวะวิ ก ฤตกับ ไทยออยล์ จนไม่
รำคำกับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นอย่ำงต่อเนื่อง
สำมำรถจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั บริ ษัทได้ จะส่งผลกระทบ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
โดยตรงต่อธุรกิจของบริ ษัทได้
ทำง QP เห็นว่ำบริ ษัทควรคำนึงถึงแผนบริ หำร
ควำมเสีย่ งในภำวะวิกฤตเช่นนี ้ไว้ ลว่ งหน้ ำ
2. กำรขำยน ้ำมัน (ตลำดนอก) ไม่มีกำรคิดค่ำบริ กำร
ในกำรจัดส่งน ้ำมัน และรถยนต์ที่ใช้ ในกำรจัดส่ง
น ้ำมันไม่มีกำรติดตังระบบ
้
GPS

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทมีกำรซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์มำเป็ นเวลำนำนทังในภำวะวิ
้
กฤตและภำวะปกติ และบริ ษัทก็มีกำรติดต่อเพื่อเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลกับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นอย่ำงต่อเนื่อง
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทแจ้ งว่ำปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำประเภทตลำดนอกโดยเฉลีย่ มีปริ มำณต่อครัง้ ไม่สงู มำก
- นอกจำกนี ้ บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนขับรถขนส่งน ้ำมันตลำดนอกต้ องมีบคุ คลค ้ำประกันหรื อทำประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัย
เพื่อค ้ำประกันกำรทำงำนในวงเงินครอบคลุมกำรขนส่งน ้ำมันแต่ละเที่ยว ทำให้ สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่
สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน บำงแห่ ง มี ก ำรขำยน ำ้ มัน ที่
อำจจะเกิดขึ ้น
เรี ยกว่ำ ตลำดนอก ซึ่งเป็ นรู ปแบบกำรขำยน ้ำมันให้ กับ - รวมทังกำรขนส่
้
งให้ ลกู ค้ ำประเภทนี ้มีระยะทำงค่อนข้ ำงสันก
้ ำไรที่ได้ จำกกำรขำยน ้ำมันจะครอบคลุมไปถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่ง
รำยย่อยที่ต้องมีกำรจัดส่งน ้ำมันและเก็บเงิ นค่ำนำ้ มัน
น ้ำมันดังกล่ำว
จำกลู ก ค้ ำที่ ป ลำยทำง ซึ่ ง ทำงบริ ษั ท ไม่ มี ก ำรคิ ด
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
ค่ำบริ กำรในกำรจัดส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ
นอกจำกนี ้ รถยนต์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรขนส่ง ยัง ไม่มี ก ำร - QP ได้ ทำกำรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีกำรจัดทำกับบริ ษัทประกันภัย เพื่อกำรค ้ำประกันกำรทำงำนของกำรขำยน ้ำมัน
ประเภทลูกค้ ำตลำดนอก พบว่ำกรมธรรม์ดงั กล่ำวมีกำรประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นทังหมดของสถำนี
้
ติดตัง้ ระบบ GPS เพื่อใช้ ในกำรติดตำมและควบคุม
บริ กำรน ้ำมันที่มีกำรขำยน ้ำมันประเภทลูกค้ ำตลำดนอก
พนักงำนขับรถขนส่งน ้ำมันตลำดนอก
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ทังนี
้ ้ QP ได้ กำหนดแผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในรำยไตรมำส ในปี 2555 โดยแบ่งธุรกรรมที่เข้ ำตรวจเป็ น 4 ธุรกรรม ดังนี ้
ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
1. ธุ ร กรรมกำรขำยและกำรรั บ
ชำระเงิน

ช่ วงเวลาที่เข้ า
ตรวจสอบ
เมษำยน ถึง
พฤษภำคม ปี 2555

วัตถุประสงค์

-

2. ธุ ร กรรมกำรจั ด ซื อ้ กำรจ่ ำ ย
ชำระเงิน และกำรบันทึกต้ นทุน

พฤษภำคม ถึง
มิถนุ ำยน ปี 2555

-

3. ธุรกรรมกำรบริ หำรบุคคล

สิงหำคม ถึง
กันยำยน ปี 2555

-

ข้ อมูลที่ใช้ ในการ
ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องและเป็ นไปตำมนโยบำยและ
ตุลำคม ถึง
ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ ว โดย
ระเบียบที่บริ ษัทได้ กำหนด
ธันวำคม ปี 2555 บริ ษัทได้ ชี ้แจงและกำหนดแนว
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรขำยและให้ บริ กำร
ทำงกำรแก้ ไขแล้ ว ทังนี
้ ้ QP อยู่
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรวำงแผนและกำรจัดส่งสินค้ ำ
ระหว่ ำ งกำรติ ด ตำมผลกำร
กำรตรวจสอบควำมครบถ้ ว น และถูก ต้ อ งของกำรจัด ท ำรำยงำน
แก้ ไขของบริ ษัทได้ ตรวจติดตำม
รวมทังประสิ
้
ทธิภำพในกำรสือ่ สำรข้ อมูล
ผลกำรดำเนิน กำรแก้ ไขระบบ
กำรควบคุม ดูแลเงิ นที่ รั บจำกกำรขำยเป็ นไปด้ วยควำมรั ดกุมและ
ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น ต ำ ม แ ผ น /
เหมำะสม ตลอดจนได้ บันทึก กำรรั บและแสดงในงบกำรเงิ นอย่ำ ง
แนวทำงที่บริ ษัทกำหนดไว้ แล้ ว
ครบถ้ วนทันเวลำ
กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง
มกรำคม ถึง
ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ ว โดย
กำรตรวจสอบกำรอนุมตั ิกำรจัดซื ้อ วิธีกำรจัดซื ้อ และกำรรับสินค้ ำ
มีนำคม ปี 2555 บริ ษัทได้ ชี ้แจงและกำหนดแนว
กำรตรวจสอบกำรบันทึกกำรซื ้อและต้ นทุนครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั
ทำงกำรแก้ ไขแล้ ว ทังนี
้ ้ QP ได้
อยูเ่ สมอ และได้ แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงสอดคล้ องกัน
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
กำรตรวจสอบกำรจ่ำยชำระกำรซื ้อ / กำรจ้ ำงเป็ นไปด้ วยควำมรัดกุม
แก้ ไขระบบควบคุมภำยในตำม
และโปร่งใส
แผน/แนวทำงที่บริ ษัทกำหนดไว้
แล้ วอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผล
กำรแก้ ไขของบริ ษัท
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องและเป็ นไปตำมนโยบำยและ
เมษำยน ถึง
ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ ว โดย
ระเบียบที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
มิถนุ ำยน ปี 2555 บริ ษัทได้ ชี ้แจงและกำหนดแนว
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ธุรกรรมที่ตรวจสอบ

ช่ วงเวลาที่เข้ า
ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบ

- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิ ภำพในกำรวำงแผนเกี่ยวกับพนักงำน
เช่น กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม รวมทังกำรประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั ิงำน
เป็ นต้ น
- กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ ำง เงินเดือน
และผลตอบแทนอื่น
4. ธุ ร กรรมกำรบริ ห ำรคลัง และ
ธุ ร กรรมกำรบริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์
ถำวร

พฤศจิกำยน ถึง
ธันวำคม ปี 2555

- กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ อง และเป็ นไปตำมนโยบำยและ
ระเบียบที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรคลังสินค้ ำ เกี่ยวกับ
กำรรับและจ่ำยสินค้ ำ
- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรคลังสินค้ ำ เกี่ยวกับ
กำรเก็ บรั ก ษำสิน ค้ ำให้ เพีย งพอ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ โดยใช้ ต้นทุนที่ประหยัด
- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง
- กำรตรวจสอบทรัพย์สินมีตวั ตน และได้ นำมำลงบัญชีอย่ำงครบถ้ วน
และถูกต้ อง รวมทังบั
้ นทึกรำยกำรกำไรหรื อรำยกำรขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยโดยถูกต้ อง
- กำรได้ มำและจำหน่ำยทรัพย์สนิ ได้ ผำ่ นกำรอนุมตั ิอย่ำงเหมำะสม
- ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมรำคำสะสมได้ คำนวณอย่ำงถูกต้ อง และ
นำมำลงบัญชีครบถ้ วน
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กรกฎำคม ถึง
กันยำยน ปี 2555

ผลการตรวจสอบ
ทำงกำรแก้ ไขแล้ ว ทังนี
้ ้ QP ได้
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
แก้ ไขระบบควบคุมภำยในตำม
แผน/แนวทำงที่บริ ษัทกำหนดไว้
แล้ วอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผล
กำรแก้ ไขของบริ ษัท
ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ ว โดย
บริ ษัทได้ ชี ้แจงและกำหนดแนว
ทำงกำรแก้ ไขแล้ ว ทังนี
้ ้ QP อยู่
ระหว่ ำ งกำรติ ด ตำมผลกำร
แก้ ไขของบริ ษั ท รอตรวจสอบ
ตำมแผน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
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1.

ธุรกรรมการขายและการรับชาระ

QP ได้ เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรขำยและกำรรับชำระในเดือนเมษำยน ถึง เดือนพฤษภำคม ปี 2555 โดยครอบคลุมเนื ้อหำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยในที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ข้ อมูลที่ QP ใช้ ในกำรตรวจสอบเป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงเดือนตุลำคม ถึงเดือนธันวำคม ปี 2554 ต่อมำ QP ได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือนพฤศจิกำยน
2555 ส่วนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือนตุลำคม ปี 2555 และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำรำยงำน
กำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรขำยและรับชำระ ทังนี
้ ้ ประเด็น
ข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนวทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึงผลกำรติดตำมของ QP ส่วนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
ส่ วนงานขาย
1. สำหรับบริ ษทั และ PMO – เอกสำรใบเบิกน้ ำมัน
ใบกำกับกำรขนส่ งน้ ำมัน และใบส่ งของ ไม่มีกำร
ลงนำมผูส้ ่งสิ นค้ำ
เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย )
(ของบริ ษัท
จำกกำรสอบทำนใบเบิกน ้ำมัน ใบกำกับกำรขนส่ง
น ำ้ มัน และใบส่ง ของ (สำเนำตั๋ว จ่ ำ ยน ำ้ มัน ส่ว นของ
บัญชีและส่วนของโรงจ่ำยน ้ำมัน) ของบริ ษัท และ PMO
เดือนตุลำคม ถึง เดือนธันวำคม ปี 2554 ทำง QP พบว่ำ
เอกสำรดัง กล่ำวบำงรำยกำรที่ ด ำเนิน กำรจ่ำ ยน ำ้ มัน

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำ บริ ษัทกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเรื่ องกำรลงนำมในเอกสำรไว้ อย่ำงชัดเจน โดยผู้ส่งน ้ำมัน
จะต้ องลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวให้ ครบถ้ วนก่อนส่งสำเนำคืนให้ เจ้ ำหน้ ำที่ โรงจ่ำย
- ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะกำชับเจ้ ำหน้ ำที่ประจำโรงจ่ำยน ้ำมัน พนักงำนขับรถ รวมถึงเจ้ ำหน้ ำที่ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ ำง
ควำมเข้ ำใจในกำรลงนำมในเอกสำรให้ ครบถ้ วนและถูกต้ องทุกครัง้
- อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรของบริ ษัทจำนวน 7 รำยกำร และของ PMO จำนวน 9 รำยกำรตำมที่ QP ตรวจ
พบว่ำไม่มีกำรลงนำมผู้สง่ สินค้ ำ ลูกค้ ำได้ ลงนำมรับสินค้ ำอย่ำงครบถ้ วนทังหมด
้
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ แจ้ งเตือนเจ้ ำหน้ ำที่ประจำโรงจ่ำยน ้ำมัน พนักงำนขับรถ รวมถึงเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องกำร
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ปรับปรุงข้ อมูล
รำยงำนผล
กำรตรวจ
ติดตำมล่ำสุด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ให้ กบั ลูกค้ ำเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่มีกำรลงนำมของผู้สง่ สินค้ ำ
(พนักงำนขับรถ) จำนวน 7 รำยกำร โดยมียอดเงินรวม
2.99 ล้ ำนบำทสำหรับบริ ษัท และ จำนวน 9 รำยกำร
โดยมียอดเงินรวม 2.06 ล้ ำนบำทสำหรับ PMO
2. สำหรับบริ ษัท – กำรขำยเชื่อเกินวงเงินขำยเชื่อหรือ
เกิ น ระยะเวลำกำรขำยเชื่ อ ไม่ไ ด้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ำม
ขันตอนกำรขออนุ
้
มตั ิวงเงินชัว่ ครำว
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
ของบริ ษัท)
จำกกำรสุ่มสอบทำนรำยงำนกำรขำยเกินวงเงิ น
ขำยเชื่อหรื อเกินระยะเวลำกำรขำยตังแต่
้ เดือนตุลำคม
ถึงเดือนธันวำคม ปี 2554 QP พบว่ำมีรำยกำรขำยเชื่อ
เกินกว่ำวงเงิ นขำยเชื่อหรื อเกินกว่ำระยะเวลำกำรขำย
เชื่ อ จ ำนวน 4 รำยกำร ที่ จ ำหน่ำ ยให้ กับ ลูก ค้ ำ ทั่ว ไป
(End User) โดยพนักงำนไม่ได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนกำร
้
ขออนุ มั ติ ว งเงิ น ชั่ ว ครำว (ไม่ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก
ผู้จัดกำรส่วนขำยและกำรตลำด แต่ยงั ได้ รับอนุมตั ิจำก
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน)

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ลงนำมในเอกสำรให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่บริ ษัทกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลง
วันที่ 30 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- จำกกำรสุม่ ตรวจสอบของ QP ในเดือนพฤศจิกำยน 2555 พบว่ำเอกสำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมของผู้ส่ง
สินค้ ำครบถ้ วน
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรขำยเชื่อเกินวงเงินหรื อระยะเวลำกำร
ชำระเงิน โดยจะต้ องมีกำรลงนำมอนุมตั ิจำกสำยงำนที่เกี่ยวข้ องตำมลำดับชัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเวลำที่
QP ดำเนินกำรตรวจสอบบริ ษัทเพิ่งรับผู้จัดกำรส่วนขำยและกำรตลำดเข้ ำมำ ผู้จัดกำรส่วนขำยและ
กำรตลำดจึงยังไม่ร้ ู จกั ลูกค้ ำดีพอจึงไม่มีกำรพิจำรณำและลงนำมอนุมตั ิในเอกสำร โดยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงินซึ่งเป็ นผู้มีอำนำจอนุมตั ิในขันตอนถั
้
ดไป ได้ พิจำรณำด้ ำนกำรเงินของลูกค้ ำร่ วมกับกำร
สอบถำมข้ อมูลลูกค้ ำจำกเจ้ ำหน้ ำที่ในส่วนกำรขำยและกำรตลำดที่ดูแลลูกค้ ำ ก่อนกำรอนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำว ปั จจุบนั ผู้จดั กำรส่วนกำรขำยและกำรตลำดต้ องพิจำรณำและลงนำมอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่ำวตำม
ระเบียบของบริ ษัททุกครัง้
- ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะกำชับเจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ ำงควำมเข้ ำใจในกำรลงนำมอนุมตั ิในเอกสำร
ให้ ครบถ้ วนและตรงตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิทกุ ครัง้
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ แจ้ งเตือนเจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องกำรลงนำมอนุมตั ิในเอกสำรให้ เป็ นไปตำม
แนวทำงที่บริ ษัทกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ ง
เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด และบริ ษัทได้ ดำเนินกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

3.1. สำหรับบริ ษัท – กำรแจ้ งผลจำกกำรประเมินกำร
จัดเกรดตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัท
แจ้ งให้ ตวั แทนจำหน่ำยทรำบทำงวำจำเท่ำนัน้
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
บริ ษั ทมี กำรจัด เกรดตัวแทนจ ำหน่ำ ยนำ้ มัน ของ
บริ ษัท (สถำนีบริ กำรนำ้ มันประเภท DODO) เพื่อให้
บริ ษั ท สำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรของตัว แทน
จำหน่ำยได้ อย่ำงเหมำะสม แต่ไม่มีกำรแจ้ งให้ ตวั แทน
จำหน่ำยนำ้ มันรั บทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร มีเพียง
เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ที่รับผิดชอบดำเนินกำรแจ้ ง
ทำงวำจำ

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
แบบฟอร์ มกำรขออนุมตั ิกำรซื ้อสินค้ ำเกินวงเงินเครดิต (แผ่น 5,8,9) ให้ มีรำยละเอียดสอดคล้ องเหมำสม
กับหลักเกณฑ์กำรอนุมตั ิที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
- จำกกำรสุม่ ตรวจสอบรำยงำนขำยเกินกว่ำข้ อกำหนด(แผ่น 5,8,9) ของ QP ในเดือนพฤศจิกำยน 2555
พบว่ำกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมขันตอนกำรขออนุ
้
มตั ิวงเงินชัว่ ครำวที่บริ ษัทกำหนดไว้
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทมีนโยบำยจัดเกรดลูกค้ ำทุกไตรมำส โดยมอบหมำยให้ ผ้ จู ัดกำรส่วนกำรขำยจัดแบ่งเกรดลูกค้ ำใน
พื ้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งเกรดให้ เป็ นไปตำมมติที่ประชุมของส่วนกำรขำยและกำรตลำด ซึ่ง
อ้ ำงอิงตำมเกณฑ์กำรจัดเกรดลูกค้ ำที่ผ้ บู ริ หำรได้ อนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรจัดเกรดลูกค้ ำเหมำะสมและอยู่
บนพื ้นฐำนที่บริ ษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้
- เพื่อให้ ลูกค้ ำได้ รับทรำบหลักเกณฑ์ เกี่ ย วกับกำรจัดเกรดและผลกำรจัดเกรดอย่ำงเพี ยงพอ บริ ษัทจะ
กำหนดให้ มีกำรแจ้ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดเกรดลูกค้ ำและกำรแจ้ งผลกำรจัดเกรดให้ ลกู ค้ ำรับทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องดำเนินกำรแจ้ งหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรจัดเกรดลูกค้ ำและกำรแจ้ งผลกำร
จัดเกรดให้ ลกู ค้ ำรับทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร โดยกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัดและ
สม่ำเสมอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบ
และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่งจะเริ่ มดำเนินกำรดังกล่ำวตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งผลกำรจัดเกรดให้ กบั ลูกค้ ำเป็ นรำยไตรมำส โดยจะเริ่ มแจ้ งผลครัง้ แรกในช่วงเดือนเมษำยน
2556
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เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ควบคุมภายใน
4. สำหรับบริ ษัท – รำยงำนสรุปยอดหนี ้คงค้ ำงรำยตัว
เพียงพอ
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
(กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง) มียอดหนี ้ไม่ตรงกับ
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำสำเหตุที่รำยงำนข้ อมูลไม่ตรงกันเนื่องจำกในรำยงำนอำยุลกู หนี ้ (Aging) จะแสดงเฉพำะ
รำยงำนอำยุลกู หนี ้ (กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง)
รหัสและรำยละเอียดของลูกหนี ้หลักเท่ำนัน้ ในกรณีที่ลกู หนี ้มีบริ ษัทในเครื อจะต้ องควบคุมและติดตำมจำก
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
สรุปรำยงำนลูกหนี ้รำยตัว
- บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งซอฟท์แวร์ ที่ใช้ ในกำรจัดทำรำยงำนอำยุลกู หนี ใ้ ห้ สำมำรถแสดง
จำกรำยงำนกำรสอบทำนรำยงำนอำยุลกู หนี ้ (กำร
รำยงำนอำยุลกู หนี ้ให้ ครบถ้ วนตรงกับรำยงำนลูกหนี ้รำยตัว
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง) เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลรำยงำน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
สรุ ปยอดหนี ้คงค้ ำงรำยตัว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
พบว่ำมีลกู หนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระในรำยงำนสรุ ปยอดหนี ้
- บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำได้ ปรับปรุ งระบบซอฟท์ แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้
คงค้ ำงรำยตัว แต่ไม่พบข้ อมูลดังกล่ำวอยู่ในรำยงำน
สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเหมำะสม โดยแสดงรำยละเอียดอำยุลกู หนี ้ และรำยละเอียดอื่นๆ
อำยุลกู หนี ้ (Aging) จำนวน 1 รำยกำร มียอดจำนวน
เพื่อใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
671,280 บำท
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
5. สำหรั บ PTC – รำยงำนสรุ ปรำยกำรขำยหน้ ำ
เพียงพอ
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
สถำนี บริ กำรนำ้ มันประจำวัน มีตัวเลขมิเ ตอร์ หัว
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำกำรบันทึกสมุดจดเลขมิเตอร์ ประจำกะทำงำน ผู้ปฏิบตั ิงำนอำจบันทึกคลำดเคลื่อนได้
จ่ำยไม่ตรงกับสมุดจดมิเตอร์ ประจำกะทำงำน
อย่ำงไรก็ตำม กำรบันทึกข้ อมูลกำรจำหน่ำยน ้ำมันประจำวันจะอ้ ำงอิงจำกตัวเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยเป็ นหลัก
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ไม่มีประสิทธิภำพ)
- ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ข้อมูลมีควำมถูกต้ องและใช้ อ้ำงอิงได้ อย่ำงเหมำะสม บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงกำรแก้ ไข ดังนี ้
1. กำชับให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่เ กี่ ย วข้ อ งปฏิบัติ งำนด้ วยควำมระมัด ระวัง โดยในช่ว งแรกจะมอบหมำยให้
จำกกำรสุ่มสอบทำนรำยงำนกำรขำยหน้ ำสถำนี
ผู้บงั คับบัญชำสุ่มสอบทำนกำรบันทึกข้ อมูลของผู้ปฏิบตั ิงำน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะ
บริ กำรน ้ำมันประจำวัน (สำขำหนองแค และสำขำบำง
เกิดขึ ้น
น ำ้ เปรี ย้ ว) พบว่ ำ สมุ ด จดมิ เ ตอร์ ประจ ำกะท ำงำน
2. จัดให้ มีกำรสอบทำนข้ อมูลระหว่ำงกัน โดยเปรี ยบเทียบตัวเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยและที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนบันทึก
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

(บัน ทึก โดยเจ้ ำหน้ ำ ที่หน้ ำลำนตอนที่มี กำรเปลี่ย นกะ
ทำงำน) มีตวั เลขมิเตอร์ ไม่ตรงกับตัวเลขมิเ ตอร์ หวั จ่ำย
น ้ำมันในสรุ ปรำยงำนกำรขำยหน้ ำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ประจำวัน (บันทึกโดยผู้จัดกำรสำขำ เพื่อปิ ดยอดขำย
ประจำวันในซอฟท์แวร์ กำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน )
จำนวนทังสิ
้ ้น 14 รำยกำร

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ในสมุดจดเลขมิเตอร์ ประจำกะทำงำนเพื่อเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงควำมถูกต้ องระหว่ำงกัน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่งให้ กำชับเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ เพิ่ม
ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน และมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันสอบทำนกำรบันทึกข้ อมูล
ของเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนบริ กำรน ้ำมัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ ง
เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
-

จำกกำรสุ่มตรวจสอบของ QP จำกรำยงำนสรุ ปกำรขำยหน้ ำสถำนีประจำวัน และ
สมุดจดมิเตอร์ พบว่ำ ได้ มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้ อง

6. สำหรับ PTC – เลขที่ใบกำกับภำษี และใบส่งของ
บำงรำยกำรมี กำรยกเลิก โดยไม่ทรำบเหตุผลที่
ชัดเจน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสุม่ สอบทำนเอกสำรใบกำกับภำษี และใบ
ส่งของของสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำหนองแคและสำขำ
บำงน ้ำเปรี ย้ ว QP พบว่ำเลขที่ใบกำกับภำษี และใบส่ง
ของบำงรำยกำรถูกยกเลิกโดยไม่ได้ ระบุสำเหตุ

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- เนื่องจำกระบบที่ใช้ งำนอยู่ในปั จจุบนั ไม่ได้ กำหนดให้ ต้องบันทึกเหตุผลในกำรยกเลิกเอกสำร
- เพื่อให้ กำรสืบค้ นย้ อนหลังเกิดควำมสะดวกและใช้ อ้ำงอิงในกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเหมำะสม บริ ษัทจึงได้
กำหนดแนวทำงแก้ ไขไว้ 2 ส่วนดังนี ้
1. มอบหมำยให้ สว่ นบัญชี จัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบกำกับภำษี / ใบส่งของ พร้ อมกับให้ ระบุ
สำเหตุกำรยกเลิกไว้ อย่ำงชัดเจนเป็ นประจำทุกเดือน
2. สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำในระยะยำว บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำ / แก้ ไข
โปรแกรมกำรทำงำนให้ สำมำรถบันทึกสำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรทุกประเภท ทุกครัง้ ระบบจึงจะ
อนุญำตให้ ยกเลิกรำยกำรเอกสำรได้ สำเร็ จ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สำมำรถอ้ ำงอิงเหตุผล ควำมจำเป็ นในกำร
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ยกเลิก รวมถึงหำแนวทำงแก้ ไขได้ อย่ำงเหมำะสม
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีจดั ทำข้ อมูลรำยงำนกำรยกเลิกเอกสำรพร้ อมระบุสำเหตุกำรยกเลิกที่ชดั เจน
เป็ นประจำทุกเดือน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง
รับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถบันทึก
สำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรในระบบฐำนข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556QP ได้ ทำกำรสอบทำนขันตอนของกำรปฏิ
้
บตั ิงำนของส่วนงำนบัญชี พบว่ำ
ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน 2555 เป็ นต้ นไป ส่วนงำนบัญชีได้ มีกำรจัดทำทะเบียนคำขอยกเลิกออกทดแทน
ใบกำกับภำษี พร้ อมระบุสำเหตุของกำรยกเลิกเอกสำรเพื่อรำยงำนให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

2.

ธุรกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ าง และการจ่ ายชาระ

QP ได้ เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง และกำรจ่ำยชำระในเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมิถุนำยน ปี 2555 โดยครอบคลุมเนื ้อหำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ ในแผนกำร
ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ข้ อมูลที่ QP ใช้ ในกำรตรวจสอบเป็ นข้ อมูลเกิดขึ ้นในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม ปี 2555 ต่อมำ QP ได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือน
พฤศจิกำยน 2555 ส่วนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือนตุลำคม ปี 2555 และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้
พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง และ
กำรจ่ำยชำระ ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนวทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึง ผลกำรติดตำมของ QP ส่วนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท เฉพำะประเด็น
ข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
ส่ วนงานจัดซือ้
1. สำหรับบริ ษัทและ PTC – ระบบไม่รองรับกำรเรี ยก
ข้ อมูลใบขอซือ้ (PR) ที่ผ่ำนมำอนุมัติแล้ ว เพื่ อ
นำมำเปิ ดใบสัง่ ซื ้อ (PO)
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิงำนไม่มีประสิทธิภำพ)
ข้ อมูลใบขอซื ้อ (Purchase Request: PR) ของทุก
ส่วนงำนทีข่ อซื ้อที่บนั ทึกในระบบซอฟท์แวร์ กำรจัดซื ้อจัด
จ้ ำงจะถูกถ่ำยโอนมำยังส่วนจัดซื ้อทังหมดไม่
้
วำ่ ใบขอซื ้อ
(PR) นันจะได้
้
รับอนุมตั ิแล้ วหรื อไม่ ทำให้ สว่ นจัดซื ้อต้ อง
ทำสมุดบันทึกรับ (Log Book) ใบขอซื ้อที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ
และตรวจสอบเอกสำรใบขอซื ้อที่ได้ รับจำกส่วนงำนที่ขอ

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำระบบซอฟท์แวร์ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงเดิมนันจะแสดงผลใบขอซื
้
้อ (PR) ที่ผ้ ขู อซื ้อจัดทำทังหมด
้
จึงจำเป็ นต้ องมีกำรจัดทำสมุดบันทึกรับ (Log Book)
- อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทตระหนักดีว่ำระบบซอฟท์ แวร์ กำรจัดซื ้อมีควำมสำคัญ บริ ษัทจึงได้ มีกำรปรับปรุ ง
ระบบซอฟท์ แ วร์ กำร จั ด ซื อ้ โดยใช้ ซอฟท์ แวร์ Microsoft Dynamics AX 2012 ในกำรพั ฒ นำ
ระบบซอฟท์ แ วร์ ก ำรจัด ซื อ้ จัด จ้ ำ ง ท ำให้ ก ำรรำยงำนและคัดแยกใบขอซื อ้ (PR) แต่ละสถำนะมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- ตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม 2555 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทได้ ใช้ ระบบซอฟท์แวร์ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่พฒ
ั นำขึ ้นใหม่ ทำ
ให้ ใบขอซื ้อ (PR) ที่บนั ทึกในระบบสวำมำรถแสดงสถำนะต่ำงๆ ของใบขอซื ้อ (PR) เพื่อให้ สว่ นงำนที่ขอซื ้อ
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ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ซื ้อ
QP มีค วำมเห็ นว่ำ ขัน้ ตอนกำรจัด ซื อ้ จะมีค วำม
รัดกุมยิ่งขึ ้น หำกบริ ษัทสำมำรถพัฒนำระบบซอฟท์แวร์
กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงให้ ข้อมูลใบขอซื ้อ (PR) ที่ส่วนจัดซือ้
ได้ รับแสดงสถำนะกำรอนุมตั ิของใบขอซื ้อ (PR) ก็จะ
ช่วยให้ สว่ นจัดซื ้อไม่ต้องทำสมุดบันทึกรับ (Log Book)
อีก
2. ส ำหรั บ บริ ษั ท และ PTC – ใบขอซื อ้ ที่ ผ่ ำ นกำร
อนุมตั ิและลงนำมในสมุดบันทึกรับ (Log Book)
แล้ ว บำงรำยกำรยังไม่มีกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ (PO)
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิงำนไม่มีประสิทธิภำพ)
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรใบขอซื ้อของทังบริ
้ ษัท
และ PTC ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิ และมีกำรลงนำมในสมุด
บันทึกรับ (Log Book) ของส่วนงำนจัดซื ้อ ทำง QP
พบว่ ำ มี ใ บขอซื อ้ ที่ ผ่ ำ นกำรอนุ มัติ แ ล้ ว แต่ ยัง ไม่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรในช่วงเวลำ
ที่ตรวจสอบ จำนวน 15 รำยกำรสำหรั บ บริ ษัท และ
จำนวน 17 รำยกำรสำหรับ PTC
QP มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรล่ ำ ช้ ำอำจ
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนงำนที่ขอซื ้อ

เพียงพอ

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ทรำบสถำนะของใบขอซื ้อ (PR) นันๆ
้ เช่น อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำ หรื อ อนุมตั ิ หรื อ ไม่อนุมตั ิ
- เฉพำะใบขอซือ้ (PR) ที่ได้ รับอนุมัติ ระบบซอฟท์ แวร์ จัดซือ้ จัดจ้ ำงจะส่งข้ อมูลไปยังส่วนจัดซือ้ เพื่อ
ดำเนินกำรเปิ ดใบสัง่ ซื ้อ (PO) ต่อไป
- QP ได้ สอบทำนรำยงำนใบขอซื ้อ (PR) ของเดือนพฤศจิกำยน 2555 พบว่ำ รำยงำนใบขอซื ้อ (PR) ที่
จัดพิมพ์จำกโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP) สำมำรถแสดงสถำนะของใบขอซื ้อ (PR) ที่
ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ และอ้ ำงอิงเลขที่ใบสัง่ ซื ้อ (PO) ไดอย่ำงถูกต้ องทังนี
้ ้ ส่วนจัดซื ้อยังคงใช้ สมุด
บันทึกรับ (Log Book) ควบคูไ่ ปกับกำรใช้ ระบบใหม่ที่ปรับปรุงจนถึงเดือนธันวำคม ปี 2555
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำ ใบขอซื ้อ (PR) ตำมที่ QP ตรวจพบว่ำยังไม่มีกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ (PO) ณ ช่วงเวลำ
ดังกล่ำว ส่วนจัดซื ้ออยูร่ ะหว่ำงประสำนงำนและต่อรองเงื่อนไขต่ำงๆ กับผู้จำหน่ำยสินค้ ำหรื อบริ กำรเพื่อให้
ได้ ข้อสรุปก่อนที่จดั จัดทำใบสัง่ ซื ้อ (PO)
- ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั รำยกำรขอซื ้อดังกล่ำว ได้ มีกำรดำเนินกำรสัง่ ซื ้อ และผู้ขอซื ้อได้ รับสินค้ ำครบถ้ วนแล้ ว
- อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะทบทวนขัน้ ตอนกำรจัดซื อ้ เพื่อให้ เกิดควำมรั ดกุมและเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องทรำบถึงแนวทำงปฏิบตั ิในกำรขอซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำง

โดยกำหนดให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนในส่วนจัดซื ้อดำเนินกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ ( PO) ให้
รวดเร็วยิ่งขึ ้น
เคร่ งครัด

- จำกกำรตรวจสอบของ QP พบว่ำเอกสำรใบขอซื ้อ (PR) ได้ มีกำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ (PO) ครบถ้ วนทุกรำยกำร
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เรี ยบร้ อยแล้ ว
-

3. สำหรับบริ ษัทและ PTC – ไม่พบว่ำ KPI ในกำร
วัดผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนจัดซื ้อได้ ถกู พิจำรณำ
อย่ำ งเป็ นลำยลักษณ์ อัก ษร รวมทัง้ ระยะเวลำที่
กำหนดเป็ น KPI มีระยะเวลำนำน
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิงำนไม่มีประสิทธิภำพ)
บริ ษัทมีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำใบสัง่
ซื ้อ (PO) นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับใบขอซื ้อ (PR) โดยถือเป็ น
KPI ที่ใช้ วดั ประสิทธิภำพกำรทำงำนของส่วนจัดซื ้อ แต่
QP ไม่พบว่ำแนวทำงนี ้ได้ ถกู พิจำรณำอนุมตั ิ อย่ำงเป็ น
ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ให้ ฝ่ ำยบริ หำรได้ มี โ อกำส
พิจำรณำระยะเวลำกำรสัง่ ซือ้ สินค้ ำในหมวดต่ำงๆ ให้
เหมำะสม
QP เห็ น ว่ำ ระยะเวลำของกำรสั่ง ซื อ้ สิน ค้ ำ ใน
หลำยๆ หมวดสิน ค้ ำ มี ร ะยะเวลำนำน บำงรำยกำรมี
ระยะเวลำตังแต่
้ 30 – 72 วัน อย่ำงไรก็ตำมเมื่อทำกำร
ทดสอบระยะเวลำในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ พบว่ำระยะเวลำ
ในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำส่วนใหญ่ไม่เกิน KPI ที่กำหนด

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำระยะเวลำในกำรจัดทำใบสัง่ ซื อ้ (PO) ที่บริ ษัทกำหนดและใช้ วดั ประสิทธิ ภำพในกำร
ทำงำน (KPI) ของส่วนงำนจัดซือ้ นัน้ ได้ นำเสนอในที่ประชุมฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไปเพื่อให้ ควำมเห็น โดยที่
ประชุมมีมติให้ นำมำใช้ ดำเนินกำร แต่เนื่องจำกแนวทำงดังกล่ำวจะนำมำใช้ อ้ำงอิงในกำรปฏิบตั ิงำนเป็ น
ครัง้ แรก ที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้ มีกำรรำยงำนและประเมินผลกำรใช้ งำน เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ ไข KPI ให้ มี
ประสิทธิภำพต่อไป
- นอกจำกนี ้ สำหรับรำยกำรที่ QP ตรวจพบว่ำมีระยะเวลำในกำรจัดทำใบสัง่ ซือ้ นำน ส่วนใหญ่เป็ นงำน
ก่อสร้ ำงที่มีกำรเพิ่มเติม หรื อเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดงำน ทำให้ เกิดควำมล่ำช้ ำในกำรออกใบสัง่ ซื ้อ (PO)
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนจัดซื ้อจะจัดให้ มี กำรแจ้ งให้ พนักงำนภำยในบริ ษัทรับทรำบว่ำ ในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อ
บริ กำร ผู้ขอซื ้อต้ องระบุเงื่อนไขและรำยละเอียดของสินค้ ำและบริ กำรให้ ครบถ้ วนและชัดเจน เพื่อให้ เกิด
ควำมรวดเร็ วในกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้ค้ำ ก่อนออกใบสัง่ ซื ้อ (PO) ต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อและเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบแนวทำงขอซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำร ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำม
อย่ำงเคร่ งครัด โดยกำหนดให้ ส่วนจัดซื ้อดำเนินกำรทบทวน KPI ในกำรวัดประสิทธิภำพ

ในกำรทำงำนของส่วนงำนจัดซื ้อ และนำระยะเวลำในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรเข้ ำ
บันทึกในโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP) เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ สู งั่ ซื ้อสินค้ ำ
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หรื อบริ กำรสำมำรถทรำบถึงระยะเวลำในกำรรับสินค้ ำได้

4.1. สำหรั บบริ ษัท และ PTC – ใบสั่งซื อ้ (PO) บำง
รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตุผลที่
ชัดเจน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสอบทำนใบสั่ง ซื อ้ (PO) ในระบบ
ซอฟท์ แ วร์ ก ำรจัด ซื อ้ จั ด จ้ ำง พบว่ ำ ใบสั่ง ซื อ้ ที่ มี ก ำร
ยกเลิกเอกสำร ไม่มีกำรระบุเหตุผลของกำรยกเลิกอย่ำง
ชัดเจน และส่วนจัดซื ้อสำมำรถทำกำรยกเลิกเอกสำรได้
โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจำกผู้บงั คับบัญชำก่อน

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

- QP ได้ สอบทำนเอกสำร KPI วัดประสิทธิภำพในกำรทำงำนของส่วนจัดซื ้อ พบว่ำ บริ ษัทได้ มีกำรทบทวน
KPI วัดประสิทธิ ภำพในกำรทำงำนของส่วนจัดซื ้อ โดยได้ รับกำรอนุมตั ิอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำก
ผู้บงั คับบัญชำ และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 31 ตุลำคม 2555 เป็ นต้ นไป
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- เนื่องจำกระบบซอฟท์แวร์ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่ใช้ งำน ไม่ได้ กำหนดให้ ต้องบันทึกเหตุผลในกำรยกเลิกใบสัง่
ซื ้อไว้ ทำให้ ไม่สำมำรถสืบค้ นย้ อนหลังได้ บริ ษัทจึงได้ กำหนดแนวทำงแก้ ไขไว้ 2 ส่วนดังนี ้
1. มอบหมำยให้ ส่วนจัดซือ้ จัดพิมพ์ ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบสัง่ ซือ้ พร้ อมกับให้ ระบุสำเหตุกำร
ยกเลิกไว้ อย่ำงชัดเจนเป็ นประจำทุกเดือน
2. สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำในระยะยำว บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำและแก้ ไข
ระบบซอฟท์ แ วร์ ก ำรจัดซื อ้ จัด จ้ ำงให้ สำมำรถบัน ทึกสำเหตุกำรยกเลิก เอกสำรทุกประเภท และ
กำหนดให้ ต้องบันทึกสำเหตุทกุ ครัง้ ระบบจึงจะอนุญำตให้ ยกเลิกรำยกำรเอกสำรได้ สำเร็ จ
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ส่วนจัดซื ้อให้ บันทึกข้ อมูลเหตุผลกำรยกเลิกใบสัง่ ซือ้ ทุกครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออก
หนังสือแจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- ปั จจุบนั เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนจัดซื ้อได้ มีกำรจัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบสัง่ ซื ้อโดยระบุสำเหตุของกำร
ยกเลิกใบสัง่ ซื ้อไว้ ทกุ ครัง้ บริ ษัทจึงสำมำรถใช้ รำยงำนดังกล่ำวในกำรตรวจสอบสำเหตุได้ อย่ำงเหมำะสม
ประกอบกำรยกเลิกใบสัง่ ซือ้ เกิ ดขึน้ น้ อยมำกในแต่ละเดือ น ดังนัน้ บริ ษั ทจึงมีควำมเห็ นว่ำ กำรจัดท ำ
รำยงำนจึงเพียงพอสำหรับกำรควบคุมและตรวจสอบโดยไม่จำเป็ นต้ องลงทุนแก้ ไขระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั
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5. สำหรั บบริ ษัทและ PTC – ชื่ อตำแหน่งที่แสดงใน
ตำรำงอำนำจอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำไม่สอดคล้ อง
กับชื่อตำแหน่งที่แสดงในผังองค์กรของบริ ษัท
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
ของบริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนตำแหน่งในตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำเปรี ยบเทียบกับตำแหน่งที่แสดงในผัง
องค์กรของบริ ษัท พบว่ำบำงตำแหน่งที่แสดงในตำรำง
อำนำจอนุมตั ิไม่ตรงกับตำแหน่งที่แสดงตำมผังองค์กร
ของบริ ษัท
6. สำหรั บ PTC – ใบสั่ง ซื อ้ (PO) บำงรำยกำรมี
ผู้อนุมัติกำรสัง่ ซือ้ เกิ นวงเงิ น อำนำจกำรอนุมัติ ที่
บริ ษัทได้ กำหนดไว้
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
ของบริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนผู้มี อำนำจอนุมัติก ำรสัง่ ซือ้ ใน

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
- บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถบันทึก
สำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรในระบบฐำนข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ มี ก ำรทบทวนอ ำนำจอนุมัติ ทัง้ ฉบับ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเหมำะสมสอดคล้ อ งกับ กำร
ปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยคงไว้ ซงึ่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ รวมถึงกำรแก้ ไขตำแหน่งของผู้มีอำนำจอนุมตั ิด้วย
โดยบริ ษัทจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 ได้ อนุมตั ิปรับปรุ งหลักเกณฑ์อำนำจ
อนุมตั ิ โดยได้ แก้ ไขให้ อำนำจอนุมตั ิสอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ิงำนและผังองค์กรของบริ ษัท

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำที่ผำ่ นมำเพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเกิดควำมคล่องตัว แต่ยงั คงไว้ ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่ดี
บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ ผ้ ชู ่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่เป็ นผู้ลงนำมในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำและบริ กำรบำงรำยกำร
แต่ไม่ได้ มอบหมำยอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
- ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีกำรทบทวนอำนำจอนุมตั ิทงฉบั
ั ้ บ เพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสมสอดคล้ องกับกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยคงไว้ ซงึ่ ระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ รวมถึงกำรแก้ ไขตำแหน่งของผู้มีอำนำจอนุมตั ิด้วย
โดยบริ ษัทจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

เอกสำรใบสัง่ ซือ้ ของบริ ษัทและ PTC เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับตำรำงอำนำจอนุมตั ิที่บริ ษัทกำหนดไว้ อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร พบว่ำ มีเอกสำรใบสัง่ ซื ้อ (PO) ของ PTC
จำนวน 8 รำยกำรมีผ้ ลู งนำมอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อเกินวงเงิน
อำนำจอนุมตั ิที่บริ ษัทกำหนดไว้

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

จ ำ ก ก ำ รต ร ว จ สอ บ เ อ ก สำ รก ำ รรั บ สิ น ค้ ำ
เปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ซือ้ (PO) พบว่ำ มีเอกสำรกำรรั บ
สินค้ ำ จำนวน 1 รำยกำรใช้ เวลำนำนในกำรทยอยรับ
สินค้ ำ

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 ได้ อนุมตั ิปรับปรุ งหลักเกณฑ์อำนำจ
อนุมตั ิ โดยได้ แก้ ไขให้ อำนำจอนุมตั ิสอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ิงำนและผังองค์กรของบริ ษัท
- QP ได้ ทำกำรสุม่ ตรวจสอบเอกสำรใบสัง่ ซื ้อ (PO) ของเดือนพฤศจิกำยน 2555 พบว่ำ เอกสำรใบสัง่ ซื ้อ
(PO) ได้ มีกำรลงนำมอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อตำมหลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้ อย่ำงถูกต้ อง
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรแจ้ งว่ำบริ ษัทมีกำรกำหนดแนวทำงในเรื่ องกำรรับสินค้ ำหรื อบริ กำรที่สงั่ ซื ้อ และกำหนดเป็ น KPI
ในกำรประเมินผลเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อ
- สำหรับรำยกำรที่ QP ตรวจพบว่ำมีกำรทยอยรับสินค้ ำ บริ ษัทตรวจสอบแล้ วพบว่ำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นกำรซื ้ออุปกรณ์ GPS ซึง่ รวมกำรดำเนินกำรติดตังด้
้ วย ทำให้ บริ ษัทมีกำรทยอยรับสินค้ ำหลำย
ครัง้ โดยระยะเวลำในกำรติดตัง้ ขึ ้นกับ 1) ควำมพร้ อมของบริ ษัทในกำรนำรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำติด ตัง้
อุปกรณ์ เนื่องจำกรถบรรทุกน ้ำมันทังหมดอยู
้
่ระหว่ำงกำรจัดซื ้อ และ 2) ตำรำงกำรนัดหมำยของผู้ขำย
สินค้ ำ เนื่องจำกผู้ขำยต้ องมีกำรติดตังให้
้ กบั ลูกค้ ำรำยอื่นด้ วย

8. ส ำหรั บ บริ ษั ท และ PTC – กำรรั บ สิ น ค้ ำบำง
รำยกำรมีกำรรับสินค้ ำล่ำช้ ำกว่ำวันที่กำหนดส่ง
สินค้ ำในเอกสำรใบสัง่ ซื ้อ (PO)
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดำเนินกำรรับสินค้ ำรำยกำรดังกล่ำวครบถ้ วนแล้ ว
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำระบบซอฟท์ แวร์ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่ใช้ งำนอยู่ กำหนดให้ ผ้ ขู อซือ้ ต้ องระบุวนั ที่ต้องกำร
สินค้ ำในใบสัง่ ซื ้อเอง วันที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อดังกล่ำวอำจไม่สอดคล้ องกับควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ ำ
ของผู้ขำยสินค้ ำได้

7. สำหรับบริ ษัท – กำรรับสินค้ ำบำงรำยกำรใช้ ระยะ
เวลำนำนในกำรทยอยรับสินค้ ำ
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิงำนไม่มีประสิทธิภำพ)

เพียงพอ

เพียงพอ
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ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ของบริ ษัท)

- เพื่อ ปรั บปรุ ง กำรปฏิ บัติ งำนให้ เกิ ดควำมเหมำะสมและป้องกัน ควำมผิดพลำด บริ ษัทได้ ก ำหนดแนว
ทำงแก้ ไขไว้ 2 ส่วน ดังนี ้
1. สำหรับกำรระบุวนั ที่ที่ต้องกำรสินค้ ำในใบสัง่ ซื ้อ PTC ได้ แจ้ งพนักงำนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่จดั ทำใบสัง่ ซื ้อให้
เพิ่มควำมระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงกำรระบุวันที่ต้ องกำรสินค้ ำให้ อ้ำงอิงเกณฑ์ กำรรั บสินค้ ำที่
กำหนด
2. ในระยะยำว PTC จะปรับปรุ งระบบกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง ให้ มีกำรระบุวนั ที่ต้องกำรสินค้ ำในระบบให้
อ้ ำงอิงเกณฑ์และระยะเวลำกำรรับสินค้ ำที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดต่อไป

จำกกำรตรวจสอบข้ อมูลกำรรับสินค้ ำเปรี ยบเทียบ
กับใบสัง่ ซื อ้ (PO) พบว่ำมีกำรรั บสินค้ ำล่ำช้ ำกว่ำวันที่
กำหนดส่งสินค้ ำ จำนวน 12 รำยกำรสำหรับบริ ษัท และ
จำนวน 43 รำยกำรสำหรับ PTC
ทำง QP เห็ น ว่ำ กำรรั บ สิน ค้ ำ ล่ำ ช้ ำ กว่ำ วัน ที่
กำหนดส่งสินค้ ำ อำจทำให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ได้ กำหนดไว้

9.2. สำหรั บ บริ ษัทและ PTC – ใบตรวจรั บสิน ค้ ำบำง
รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตุผลที่
ชัดเจน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรระบุวนั ที่ต้องกำรสินค้ ำ โดยต้ องให้ สอดคล้ อง
กับชนิดและประเภทสินค้ ำตำมที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม
2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- QP ได้ สอบทำนข้ อมูลกำรรับสินค้ ำเปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อ (PO) เกี่ยวกับวันที่กำหนดส่งสินค้ ำของเดือน
พฤศจิกำยน 2555 พบว่ำข้ อมูลกำรรับสินค้ ำอยูภ่ ำยในวันที่กำหนดส่งบริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำง
ในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่ เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถตรวจสอบและแจ้ งวันที่ต้องกำรสินค้ ำตำม
เกณฑ์และระยะเวลำรับสินค้ ำที่กำหนดโดยบริ ษัทให้ ผ้ ขู อซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรทรำบในขณะที่จดั ทำใบขอ
ซื ้อ ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชีแ้ จงว่ำ ระบบซอฟท์แวร์ กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่ใช้ งำนอยู่ไม่ได้ กำหนดให้ ต้องบันทึกเหตุผลในกำร
ยกเลิกใบตรวจรับสินค้ ำไว้ ทำให้ ไม่สำมำรถสืบค้ นย้ อนหลังได้ บริ ษัทจึงได้ กำหนดแนวทำงแก้ ไขไว้ 2 ส่วน
ดังนี ้
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คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

จำกกำรสอบทำนใบตรวจรับสินค้ ำ พบว่ำใบตรวจ
รับสินค้ ำที่มีกำรยกเลิกเอกสำรนัน้ ไม่มีกำรระบุเหตุผล
ของกำรยกเลิกเอกสำรอย่ำงชัดเจน และส่วนงำนจัดซื ้อ
สำมำรถทำกำรยกเลิกเอกสำรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จำกผู้บงั คับบัญชำก่อน

1. มอบหมำยให้ สว่ นจัดซื ้อ จัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบรับสินค้ ำ พร้ อมกับให้ ระบุสำเหตุกำร
ยกเลิกไว้ อย่ำงชัดเจนเป็ นประจำทุกเดือน
2. สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำในระยะยำว บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำ / แก้ ไข
โปรแกรมกำรกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง เพื่อให้ สำมำรถบันทึ กสำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรทุกประเภท ทุกครัง้
ระบบจึงจะอนุญำตให้ ยกเลิกรำยกำรเอกสำรได้ สำเร็ จ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สำมำรถอ้ ำงอิงเหตุผล ควำม
จำเป็ นในกำรยกเลิก รวมถึงหำแนวทำงแก้ ไขได้ อย่ำงเหมำะสม

10. ส ำหรั บ บริ ษั ท – กำรประเมิ น ผู้ ขำยสิ น ค้ ำและ
บริ กำรของบริ ษัทไม่มีรำยละเอียดประกอบกำรให้
คะแนน

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อให้ บนั ทึกข้ อมูลเหตุผลกำรยกเลิกใบรับสินค้ ำทุกครัง้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออก
หนังสือแจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- ปั จจุบนั เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อได้ มีกำรจัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบตรวจรับสินค้ ำโดยระบุสำเหตุ
ของกำรยกเลิกใบตรวจรับไว้ ทกุ ครัง้ บริ ษัทจึงสำมำรถใช้ รำยงำนดังกล่ำวในกำรตรวจสอบสำเหตุได้ อย่ำง
เหมำะสม ประกอบกำรยกเลิกใบสัง่ ซื ้อเกิดขึ ้นไม่สงู มำกในแต่ละเดือน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำร
จัดทำรำยงำนจึงเพียงพอสำหรับกำรควบคุมและตรวจสอบโดยไม่จำเป็ นต้ องลงทุนแก้ ไขระบบซอฟท์แวร์ ที่
ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
- บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถบันทึก
สำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรในระบบฐำนข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- เนื่องจำกในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทเริ่ มกำหนดให้ มีกำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรทุกครั ง้ โดยใน
เบื ้องต้ น ได้ เริ่ มดำเนินกำรสำหรับกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในส่วนงำนคลังแม่กลอง ส่วนงำนควำมปลอดภัย และ

เพียงพอ
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เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสอบทำนเอกสำรกำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำ
และบริ ก ำรของบริ ษั ท ตัง้ แต่เ ดื อ น มกรำคม ถึ ง เดื อ น
มีนำคม ปี 2555 QP มีข้อสังเกตว่ำกำรประเมินผู้ค้ำไม่มี
รำยละเอียดประกอบกำรให้ คะแนนในกำรประเมินผู้ค้ำ
รำยต่ำงๆ
QP เห็นว่ำกำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรแต่
ละครัง้ ควรมีหลักฐำนหรื อเอกสำรที่บ่งชี ้ว่ำผู้ขำยสินค้ ำ
และบริ กำรสำมำรถปฏิบัติต ำมระเบี ยบของบริ ษัท ได้
และมีผลประเมินจำกเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงถูกต้ อง
และเหมำะสม
ส่ วนงานจัดหานา้ มัน
1. สำหรับบริ ษัท – รำยงำนกำรรับน ้ำมันที่จัดทำโดย
คลัง น ำ้ มัน ศรี ร ำชำ (รำยงำนควบคุม กำรสั่ง ซื อ้
น ำ้ มัน จำกไทยออยล์ ) ระบุส ถำนที่ จัด ส่ง น ำ้ มัน
ปลำยทำงไม่สอดคล้ องกับรำยงำนกำรรั บนำ้ มัน
เข้ ำคลังน ้ำมัน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสอบทำนรำยกำรกำรรับน ้ำมันที่จดั ทำโดย

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ส่วนงำนศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบน ้ำมัน ก่อน
- หำกกำรประเมินสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริ ษัทจะพิจำรณำให้ นำแนวทำงดังกล่ำวมำใช้
ในกำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรทุกครัง้ กับทุกหน่วยงำนที่มีกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงต่อไป
- ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สื่อสำรให้ ทุกหน่วยงำนรับทรำบเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรเพื่อให้
เกิดควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ องตรงกัน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ มีกำรจัดทำกำรประเมินผู้ขำย ซึง่ กำรประเมินผู้ขำยจะทำทุกครัง้ ที่มีกำรรับสินค้ ำหรื อบริ กำร
- QP ได้ ส่มุ ตรวจสอบเอกสำรกำรประเมินผู้ค้ำของบริ ษัทในเดือนพฤศจิ กำยน 2555 พบว่ำบริ ษัทมี
รำยละเอียดประกอบกำรให้ คะแนนในกำรประเมินผู้ค้ำรำยต่ำงๆ และมีผลกำรประเมินจำกเจ้ ำหน้ ำที่ที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนบริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกำรจัดทำกำรประเมินผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำร

ไม่เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำข้ อมูลในรำยงำนกำรควบคุมกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันกับไทยออยล์จดั ทำขึ ้นและส่งไปให้ เจ้ ำหน้ ำที่
ประจำคลังแต่ละคลัง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ในกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลัง ทังนี
้ ้ รำยงำนกำรควบคุมกำร
สัง่ ซื ้อน ้ำมันกับไทยออยล์เป็ นรำยงำนในซอฟท์แวร์ Excel โดยเจ้ ำหน้ ำที่จัดหำน ้ำมันที่สำนักงำนขำย
ศรี รำชำจึงอำจจะเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรบันทึกข้ อมูล (Manual Key) ได้
- ในกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลัง หำกข้ อมูลในรำยงำนกำรควบคุมกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันกับไทยออยล์ไม่ ตรงกับใบกำกับ
กำรขนส่ง เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังน ้ำมันจะตรวจสอบกับทำงสำนักงำนขำยศรี รำชำ หำกพบว่ำเกิดควำม
ผิดพลำดจำกกำรจัดทำข้ อมูลของทำงสำนักงำนขำยศรี รำชำ เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังก็ จะรั บนำ้ มันและ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
สำนัก งำนขำยศรี ร ำชำ (“รำยงำนควบคุม กำรสั่ง ซื อ้
น ้ำมันกับไทยออยล์”) กับรำยงำนกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลัง
น ้ำมันตำมข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซือ้
น ้ำมัน (STOCK PICS) ทำง QP พบว่ำสถำนที่จดั ส่งใน
รำยงำนควบคุมกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันกับไทยออยล์ จำนวน 6
รำยกำร ไม่สอดคล้ องกับรำยงำนกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลัง
น ้ำมัน ใบสัง่ ซื ้อ และใบกำกับกำรรับ /ส่งผลิตภัณฑ์ทำง
รถยนต์ที่ออกโดยไทยออยล์

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
บันทึกข้ อมูลในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันตำมข้ อมูลใบกำกับกำรขนส่ง โดยไม่มีกำรแก้ ไขข้ อมูลใน
รำยงำนกำรควบคุมกำรสัง่ ซือ้ น ้ำมันกับไทยออยล์ เนื่องจำกรำยงำนดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องใช้ งำนใดๆ
หลังจำกนี ้ ดังนัน้ ข้ อมูลในรำยงำนกำรควบคุมกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์บำงรำยกำรจึงไม่ตรงกับ
ใบกำกับกำรขนส่งนันและรำยงำนกำรรั
้
บน ้ำมันเข้ ำคลังน ้ำมันได้
- ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ตรวจสอบรำยกำรที่ผิดพลำดทัง้ 6 รำยกำรแล้ ว พบว่ำมีกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลังจริ งถูกต้ อง
ครบถ้ วน
- เพื่อเป็ นกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดแนวทำงแก้ ไข
ไว้ 2 ส่วน ดังนี ้
1. ปรับปรุงระบบให้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรขอซื ้อ กำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ และกำรรำยงำนสรุปกำรซื ้อทังหมด
้
โดยใช้ ฐำนข้ อมูลเดียวกันแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ กำรออกรำยงำนเพื่อนำมำใช้ อ้ำงอิงในกำรปฏิบตั ิงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. อบรมแนวทำงและวิธีปฏิบตั ิให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทรำบเกี่ยวกับระบบเมื่อได้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
เพื่อให้ ปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงถูกต้ องต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องให้ เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรบันทึกข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือ
แจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถบันทึก
สำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรในระบบฐำนข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
- จำกกำรสุม่ ตรวจสอบของ QP พบว่ำ รำยงำนกำรรับน ้ำมันของคลังน ้ำมันศรี รำชำที่สง่ ไปยังคลังสำขำ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

2. สำหรับบริ ษัท – รำยงำนกำรรับน ้ำมันที่จัดทำโดย
สำนักงำนขำยศรี รำชำมีข้อมูลเลขที่ใบกำกับกำร
ขนส่ง ไม่ ต รงกั บ รำยงำนกำรรั บ น ำ้ มัน เข้ ำคลัง
น ้ำมัน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรรับน ้ำมันที่จดั ทำโดย
สำนัก งำนขำยศรี ร ำชำ (“รำยงำนควบคุม กำรสั่ง ซื อ้
น ้ำมันกับไทยออยล์”) กับ รำยงำนกำรรับน ้ำมันเข้ ำคลัง
น ้ำมันตำมข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซือ้
น ้ำมัน (STOCK PICS) ทำง QP พบว่ำข้ อมูลเลขที่
ใบกำกับกำรขนส่งในรำยงำนควบคุมกำรสัง่ ซือ้ นำ้ มัน
กับไทยออยล์ จำนวน 9 รำยกำร ที่ไม่ตรงกับรำยงำน
กำรรับน ้ำมันเข้ ำคลังน ้ำมัน

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ไม่เพียงพอ

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
เปรี ยบเทียบกับรำยงำนกำรรับน ้ำมันใส (STOCK PICS) ช่วงวันที่ 15 – 30 พฤศจิกำยน 2555 มีข้อมูล
ถูกต้ องครบถ้ วน
คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน (STOCK PICS) ซึ่งเจ้ ำหน้ ำที่ประจำ
คลังเป็ นผู้บนั ทึกตำมข้ อมูลใบกำกับกำรขนส่งอำจเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรบันทึกข้ อมูล (Manual Key)
ได้
- ส ำหรั บ น ำ้ มัน ที่ สั่ง ซื อ้ จำกไทยออยล์ ทำงไทยออยล์ จ ะส่ ง รำยงำนสรุ ป กำรสั่ง ซื อ้ น ำ้ มัน ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำให้ บริ ษัทภำยในวันรุ่ งขึน้ ซึ่งข้ อมูลดังกล่ำวจะถูกนำมำเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่บนั ทึกใน
ระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน (STOCK PICS) ดังนัน้ ข้ อมูลที่ผิดพลำดจำกกำรบันทึกข้ อมูลจะถูกแก้ ไข
- ยกเว้ นกำรสั่ ง ซื อ้ น ำ้ มัน จำกผู้ ค้ ำน ำ้ มัน รำยอื่ น ที่ ไ ม่ มี ก ำรจั ด ส่ ง รำยงำนสรุ ป กำรสั่ง ซื อ้ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่จะส่งใบแจ้ งหนี ้ (Invoice) มำให้ บริ ษัทจึงกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีทำหน้ ำที่ตรวจเช็ค
ควำมถูกต้ องของข้ อมูลตำมใบเรี ยกเก็ บเงิ น (Invoice) กับข้ อมูลในระบบซอฟท์ แวร์ กำรสัง่ ซื ้อนำ้ มัน
(STOCK PICS) อย่ำงไรก็ตำมเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีอำจไม่มีกำรแก้ ไขข้ อมูลเลขที่ใบกำกับกำรขนส่งที่ไม่ถกู ต้ อง
เนื่องจำกไม่กระทบต่อกำรชำระเงินกับผู้ค้ำน ้ำมัน
- เพื่อเป็ นกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดแนวทำงแก้ ไข
ไว้ 2 ส่วน ดังนี ้
1. ระยะสัน้ มอบหมำยให้ ผ้ บู นั ทึกรำยงำนกำรรับน ้ำมันที่คลังศรี รำชำ บันทึกข้ อมูลด้ วยควำมรอบคอบ
รวมถึงให้ มีกำรสอบทำนข้ อมูลที่บนั ทึกโดยผู้บงั คับบัญชำ และ/หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
2. สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำระยะยำว บริ ษัทจะปรับปรุ งระบบ ให้ มีกำรแจ้ งเตือนเมื่อมีกำรบันทึกข้ อมูล
ผิดพลำด หรื อกำรบันทึกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด ประกอบกับ พัฒนำ / แก้ ไข
โปรแกรมให้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรขอซื ้อ กำรจัดทำใบสัง่ ซื ้อ และกำรรำยงำนสรุ ปกำรซื ้อทังหมดโดย
้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ใช้ ฐำนข้ อมูลเดียวกันแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ กำรออกรำยงำนเพื่อนำมำใช้ อ้ำงอิงในกำรปฏิบตั ิงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. อบรมแนวทำงและกำชับวิธีปฏิบตั ิให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องรับทรำบเกี่ยวกับระบบ เพื่อให้ ปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง
ถูกต้ องต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องให้ เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรบันทึกข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือ
แจ้ งลงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงในกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำระบบซอฟท์แวร์ ที่เกี่ยวข้ องให้ สำมำรถบันทึก
สำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรในระบบฐำนข้ อมูล ทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ภำยในเดือนมีนำคม ปี 2556
- จำกกำรสุม่ ตรวจสอบของ QP พบว่ำ รำยงำนกำรรับน ้ำมันของคลังน ้ำมันศรี รำชำที่สง่ ไปยังคลังสำขำ
เปรี ยบเทียบกับรำยงำนกำรรับน ้ำมันใส (STOCK PICS) ช่วงวันที่ 15 – 30 พฤศจิกำยน 2555 มีข้อมูล
ถูกต้ องครบถ้ วน

3.

ธุรกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

QP เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรขำยและกำรรับชำระในเดือนสิงหำคม ถึง เดือนกันยำยน 2555 โดยครอบคลุมเนื ้อหำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ข้ อมูลที่ QP ใช้ ในกำรโดยตรวจสอบเป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงเดือนเมษำยน ถึงเดือนมิถนุ ำยน 2555 ต่อมำ QP ได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือน พฤศจิ กำยน 2555
และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมีมติ
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ปรับปรุงข้ อมูล
รำยงำนผล
กำรตรวจ
ติดตำมล่ำสุด

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

รับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึง
ผลกำรติดตำมของ QP เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำมำรถสรุปได้ ประเด็นข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และแนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท ดังนี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
ส่ วนบริหารงานบุคคล
1. สำหรับบริ ษัท และ PTC - แผนอัตรำกำลังคน
(Manpower Plan) ไม่มีกำรลงนำมอนุมตั ิอย่ำง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนแผนอัต รำกำลัง คนที่ส่วนงำน
บริ หำรทรัพยำกรบุคคลใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
ในกำรวำงแผน เพื่อกำรสรรหำบุคคลำกร ไม่พบกำรลง
นำมอนุมัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ห ำรอย่ ำ งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
2. สำหรับ PTC - กำรสรรหำเจ้ ำหน้ ำที่มำปฏิบตั ิงำน
ในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สำมำรถตัด สิน ใจคัด เลือ กได้ ทัน ที โดยไม่มี ก ำร
ตรวจสอบประวัติพนักงำนก่อนเข้ ำทำงำน
(เข้ ำข่ำยกำรปฏิบตั ิงำนไม่มีประสิทธิภำพ)

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- แผนอัตรำกำลังคน (Manpower Plan) จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อพิจำรณำ
พร้ อมกับกำรพิจำรณำงบประมำณประจำปี ซึ่งต้ องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ ประชุมดังกล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม บริ ษัทจะกำหนดให้ ต้องมีกำรลงนำมอนุมตั ิแผนอัตรำกำลังคน (Manpower Plan) อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทอยูใ่ นระหว่ำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังคน (Manpower Plan) ประจำปี 2556 ซึ่งจะนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อพิจำรณำและลงนำมอนุมตั ิ เพื่อประกำศใช้ ตอ่ ไป

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เนื่องจำก อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวันที่ปฏิบตั ิงำน ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมันมีอตั รำค่อนข้ ำงสูง บริ ษัทจึง
มีแนวทำงปฏิบตั ิในกำรรับสมัครงำนพนักงำนรำยวัน ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน คือ ให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สำมำรถรับสมัครพนักงำนรำยวัน ณ สถำนที่ปฏิบตั ิงำนได้ โดยต้ องส่งข้ อมูลพนักงำนรำยดังกล่ำวมำที่ส่วน
บริ หำรงำนบุคคลในภำยหลัง เพื่อสอบทำนข้ อมูลพนักงำน และบันทึกประวัติพ นักงำนเข้ ำระบบ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน และคงไว้ ซงึ่ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

จำกกำรสอบทำนขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนกำรสรร
หำของสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มั น พบว่ ำ วิ ธี ก ำรสรรหำ
เจ้ ำหน้ ำที่มำปฏิบตั ิงำนในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ผู้จัดกำร
สถำนี บริ ก ำรนำ้ มัน มี อำนำจในกำรตัดสิน ใจคัด เลือ ก
บุ ค คลเข้ ำท ำงำน โดยไม่ มี ก ำรตรวจสอบประวั ติ
พนักงำนก่อนเข้ ำทำงำน ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทเกิดควำม
เสียหำยได้
3. สำหรั บ บริ ษั ท - ผัง โครงสร้ ำงของบริ ษั ท มี บ ำง
ตำแหน่ง งำนไม่พบใบพรรณนำหน้ ำ ที่งำน (Job
Description)
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนต ำแหน่ ง งำนที่ แ สดงในผั ง
โครงสร้ ำงของบริ ษัท เปรี ยบเทียบกับใบพรรณนำหน้ ำที่
งำน (Job Description) พบว่ำ ต ำแหน่ง งำนบำง
ตำแหน่งที่แสดงในผังโครงสร้ ำงของบริ ษัท ไม่พบว่ำมีใบ
พรรณนำหน้ ำที่งำน (Job Description) แสดงอยู่ใน
แฟ้ มเอกสำร
4. สำหรับบริ ษัท – ใบแบบขออนุมตั ิอตั รำกำลังที่เกิด

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษั ท ได้ ก ำชับ ให้ ส่ว นบริ ห ำรงำนบุค คลต้ อ งปรั บ ปรุ ง ขัน้ ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำนให้ มี ค วำมรั ด กุม และมี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ ้นในเรื่ องกำรรับพนังกำนสถำนีบริ กำรเข้ ำทำงำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ออกหนังสือแจ้ งลง
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 โดยกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรต้ องมีกำรตรวจสอบประวัตพิ นักงำนอย่ำง
เพียงพอ และบริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเพิ่มขันตอนกำรตรวจสอบประวั
้
ติพนักงำนของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันก่อนกำรประเมินพนักงำนเพื่อบรรจุเป็ นพนักงำนรำยเดือน
เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- ในกรณีที่มีกำรรับผู้สมัครตังแต่
้ ระดับเจ้ ำหน้ ำที่จนถึงระดับผู้บริ หำร ที่ เป็ นตำแหน่งงำนใหม่ หรื อต้ องกำร
รั บสมัครอย่ำงเร่ งด่วน ผู้บังคับบัญ ชำ หรื อผู้บริ หำรที่ดูแลหน่วยงำน จะเขียนขอบเขตงำนไว้ ในใบขอ
อัตรำกำลัง และจะจัดทำใบพรรณนำหน้ ำที่งำน (Job Description) ในภำยหลัง ซึง่ ตำแหน่งงำนที่ไม่พบว่ำ
มีใบพรรณนำหน้ ำที่งำน (Job Description) บริ ษัทได้ จดั ทำใบพรรณนำหน้ ำที่งำนแล้ ว (Job Description)
ซึง่ ผู้บริ หำรจะพิจำรณำก่อนลงนำมอนุมตั ิใช้ ตอ่ ไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- QP พบว่ำ ตำแหน่งงำนที่เดิมพบว่ำไม่มีใบพรรณนำหน้ ำที่งำน ส่วนใหญ่บริ ษัทได้ จดั ทำใบพรรณนำ
หน้ ำที่งำนอย่ำงถูกต้ องแล้ ว และมีบำงตำแหน่งงำนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำ

ควรแก้ ไข /

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน
จำกกำรขอขยำยหรื อ เพิ่ ม อัต รำก ำลัง คนบำง
ปรับปรุง
รำยกำรไม่ผ่ำนกำรลงนำมอนุมัติจ ำกกรรมกำร
ผู้จดั กำร
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนเอกสำรใบแบบขออนุ มั ติ
อัตรำกำลังตังแต่
้ เดือนเมษำยน ถึงเดือนมิถนุ ำยน พบว่ำ
ใบแบบขออนุมตั ิอตั รำกำลังที่เกิดจำกกำรขอขยำยหรื อ
เพิ่ ม อั ต รำก ำลั ง คนไม่ ผ่ ำ นกำรลงนำมอนุ มั ติ จ ำก
กรรมกำรผู้จดั กำรจำนวน 6 รำยกำร
5. สำหรับบริ ษัท และ PTC – กำรจัดเก็บเอกสำรใน
แฟ้ มประวัติพนักงำนมีเอกสำรไม่ครบถ้ วนตำมที่
บริ ษัทได้ กำหนดไว้
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)
จำกกำรสุ่ม ตรวจสอบแฟ้ มประวัติ พ นักงำนของ
พนัก งำนแต่ ล ะรำยที่ แ สดงสถำนะทดลองงำน และ
สถำนะปั จจุบนั พบว่ำ เอกสำรประกอบกำรสมัครงำน
ของพนัก งำนบำงรำยมี ก ำรจั ด เก็ บ เอกสำรในแฟ้ ม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิกรณี กำรขอเพิ่มอัตรำกำลัง (กรณี ไม่อยู่ในงบประมำณ) อย่ำง
ชัดเจน และให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องนี ้มำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทจะกำชับ เจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรที่
เกี่ยวข้ องให้ ยดึ ตำมแนวทำงปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- QP ได้ ตรวจสอบใบแบบขออนุมตั ิอตั รำกำลังที่เกิดจำกกำรขอขยำยหรื อเพิ่มอั ตรำกำลังคนในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2555 พบว่ำเอกสำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมอนุมตั ิจำกผู้บงั คับบัญชำถูกต้ องครบถ้ วน

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเรื่ องกำรจัดเก็บข้ อมูลในแฟ้ มประวัติพนักงำน และอยูร่ ะหว่ำงกำรปรับปรุ ง
Checklist รำยกำรเอกสำรสำคัญที่ต้องจัดเก็บไว้ ในแฟ้ มประวัติของพนักงำน รวมถึงหำผู้รับผิดชอบในกำร
จัดเก็บและสอบทำนข้ อมูลรำยกำรเอกสำรให้ ครบถ้ วนก่อนนำแฟ้ มประวัติพนักงำนจัดเก็บเข้ ำตู้เอกสำร
ประกอบกับบริ ษัทมีแผนจะสอบทำนควำมครบถ้ วนของแฟ้ มเอกสำร รวมถึงรำยกำรเอกสำรในแฟ้ ม เพื่อ
รวบรวมเอกสำรสำคัญสำหรับใช้ ประกอบกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกรได้ อย่ำงเพียงพอ
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- QP ได้ ทำกำรสุม่ ตรวจสอบแฟ้ มประวัติพนักงำนที่เข้ ำทำงำนในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 พบว่ำ กำร
จัดเก็บเอกสำรในแฟ้ มประวัติพนักงำน มีเอกสำรสำคัญประกอบกำรสมัครงำนของพนักงำนถูกจัดเก็บใน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ประวัติพนักงำนไม่ครบถ้ วนตำมที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
เช่น บำงรำยกำรไม่พบใบแบบขออัตรำกำลังคน ไม่พบ
ใบสมัครงำน ไม่พบสัญญำจ้ ำงงำน และไม่พบสำเนำ
ใบขับขี่ประเภท 4 ในแฟ้ มประวัติพนักงำนขับรถ
6. สำหรับบริ ษัท – กำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำร
สมัครงำนของพนักงำนในแฟ้ มประวัติพนักงำนไม่
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

แฟ้ มประวัติอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน

เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
เนื่องจำกบริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุ ง Checklist รำยกำรเอกสำรสำคัญที่ต้องจัดเก็บไว้ ในแฟ้ มประวัติ
พนักงำน กำรปรับปรุงดังกล่ำวจะรวมถึงกำรกำหนดหัวข้ อ และกำรจัดเรี ยงเอกสำรที่จดั เก็บในแฟ้ มประวัติ
พนักงำน เพื่อให้ กำรจัดเก็บมีรูปแบบ มำตรฐำน และสำมำรถสืบค้ นได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น
สรุปผลกำรตรวจติดตำม

บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้
มี ค วำมรั ด กุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ น้ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ กำรจัด เก็ บ เอกสำร
ประกอบกำรสมัครงำนของพนักงำนในแฟ้มประวัติให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย โดยออก
หนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด

จำกกำรสุ่ม ตรวจสอบเอกสำรที่ จัด เก็ บ ในแฟ้ ม
ประวัติพนักงำน พบว่ำ กำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำร
สมัครงำนที่ อยู่ในแฟ้ มประวัติพ นัก งำนส่วนใหญ่ ไม่มี
ควำมเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย ได้ แ ก่ ไม่มี กำรแบ่ง แยก
เอกสำร และไม่มีกำรเย็บเอกสำรเข้ ำแฟ้ ม เป็ นต้ น ซึ่ง
กำรจัดเก็บเอกสำรดังกล่ำวอำจทำให้ เอกสำรสำคัญของ
พนักงำนเกิดกำรสูญหำยได้

7.4. สำหรั บบริ ษัท - กำรบันทึกข้ อมูลเงินเดือน และ
สวัส ดิ ก ำรอื่ น ๆของพนัก งำนใหม่ ใ นระบบ HR

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

- QP พบว่ำส่วนงำนบริ หำรบุคคลได้ ดำเนินกำรปรับปรุง Check List รำยกำรเอกสำรสำคัญที่จดั เก็บในแฟ้ ม
ประวัติ พ นัก งำน รวมถึ ง มี ก ำรก ำหนดหัว ข้ อกำรจัด เรี ย งเอกสำรที่ จัด เก็ บ ในแฟ้ มประวัติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
มำตรฐำนในกำรจัดเก็บ และสำมำรถสืบค้ นได้ รวดเร็ วขึ ้น
ไม่เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลในระบบให้ ถกู ต้ อง พร้ อมทังแจ้
้ งให้ พนักงำนทรำบและจัดเก็บเงินส่วนเกิน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ไม่ ไ ด้ รั บ กำรตรวจสอบกั บ สั ญ ญำจ้ ำงอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

คืนบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ทำงบริ ษัทจะกำชับผู้ปฏิบตั ิงำนให้ ใช้ ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกข้ อมูล และ
กำหนดให้ มีกำรสุม่ สอบทำนข้ อมูลในระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
- ในเบือ้ งต้ น บริ ษัทจะเพิ่มแบบฟอร์ มยืนยันกำรบันทึก และสอบทำนข้ อมูลพนักงำน โดยต้ องระบุชื่อผู้
บันทึก และผู้สอบทำนข้ อมูล พร้ อมมีกำรลงนำมในแบบฟอร์ มดังกล่ำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะบรรจุกำรสุม่
ตรวจสอบกำรบันทึกข้ อมูล และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กบั พนักงำน ให้ อยู่ในแผนกำรตรวจสอบของส่วน
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ทุกครัง้ ที่เข้ ำตรวจสอบระบบบริ หำรงำนบุคคล
- บริ ษัทจะศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโปรแกรม เพื่อป้องกันกำรปั นทึกข้ อมูลคลำดเคลื่อน และให้ สำมำรถ
สนับสนุนกำรทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น

จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรบันทึกข้ อมูลเงิ นเดือน
และสวัส ดิ ก ำรอื่ น ๆ ของพนัก งำนใหม่ ใ นระบบ HR
เปรี ยบเทียบกับเอกสำรสัญญำจ้ ำงงำนที่จดั เก็บในแฟ้ ม
ประวัติพนักงำน พบว่ำ กำรบันทึกข้ อมูลเงินเดือน และ
สวัสดิกำรอื่น ๆ ไม่สอดคล้ องกับสัญญำจ้ ำงงำนที่บริ ษัท
ได้ จดั ทำขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จำนวน 1 รำย

8. บริ ษัท และ PTC – เอกสำรใบประเมินผลกำร
ทดลองงำนมี ก ำรลงนำมผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ไ ม่
ครบถ้ วน
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุ งขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับกำรบันทึกข้ อมูลเงินเดือน และสวัสดิกำรอื่นๆของพนักงำนใหม่ โดย
ออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำง
เคร่งครัด
- QP พบว่ำบริ ษัทได้ ทำกำรแต่งตังผู
้ ้ จดั กำรแผนกส่วนบริ หำรงำนบุคคลมำดำเนินกำรตรวจสอบข้ อมูลของ
พนักงำนใหม่ในระบบ ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน 2555 เป็ นต้ นไป
เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
บริ ษัทได้ กำหนดแบบฟอร์ มใบประเมินผลกำรทดลองงำน รวมถึงกำหนดผู้ลงนำมในแบบฟอร์ มดังกล่ำว
โดยได้ เริ่ มใช้ อย่ำงจริ งจังในปี 2554 ดังนัน้ รำยกำรที่เกิดขึน้ ก่อนปี 2554 อำจมีควำมไม่ครบถ้ วนบ้ ำง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ แจ้ งแนวทำงปฏิบตั ิดงั กล่ำวต่อเจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องเพื่อทรำบและให้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดแล้ ว

จำกกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรใบประเมินผลกำร
ทดลองงำนของพนัก งำนบริ ษั ท พบว่ ำ เอกสำรใบ
ประเมินผลกำรทดลองงำนบำงรำยกำรมีกำรลงนำมผู้มี
อำนำจอนุมตั ิไม่ครบถ้ วน

9.5. สำหรั บบริ ษัท และ PTC - ข้ อมูลประวัติของ
พนักงำนในระบบ HR ไม่ได้ แสดงสถำนภำพของ
พนักงำนให้ เป็ นปั จจุบนั
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสุม่ ตรวจสอบรำยชื่อพนักงำนในระบบ HR
เกี่ ย วกับ สถำนภำพของพนัก งำน พบว่ ำ มี ก ำรแสดง
สถำนภำพของพนักงำนบำงรำยในระบบ HR ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ซึง่ อำจส่งผลทำให้ สว่ นงำนที่เกี่ยวข้ องนำข้ อมูล
ไปใช้ ไม่ถกู ต้ อง

สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุ งขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับใบประเมินผลกำรทดลองงำนต้ องมีกำรลงนำมผู้มีอำนำจอนุมตั ิอย่ำง
ครบถ้ วน โดยออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
- QP พบว่ำ ใบประเมิน ผลกำรทดลองงำนของพนักงำนที่ผ่ำนกำรทดลองงำนมีก ำรลงนำมอนุมัติ จำก
ผู้บงั คับบัญชำอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ ปรั บปรุ งข้ อมูลในระบบให้ ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว และเพื่อให้ มีกำรบันทึก ควบคุม และติดตำม
ข้ อมูลของพนักงำนในระบบได้ อย่ำงถูกต้ อง บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำทะเบียนคุมรำยชื่อพนักงำนใหม่
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรควบคุม ติ ด ตำมกำรบัน ทึก ข้ อ มูลต่ำ งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยในทะเบี ย นคุม ดัง กล่ำ วจะระบุ
ผู้รับผิดชอบ และวันที่ดำเนินกำรไว้ อย่ำงชัดเจน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุ งขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับ ข้ อมูลประวัติของพนักงำนในระบบ HR ต้ องแสดงสถำนภำพของ
พนักงำนให้ เป็ นปั จจุบนั โดยออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง
รับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- บริ ษัทอยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรติดตังระบบทะเบี
้
ยนคุมรำยชื่อพนักงำนใหม่ เพื่อใช้ ในกำรควบคุมติดตำม
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
กำรบันทึกข้ อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง

10. ส ำหรั บ บริ ษั ท – กำรจั ด ท ำใบขอปฏิ บั ติ ง ำน
ล่วงเวลำมีกำรจัดทำหลังจำกที่มีกำรปฏิบัติงำน
ล่วงเวลำเรี ยบร้ อยแล้ ว
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
บริ ษัท)
จำกกำรสอบทำนขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนเกี่ยวกับ
กำรขอปฏิ บัติ ง ำนล่ว งเวลำ (OT) พบว่ ำ กำรขอ
ปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ (OT) เจ้ ำหน้ ำที่ที่มีควำมประสงค์
ต้ องกำรทำงำนล่วงเวลำ (OT) จะทำกำรขออนุมตั ิกำร
ปฏิบัติงำนล่วงเวลำจำกผู้บังคับบัญชำทำงวำจำก่อน
แล้ วจึ ง มำจั ด ท ำใบขอปฏิ บั ติ ง ำนล่ ว งเวลำ ( OT)
ภำยหลังที่มีกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่ง
อำจท ำให้ ก ำรอนุ มั ติ ก ำ รท ำง ำนล่ ว งเวลำจำ ก
ผู้บงั คับบัญชำไม่มีควำมน่ำเชื่อถือได้

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- โดยปกติแล้ วในกำรทำงำนล่วงเวลำ (OT) เจ้ ำหน้ ำที่จะมีกำรแจ้ งหรื อขออนุมตั ิผ้ บู งั คับบัญชำเพื่อให้ ทรำบ
และอนุมตั ิด้วยวำจำก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนจริ งทุกครัง้ หลังจำกนัน้ จึงเข้ ำไปบันทึกกำรขอปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ
ในระบบ และนำส่งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำลงนำมอนุมตั ิ ก่อนนำส่งให้ สว่ นบริ หำรงำนบุคคลบันทึกกำรเบิกค่ำ
ล่วงเวลำในระบบต่อไป
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บัติ ง ำนเกิ ด ควำมรั ด กุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ น้ ปั จจุ บัน บริ ษั ท ได้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำร และระบบกำรเบิกค่ำล่วงเวลำ (OT) โดยกำหนดให้ พนักงำนต้ องบันทึกขอเบิกค่ำ
ล่วงเวลำ (OT) ผ่ำนระบบ และผู้บงั คับบัญชำจะเข้ ำไปอนุมตั ิรำยกำรผ่ำนระบบ ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ รับกำรอนุมตั ิ
จะถูกนำไปคำนวณค่ำล่วงเวลำให้ กบั พนักงำน บริ ษัทเริ่ มใช้ ระบบดังกล่ำวที่สำนักงำนใหญ่ และจะขยำย
ไปยังส่วนงำนอื่นๆ ตำมลำดับ
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
- ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ใช้ ระบบสำรสนเทศในกำรบันทึกขอเบิกค่ำล่วงเวลำ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ
แล้ ว จะจัดทำบันทึกขอเบิกค่ำล่วงเวลำและระบุรำยละเอียดของงำนที่ทำผ่ำนระบบ Intranet ซึ่งจะแสดง
ช่วงเวลำที่เจ้ ำหน้ ำที่ได้ ปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำไปแล้ ว หลังจำกนัน้ ผู้บงั คับบัญชำจะตรวจสอบเหตุผลและ
ควำมจำเป็ นในกำรทำงำนล่วงเวลำ พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนกับลักษณะงำนที่
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ได้ ป ฏิ บัติ ง ำน จำกนัน้ จึ ง ทำกำรอนุมัติผ่ำ นระบบ Intratnet ซึ่ง ข้ อมูลจะถูก ส่ง ไปยัง ส่ว น
บริ หำรงำนบุคคลเพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนนำข้ อมูลไปคำนวณจ่ำยค่ำล่วงเวลำ ดังนัน้ ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิ
กำรปฏิบตั ิงำนและกำรจ่ำยเงินค่ำล่วงเวลำที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั จึงสอดคล้ องกับลักษณะกำรปฏิบตั ิงำนของ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
เจ้ ำหน้ ำที่ในส่วนสำนักงำนใหญ่แล้ ว

11. สำหรับ PTC - กำรบันทึกลงเวลำเข้ ำ – ออกกำร
ทำงำนของพนักงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประจำวัน
มีกำรลงนำมยืนยันย้ อนหลัง
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

สรุปผลกำรตรวจติดตำม

จำกกำรสัง เกตกำรปฏิ บัติ งำนของสถำนี บริ กำร
น ้ำมันสำขำหนองแคเกี่ยวกับกำรบันทึกเวลำเข้ ำ – ออก
กำรทำงำนของพนักงำน พบว่ำ กำรลงเวลำมำทำงำน
ของพนักงำนบำงรำยมีกำรลงนำมยืนยันกำรมำทำงำน
ในสมุดบันทึกลงเวลำเข้ ำ – ออกกำรทำงำนประจำวัน
ย้ อนหลัง ซึ่งกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวผิดระเบียบที่ PTC
ได้ กำหนดไว้

12. สำหรับ PTC - กำรบันทึกลงเวลำเข้ ำ – ออกกำร
ท ำงำนในสมุ ด กำรลงเวลำของพนั ก งำนไม่
สอดคล้ องกับกำรบันทึกเวลำทำงำนในระบบ HR
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
บริ ษัทกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิงำน ให้ พนักงำนลงเวลำปฏิบตั ิ งำนจริ ง โดยต้ องบันทึกเวลำเข้ ำงำนเมื่อถึง
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน และลงเวลำออกเมื่อเลิกปฏิบตั ิงำนจริ ง บริ ษัทจะแจ้ งย ้ำแนวทำงปฏิบตั ิกบั เจ้ ำหน้ ำที่
และผู้บริ หำรให้ ปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดต่อไป

บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้
มีควำมรัดกุม และมีประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับกำรบันทึกลงเวลำเข้ ำ – ออก
กำรทำงำนของพนักงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประจำวัน ต้ องไม่มีกำรลงนำมยืนยัน
ย้ อนหลัง โดยออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง
รับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- QP ได้ ทำกำรสุม่ ตรวจสอบสมุดบันทึกกำรลงเวลำทำงำนในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 ไม่พบกำรบันทึก
เวลำเข้ ำ-ออกำรทำงำนย้ อนหลัง
ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิงำนเรื่ องกำรลงเวลำกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงชัดเจน และเพื่อให้ กำรบันทึกข้ อมูล
ในเอกสำรประกอบกำรปฏิบตั ิงำนกับข้ อมูลในระบบถูกต้ องตรงกับควำมเป็ นจริ ง บริ ษัทจะแจ้ งย ้ำแนวทำง
ปฏิบตั ิกบั เจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรให้ ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
บริ ษัทจะพิจำรณำศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ พนักงำนบันทึกข้ อมูลกำร
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

จำกกำรสุ่ ม ตรวจสอบสมุ ด กำรลงเวลำของ
พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำหนอง
แค เปรี ยบกับกำรบันทึกเวลำเข้ ำ – ออกกำรทำงำนใน
ระบบ HR พบว่ำ กำรลงเวลำเข้ ำ – ออกกำรปฏิบตั ิงำน
ในสมุดลงเวลำประจำวันไม่สอดคล้ องกับกำรลงเวลำมำ
ทำงำนระบบ HR ของพนักงำนคนดังกล่ำว เช่น
- กรณีที่มีกำรบันทึกเวลำกำรทำงำนในสมุด แต่
ไม่ พ บกำรลงเวลำในระบบ HR หรื อ ในทำง
ตรงกันข้ ำมกล่ำวคือมีกำรบันทึกกำรลงเวลำ
ทำงำนในระบบ HR แต่ไม่พบในสมุดกำรลง
เวลำกำรทำงำน
- กรณี มีกำรบันทึกเวลำกำรเข้ ำมำปฏิบัติงำน
ของพนักงำนในระบบ HR ในวันที่ลำหยุดงำน
- กรณี ที่ เ วลำเข้ ำ – ออกท ำงำนในสมุด เวลำ
ทำงำนมีเวลำไม่สอดคล้ องกับกำรบันทึกเวลำ
ในระบบ HR

13. สำหรับ PTC - กำรบันทึกลงเวลำเข้ ำ – ออก
ท ำงำนของพนั ก งำนสถำนี บ ริ กำรหนองแค
ผู้จัดกำรสถำนีทำกำรบันทึกข้ อมูลกำรมำทำงำน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเอง เช่น ระบบกำรสแกนลำยนิว้ มือ หรื อระบบสำรสนเทศอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนกำร
บันทึกเวลำกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงเพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทได้ เริ่ มใช้ ระบบสแกนลำยนิ ้วมือกับคลัง
น ้ำมันบำงแห่งแล้ ว
สรุปผลกำรตรวจติดตำม

บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้
มีควำมรัดกุม และมีประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับกำรบันทึกเวลำเข้ ำ – ออก
กำรทำงำนในสมุดกำรลงเวลำของพนักงำนต้ องสอดคล้ องกับกำรบันทำเวลำทำงำน
ในระบบ HR โดยออกหนังสือ ลงวันที่ 19 พฤศจิ กำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ที่
เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
QP ได้ ทำกำรสุม
่ ตรวจสอบสมุดกำรลงเวลำของพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนในสถำนีบริ กำร
น ้ำมันหนองแค เทียบกับในระบบ HR ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 พบว่ำข้ อมูลมี
ควำมสอดคล้ องกัน
- บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกำรพิจำรณำศึกษำควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ พนักงำน
บันทึกข้ อมูลกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเอง โดยในปั จจุบนั ได้ เริ่ มใช้ ระบบสแกนลำยนิ ้วมือกับคลังน ้ำมันบำง
แห่งแล้ ว
ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
บริ ษัทกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิงำน ให้ พนักงำนลงเวลำปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยต้ องบันทึกเวลำเข้ ำงำนเมื่อถึง
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน และลงเวลำออกเมื่อเลิกปฏิบตั ิงำนจริ ง หลังจำกนันผู
้ ้ จัดกำรสถำนีบริ กำรต้ องบันทึก
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

ของพนักงำนก่อนที่จะมีกำรลงนำมในสมุดลงเวลำ
กำรทำงำนประจำวัน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

ข้ อมูลกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนีบริ กำรเป็ นประจำทุกวัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะแจ้ งย ้ำ
แนวทำงปฏิบตั ิกบั เจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรให้ ปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุ งขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรบันทึกเวลำเข้ ำ – ออกกำรปฏิบตั ิงำนประจำวันของพนักงำน
สถำนีบริ กำรตำมสมุดลงเวลำต้ องมีควำมเหมำะสม กำรควบคุม และกำรตรวจสอบอย่ำงเพียงพอ โดย
ออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำง
เคร่งครัด
- QP ได้ ทำกำรสุม่ ตรวจสอบข้ อมูลกำรบันทึกเวลำเข้ ำ – ออกกำรทำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 ไม่พบกำรบันทึกเวลำเข้ ำ-ออกกำรทำงำนก่อนที่จะมีกำรบันทึกกำร
ลงนำมยืนยันกำรมำทำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ในสมุดลงเวลำกำรทำงำนประจำวัน

จำกกำรสังเกตกำรณ์ กำรบันทึกเวลำกำรทำงำน
ของพนัก งำนสถำนี บ ริ ก ำรหนองแค พบว่ำ ผู้จัด กำร
สถำนีบัน ทึกเวลำเข้ ำ – ออกกำรท ำงำนของพนักงำน
ก่อนที่จะมีกำรลงนำมยืนยันกำรมำทำงำนของพนักงำน
ในสมุดลงเวลำกำรทำงำนประจำวัน

14. กำรสรุ ป ชั่ ว โมงกำรท ำงำนล่ ว งเวลำ (OT) ไม่
สอดคล้ องกับใบสัง่ กำรปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ (OT)
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรตรวจสอบกำรสรุ ป ชั่ ว โมงกำรท ำงำน
ล่ว งเวลำ (OT) เปรี ย บเที ย บกับ ใบสั่ง กำรปฏิ บัติ ง ำน
(OT) พบว่ำ มี 1 รำยกำรที่กำรสรุ ปชั่วโมงกำรทำงำน
ล่วงเวลำ (OT) ไม่สอดคล้ องกับใบสัง่ กำรปฏิบตั ิงำน
ล่วงเวลำ (OT)

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อมูลในระบบให้ ถกู ต้ องแล้ ว รวมถึงแจ้ งพนักงำนให้ ทรำบและได้ จดั ทำบันทึกเพื่อขอคืนเงิน
ดังกล่ำวให้ กบั บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งทำงบริ ษัทจะกำชับให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนใช้ ควำมระมัดระวังในกำร
บันทึกข้ อมูล และกำหนดให้ มีกำรสุม่ สอบทำนข้ อมูลในระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
บริ ษัทได้ ทำกำรกำชับส่วนงำนบริ หำรงำนบุคคลให้ ปรับปรุ งขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนให้ มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิ ภำพมำกขึน้ ในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรสรุ ปชั่วโมงกำรทำงำนล่วงเวลำต้ องสอดคล้ องกับใบสัง่ กำร
ปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ โดยออกหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
- QP ได้ ทำกำรสุม่ สอบทำนกำรสรุปชัว่ โมงกำรทำงำนล่วงเวลำ เปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ปฏิบตั ิงำน พบว่ำมีกำร
สรุปชัว่ โมงกำรทำงำนล่วงเวลำสอดคล้ องกับใบสัง่ กำรปฏิบตั ิงำนล่วงเวลำ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

4.

ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้ า

QP เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรบริ หำรคลังสินค้ ำในเดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนธันวำคม 2555 โดยครอบคลุมเนื ้อหำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น โดยตรวจสอบข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนกันยำยน 2555 และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556
ได้ พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรบริ หำรคลังสินค้ ำทังนี
้ ้
ประเด็นข้ อสังเกต ขอเสนอแนะ และแนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้ า
1. ปริ มำณน ้ำมันในรำยงำนปฏิบตั ิงำนประจำวันของ ควรปรับปรุงแก้ ไข คำชี ้แจงของบริ ษัท
หน่ ว ยงำนจ่ ำ ยน ำ้ มัน ไม่ ต รงกับ ใบเบิ ก น ำ้ มัน /
- เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่อำจจะจ่ำยน ้ำมันโดยใช้ หวั จ่ำยมำกกว่ำ 1 หัวจ่ำย 1 ช่องที่
ใบกำกับกำรขนส่งน ้ำมัน / ใบส่งของ
รับน ้ำมันสำหรับรถบรรทุกน ้ำมัน เพื่อให้ เกิดควำมสะดวกรวดเร็ ว ประกอบกับจะในขณะที่กำรจดบรรทุก
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
บันทึกรำยละเอียดกำรจ่ำยน ้ำมันจะบันทึกตำมปริ มำณน ้ำมันที่จ่ำยจำกหัวจ่ำยแต่ละหัว ปริ มำณน ้ำมันจึง
ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ ในเอกสำร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำปริ มำณน ้ำมันรวมที่จ่ำยจำกทุกหัวจ่ำยในครัง้
เมื่ อ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ส่ว นงำนขำยได้ รั บ ค ำสั่ง ซื อ้ จำก
นันจะตรงกั
้
บปริ มำณน ้ำมันรวมที่ระบุไว้ ในเอกสำร นอกจำกนี ้ ในบำงครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่โรงจ่ำยน ้ำมันอำจจด
ลูกค้ ำก็จะบันทึกรำยละเอียดกำรสัง่ ซื ้อลงเอกสำร
บันทึกชื่อลูกค้ ำไม่ครบถ้ วน ส่งผลให้ ข้อมูลกำรปฎิบตั ิงำนอำจไม่ตรงกับเอกสำรได้
ใบสัง่ ซื ้อ จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่ ส่วนงำนบัญชี คลังจะ
- แต่เนื่องจำกเจ้ ำหน้ ำที่อำจบันทึกชื่อลูกค้ ำไม่ครบถ้ วนทุกรำย จึงทำให้ ข้อมูลไม่สอดคล้ องกับใบเบิกน ้ำมัน
นำข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อมำจัดทำตัว๋ จ่ำยน ้ำมันในระบบ
อย่ำงไรก็ตำมทังนี
้ ้ ทุกสิ ้นวันเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ อง จะสอบทำนปริ มำณกำรเบิกจ่ำยน ้ำมันระหว่ำงใบเบิก
AR พร้ อมจัดพิมพ์เอกสำรพร้ อมตัว๋ จ่ำยน ้ำมัน โดย
น ้ำมันกับรำยงำนกำรจ่ำยน ้ำมันจำกมิเตอร์ หวั จ่ำย ซึง่ ที่ผำ่ นมำพบว่ำมีรำยกำรจ่ำยน ้ำมันถูกต้ องตรงกัน
พนักงำนขับรถจะต้ องตรวจสอบควำมถูกต้ องของ
- อย่ำ งไรก็ ต ำม บริ ษัท ได้ แจ้ ง ย ำ้ ผู้ป ฏิ บัติง ำนให้ จ ดบันทึก รำยละเอีย ดกำรจ่ ำ ยนำ้ มัน ให้ ค รบถ้ ว นตำม
ข้ อมูลและนำตัว๋ จ่ำยน ้ำมันมำเบิกน ้ำมันที่โรงจ่ำย
รำยละเอียดใบเบิกน ้ำมัน (โดยกำหนดให้ ในแต่ละครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ต้องบันทึกปริ มำณน ้ำมันรวมที่จ่ำยจำกทุก
น ำ้ มัน เจ้ ำหน้ ำ ที่ โ รงจ่ ำ ยน ำ้ มัน ก็ จ ะตรวจสอบ
หัวจ่ำยและปริ มำณน ้ำมันตำมใบเบิกน ้ำมัน เพื่อให้ สำมำรถตรวจเช็คควำมถูกต้ องของกำรจ่ำยน ้ำมันกับ
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เพิ่มเติมข้ อมูล
ตำมรำยงำน
กำรตรวจสอบ
ไตรมำสที่
4/55

เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ข้ อ มู ล และด ำเนิ น กำรจ่ ำ ยน ำ้ มัน พร้ อมบัน ทึ ก
รำยละเอี ย ดกำรเบิ ก น ำ้ มั น ลงในรำยงำ น
ปฎิบตั ิงำนประจำวัน

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
เอกสำรได้ ง่ำยขึ ้น) ประกอบกับมอบหมำยให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ที่เกี่ยวข้ องสอบทำนรำยกำร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ข้อมูลที่ใช้ อ้ำงอิงในกำรปฏิบตั ิงำนถูกต้ องครบถ้ วน

จำกกำรสุม่ ตรวจรำยงำนกำรปฎิบตั ิงำนประจำวัน
เปรี ยบเทียบกับใบเบิกน ้ำมัน / ใบกำกับกำรขนส่ง
/ ใบส่ ง ของ ตั ง้ แต่ เ ดื อ น กรกฏำคม ถึ ง เดื อ น
กันยำยน 2555 พบว่ำ ปริ มำณน ้ำมันที่บนั ทึกลง
ในรำยงำนกำรปฎิบตั ิงำนประจำวันของโรงจ่ำย
นำ้ มันไม่ตรงกับ ปริ มำณนำ้ มันที่ แสดงในใบเบิ ก
น ้ำมัน / ใบกำกับกำรขนส่ง / ใบส่งของ
2. กำรลงนำมอนุมัติ ในเอกสำรใบเบิ กน ำ้ มันใช้ ใ น ควรปรับปรุงแก้ ไข คำชี ้แจงของบริ ษัท
กิจกำรไม่ครบถ้ วน
- ที่ผ่ำนมำผู้จดั กำรคลังมีกำรมอบอำนำจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่มีหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลกำรเบิกใช้ น ้ำมันเป็ นผู้อนุมตั ิ
(เข้ ำข่ำยไม่ป ฏิบัติต ำมกฎระเบีย บหรื อนโยบำย
กำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร ในบำงครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่มีอำนำจอนุมตั ิดงั กล่ำวอำจจะรับทรำบกำรเบิกใช้ น ้ำมัน
บริ ษัท)
และอนุมตั ิโดยวำจำ จำกนันจึ
้ งจะลงนำมในเอกสำรตอนสิ ้นวัน พร้ อมตรวจสอบข้ อมูลกำรเบิกใช้ น ้ำมัน
จำกใบเบิกใช้ นำ้ มันภำยในกิจกำรและสมุดคุมกำรเบิกใช้ นำ้ มัน ก่อนบันทึกข้ อมูล ดังนันจึ
้ งมีโอกำสที่
ในกำรเบิกใช้ นำ้ มันภำยในกิ จกำร เจ้ ำหน้ ำที่ที่ มี
เจ้ ำหน้ ำที่ที่มีอำนำจอนุมตั ิจะลงนำมในเอกสำรไม่ครบถ้ วน
ควำมประสงค์จะเบิกใช้ น ้ำมันจะต้ องจัดทำใบเบิก
- อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรควบคุมกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร ท้ งนี ้ บริ ษัทจะพิจำรณำ
น ้ำมันใช้ ในกิจกำร พร้ อมกับลงนำมเป็ นผู้ขอเบิก
ทบทวนและกำหนดผู้มีอำนำจอนุมตั ิกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร โดยให้ แยกผู้ที่มีอำนำจอนุมตั ิออกจำกผู้ที่
และส่งให้ กบั ผู้จดั กำรคลังลงนำมอนุมตั ิ จำกนันผู
้ ้
มีหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร และกำหนดให้ มีกำรลงนำมอนุมตั ิก่อนกำรเบิกใช้ อย่ำง
ขอเบิกนำ้ มันจะมำเติมนำ้ มันที่ต้ ูจ่ำยนำ้ มัน และ
เคร่ งครัดที่ผ่ำนมำผู้จดั กำรคลังมีกำรมอบอำนำจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำรเป็ นผู้อนุมตั ิ กำรเบิกใช้ น ้ำมันใน
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ประเด็นข้ อสังเกต
บัน ทึ ก กำรเบิ ก น ำ้ มัน ลงในสมุ ด คุ ม กำรเบิ ก ใช้
นำ้ มัน พร้ อมน ำใบเบิ ก ใช้ นำ้ มันในกิ จ กำรส่ง ให้
เจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบลงนำมเป็ นผู้จ่ำยน ้ำมัน โดย
ทุกสิ ้นวันเจ้ ำหน้ ำที่ที่มีหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลกำรเบิก
ใช้ น ้ำมันจะรวบรวมใบเบิกใช้ น ้ำมันภำยในกิจกำร
และสมุดคุมกำรเบิกใช้ น ้ำมันมำตรวจสอบควำม
ถูกต้ องพร้ อมบันทึกข้ อมูลในระบบฐำนข้ อมูลและ
น ำส่ ง ใบเบิ ก ใช้ น ำ้ มั น ภำยในกิ จกำรมำให้
ส ำนัก งำนใหญ่ เ พื่ อ ตรวจสอบและจัด เก็ บ เป็ น
หลักฐำนต่อไป

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
กิจกำร และกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำรคนนันเป็
้ นผู้บนั ทึกข้ อมูลกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร ในแต่ละวัน
ในระบบฐำนข้ อมูลของบริ ษัท บำงครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำรที่มีอำนำจอนุมตั ิอำจจะรับทรำบกำรเบิกใช้
น ้ำมัน และอนุมตั ิโดยวำจำ จำกนันจึ
้ งรวบรวมเอกสำรเพื่อลงนำมพร้ อมกับกำรบันทึกข้ อมูลในแต่ละวัน จึง
มีโอกำสที่ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิจะลงนำมในเอกสำรไม่ครบถ้ วน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในกำร
ควบคุมกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนและกำหนดผู้มีอำนำจอนุมตั ิกำรเบิกใช้
น ้ำมันในกิจกำร โดยให้ แยกออกจำกผู้ที่มีหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลกำรเบิกใช้ น ้ำมันในกิจกำร และกำหนดให้ มี
กำรลงนำมอนุมตั ิก่อนกำรเบิกใช้ อย่ำงเคร่งครัด

จำกกำรสุ่มตรวจเอกสำรใบเบิกใช้ น ้ำมันภำยใน
กิจกำรตัง้ แต่เดือน กรกฎำคม ถึง เดือนกันยำยน
2555 พบว่ำ เอกสำรใบเบิกใช้ น ้ำมันภำยในกิจกำร
บำงใบที่มีกำรเบิกใช้ นำ้ มันแล้ วแต่มีกำรลงนำม
อนุมตั ิไม่ครบถ้ วน
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นอกจำกนี ้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ในฐำนะผู้สอบบัญชี ได้ เข้ ำตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 3131 ธันวำคม 25542554 และ 31 ธันวำคม
2555 โดยมีข้อสังเกต และข้ อเสนอแนะทำงบัญชีและกำรควบคุมภำยในในอันที่จะทำให้ กำรตรวจสอบต่อไปเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยและรัดกุมขึ ้นเพื่อนำเสนอให้ แก่ผ้ บู ริ หำรรับทรำบและ
ดำเนินกำรแก้ ไข ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตที่ยงั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรโดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ปรับปรุงข้ อมูล

ประเด็นข้ อสังเกต
สำหรั บบริษัท
1. บริ ษัทยังไม่มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรออก
รำยงำนอำยุ ห นี ใ้ ห้ เพี ย งพอต่ อ กำรพิ จ ำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรได้ รับชำระหนี ้ตำมระยะเวลำ
ค้ ำ งช ำระอย่ำ งเพี ย งพอ ซึ่ง รำยงำนที่ อ อกจำก
ระบบดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมระยะเวลำกำรชำระ
หนี อ้ ย่ำ งครบถ้ ว น โดยปั จ จุบัน บริ ษั ท น ำข้ อ มูล
จำกระบบทำงด้ ำนบั ญ ชี ม ำประมวลผลผ่ ำ น
โปรแกรม Excel เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำร
จัด กำรหนี ้ รวมถึ ง กำรประมำณกำรค่ ำ เผื่ อ หนี ้
สงสัยจะสูญ

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข

บริ ษัทควรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
สืบเนื่องจำกกำรแบ่งเขตกำรขำย ทำให้ ลกู หนี ้ของแต่ละคลังจะไม่ซ ้ำกัน ประกอบกับ
ให้ สำมำรถสนั บ สนุ น กำรออก บริ ษัทได้ จัดทำรำยงำนอำยุลกู หนี ้ โดยนำข้ อมูลจำกระบบมำประมวลผลผ่ำนโปรแกรม
รำยงำนอำยุหนี ้ ตำมระยะเวลำค้ ำง Excel เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรหนี ้ รวมถึงประมำณค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดย
ชำระเพื่อช่วยในกำรบริ หำรจัดกำร แบ่งรำยงำนตำมระยะเวลำค้ ำงชำระ ดังนี ้
หนี ้ และประมำณหนี ท้ ี่ ค ำดว่ำ จะ
1. ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
สูญอย่ำงเพียงพอ
2. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 1-90 วัน
3. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 91-180 วัน
4. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 181-360 วัน
5. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 360 วันขึ ้นไป
อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทอยู่ระหว่ำ งกำรนำระบบ ERP ใน Module AR ซึ่งระบบงำน
ดังกล่ำวสนับสนุนกำรออกรำยงำนอำยุลกู หนี ้ เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร
อนึง่ บริ ษัท ได้ ใช้ ระบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมวงเงินและระยะเวลำขำยเชื่อ
แทนกำรควบคุมโดยพนักงำน ซึ่งหำกมีกำรสัง่ ซื ้อเกินวงเงิน หรื อ มีกำรชำระเงิน ล่ำช้ ำกว่ำ
กำหนด ระบบจะไม่อนุญำตให้ ทำรำยกำรขำยของลูกค้ ำรำยนัน้ เว้ นแต่จะได้ รับกำรอนุมตั ิ
จำกผู้มีอำนำจตำมหลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิของบริ ษัท นอกจำกนี ้ทุกวันศุกร์ ของสัปดำห์
แผนกวิเครำะห์และควบคุมหนี จ้ ะพิมพ์รำยงำนวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้ของทุกคลังสำขำมำ
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ตำมข้ อสังเกต
และ
ข้ อเสนอแนะ
ล่ำสุดที่ได้ รับ
จำกผู้สอบ
บัญชี
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ประเด็นข้ อสังเกต

ข้ อเสนอแนะ

2. บริ ษัทมีกำรรับฝำกน ้ำมันจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยจั ด เก็ บ ไว้ ในถั ง น ำ้ มั น เดี ย วกั น กั บ น ำ้ มั น
คงเหลือของบริ ษัท ในงบเฉพำะบริ ษัทยังไม่ได้ ปัน
ส่ ว นค่ ำ เสื่ อ มรำคำและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อง
ออกมำเป็ นต้ นทุนค่ำบริ กำรรับฝำกน ้ำมันต่ำงหำก
จำกต้ นทุนขำย

บริ ษัทควรจัดทำรำยงำนสรุ ปสถิ ติ
กำรใช้ พืน้ ที่เก็ บนำ้ มันและจำนวน
วัน ที่ ใ ช้ ของน ำ้ มัน แต่ ล ะถัง ที่ เ ป็ น
น ำ้ มัน รั บ ฝำกและของบริ ษั ท เอง
และหำวิธี ใ นกำรปั นส่ว นค่ำ เสื่อ ม
รำคำและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อง
ออกมำเป็ นต้ นทุนค่ำบริ กำรรับฝำก
น ้ำมันเพื่อสะท้ อนต้ นทุนที่ถกู ต้ อง

3. บริ ษั ท ไม่ มี ก ำรจั ด ท ำแผนกำรตรวจนั บ สิ น ค้ ำ บริ ษัทควรจัดทำแผนกำรตรวจนับ
คงเหลืออย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
สิน ค้ ำ คงเหลื อ และจัด ให้ มี แ ผนก
บัญ ชี เ ข้ ำไปสุ่ ม ตรวจนั บ ร่ ว มกั บ
แผนกที่เกี่ยวข้ อง

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
ตรวจสอบและติดตำมหนีท้ ี่เกิ นกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้ เพื่อเป็ นกำรสอบทำนควำม
ถูกต้ องข้ อมูลอีกครัง้ หนึง่
บริ ษัทจัดทำบัญชีสนิ ค้ ำคงคลังแยกระหว่ำงสินค้ ำของบริ ษัท และสินค้ ำที่รับฝำกจำก
ลูกค้ ำ โดยบริ ษัทผู้ฝำกสินค้ ำจะต้ องนำรำยงำนที่ฝำกน ้ำมัน ไปแสดงต่อหน่วยงำนรำชกำร
(กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน) และเนื่องจำกกำรให้ บริ กำรถังเก็บน ้ำมัน ไม่ได้ เป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษัท ประกอบกับรำยได้ ค่ำบริ กำรรับฝำกน ้ำมัน มีอตั รำส่วนเพียงร้ อยละ
0.6 - 0.7 ของรำยได้ จำกกำรขำยทังหมด
้
ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่น้อยมำก อีกทัง้ บริ ษัทมีถงั เก็บไว้
เพื่อกำรจัดเก็บน ้ำมันสำรองตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่เมื่อถังเก็ บน ้ำมันว่ำงเพียงพอ บริ ษัทก็
นำมำให้ บริ กำรแก่ผ้ คู ้ ำในธุรกิจเดียวกัน เพื่อเป็ นกำรเกือ้ กูลผู้ค้ำในอุตสำหกรรมเดียวกัน
มิได้ มงุ่ หวังที่จะทำเป็ นธุรกิจหลัก และบริ ษัทได้ บนั ทึกค่ำใช้ จ่ำยส่วนนี ้ ในส่วนของค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรขำยและบริ หำร
โดยลัก ษณะกำรปฏิ บัติ ง ำนปกติ ป ระจ ำวัน บริ ษั ท ได้ ก ำหนดแนวทำงปฏิ บัติ ใ ห้
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีที่ประจำคลังน ้ำมันกระทบยอดสินค้ ำคงเหลือเป็ นประจำทุกวัน เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำสินค้ ำคงเหลือมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน ประกอบกับบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนด
ของหน่วยงำนรำชกำร (กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน) โดยบริ ษัทได้ จัดส่งข้ อมูล
รำยงำนสินค้ ำคงเหลือ ให้ กับหน่วยงำนรำชกำรเป็ นประจำทุก เดือ น อี กทัง้ หน่ว ยงำน
รำชกำรจะสุม่ ตรวจสอบไตรมำสละครัง้ ดังนัน้ จำกข้ อมูลดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทำให้ เกิดควำม
เชื่ อ มั่น ได้ ว่ำ บริ ษั ท จัด ให้ มี ร ะบบกำรตรวจนับ สิน ค้ ำ และมี ก ำรรำยงำนให้ ห น่ว ยงำน
รำชกำรรับทรำบ รวมถึงกำรสุม่ ตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมภำยในที่บริ ษัท
ได้ กำหนดไว้ บริ ษัทอำจพิจำรณำแนวทำงกำรสุ่มตรวจสอบสินค้ ำคงเหลือโดยหน่วยงำน
อื่น ๆ ภำยในบริ ษัท อำทิ ฝ่ ำยบัญชีจำกสำนักงำนใหญ่ หรื อส่วนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้
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ข้ อเสนอแนะ

4. บริ ษัทไม่มีกำรตรวจนับทรั พย์สินถำวรของแต่ละ  บริ ษั ท ควรจั ด ให้ มี ก ำรวำง
คลังน ้ำมันเพื่อสอบยันกับทะเบียนทรัพย์ สินทำง
แผนกำรตรวจนั บ ทรั พ ย์ สิ น
บัญชี และไม่มีกำรติดรหัส (Tag) เพื่อควบคุม
ถำวรและสอบยันกับทะเบียน
สินทรัพย์ถำวรของบริ ษัท และบริ ษัทใช้ โปรแกรม
ทรัพย์สนิ ทำงบัญชี
Excel ในกำรจัดทำทะเบียนทรั พย์ สินถำวร โดย  บริ ษัทควรจัดให้ มีก ำรติดรหัส
เป็ นกำรแยกท ำต่ ำ งหำกและไม่ อิ ง จำกระบบ
ทรัพย์สนิ (Tag)
ฐำนข้ อมูลของบริ ษัท ทำให้ อำจเกิ ดข้ อผิด พลำด  บริ ษัทควรจัดทำให้ อยู่ในระบบ
จำกกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำ
ฐำนข้ อมู ล เดี ย วกั น เพื่ อ ลด
ข้ อผิดพลำด

5. บริ ษัทประมำณอำยุกำรใช้ งำนของยำนพำหนะ
(รถบรรทุก น ำ้ มัน ) เป็ นระยะเวลำ 10 ปี และ
ประเมินมูลค่ำซำกจำกสภำพปั จจุบนั ของสินทรัพย์
ดังนัน้ ฝ่ ำยบริ ห ำรควรมี กำรทบทวนและก ำหนด
อำยุกำรใช้ งำนของยำนพำหนะแต่ละคันซึ่ งเป็ น
สินทรัพย์หลักอย่ำงสม่ำเสมอ
6. บริ ษัทมีบริ ษัทในเครื อหลำยแห่งและมีแนวโน้ มว่ำ
จะเปิ ดบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี แต่บริ ษัทไม่มี
กำรกำหนดนโยบำยในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำ

บริ ษัทควรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรทบทวนอำยุกำรให้ ป ระโยชน์
และกำรประเมินมูลค่ำซำกเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
เกิดกำรสอบทำนข้ อมูลระหว่ำงกัน และคงไว้ ซงึ่ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สินถำวร อย่ำงจริ งจัง
โดยบริ ษัทจัดให้ มีกำรตรวจนับทรัพย์ สิน ร่ วมกับหน่วยงำนต้ นสังกัด รวมถึงกำรติดรหัส
ทรัพย์สนิ (Tag) แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ประกอบกับ เพื่อให้ กำรควบคุมและบริ หำรจัดกำร
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท เกิดประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีเพื่อดูแลงำนด้ ำนทรัพย์สินของบริ ษัท โดยจัดทำแผนงำน
กำรตรวจนับทรัพย์สิน และนำเสนอผู้บริ หำรเพื่อพิจำรณำ ตลอดจนควบคุมดูแลทรัพย์สิน
และปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนตรวจนับทรัพย์ สิน และรำยงำนให้ ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำอย่ำง
สม่ำเสมอ
อีกทัง้ ในปี 2555 บริ ษัทได้ นำระบบ ERP Microsoft AX มำช่วยในกำรจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สนิ และคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำแทนโปรแกรม Excel ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจได้ ว่ำ
กำรจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ ตลอดจนกำรควบคุม ดูแล
ทรัพย์สนิ ให้ มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน อย่ำงเพียงพอ
สืบเนื่องจำกรถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นสินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพำะและใช้ ใน
ธุร กิ จ เฉพำะเช่น กัน ประกอบกับบริ ษั ทยังไม่มี นโยบำยจำหน่ำยรถบรรทุกน ำ้ มัน หำก
รถบรรทุกน ้ำมันยังสำมำรถใช้ งำนได้ และค่ำบำรุงรักษำยังคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็
ตำมบริ ษัทจะพิจำรณำกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรอำยุกำรใช้ งำนและกำรประเมินมูลค่ำ
ซำกของยำนพำหนะ อย่ำงชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรต่อไป

บริ ษั ท ควรมี ก ำรก ำหนดนโยบำย
กำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
เ ป็ นลำ ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ รใ นก ำ ร ดังกล่ำวนัน้ บริ ษัทได้ พิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นกำรทำรำยกำรกับคู่ค้ำหรื อบุคคลทัว่ ไป
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำร โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก อนึ่ง ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ รวบรวมข้ อ มูลรำยกำรที่
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ทำรำยกำรระหว่ำงกัน รวมถึงกำรกำหนดหน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและตรวจเช็ค
ข้ อมูลรำยกำรระหว่ำ งกัน กับ บริ ษั ทในเครื อ ให้ มี
ควำมถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
ระหว่ ำ งกั น รวมถึ ง กำรก ำหนด
ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก ำ ร เ ก็ บ
รวบรวมข้ อมูลและตรวจเช็คข้ อมูล
รำยกำรระหว่ ำ งกัน กับ บริ ษั ท ใน
เครื ออย่ำงเป็ นระบบและควรจัดทำ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อควำมถูกต้ อง
และครบถ้ วนในกำรจั ด ท ำงบ
กำรเงิน

สำหรั บ PTC
1. PTC มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ ว ซึ่งจะ 
เห็ น ได้ จ ำกอัต รำกำรเปิ ดสถำนี บ ริ ก ำรที่ เ พิ่ ม ขึน้
จำนวน 89 สถำนี โดยเพิ่มจำก 185 สถำนีบริ กำร
เป็ น 274 สถำนีบริ กำรโดยเพิ่มคิดเป็ นอัตรำร้ อย

ละ 48 ของสถำนีบริ กำร ส่งผลให้
1.1 พนักงำน Back office เช่นฝ่ ำยกำรเงิน ฝ่ ำย
บัญชีรำยได้ และลูกหนี ้กำรค้ ำ ฝ่ ำยบัญชีซื ้อ
และเจ้ ำหนี ก้ ำรค้ ำ ฝ่ ำยบัญ ชี ต้ นทุ น และ
สิ น ค้ ำ ค งเ หลื อ มี ปริ ม ำ ณง ำน ที่ ต้ อ ง
ตรวจเช็ ค และกระทบยอดมำกขึ น้ จำก

จำนวนปริ มำณสถำนีบริ กำรที่มำกขึ ้น

PTC ควรมีแผนจัดกำลังคน
ให้ เหมำะสมและทันเวลำต่อ
กำรขยำยธุรกิจของ PTC
PTC ควรจัดให้ มีแ ผนกำร
อบรมพนั ก งำนใหม่ อ ย่ ำ ง
เ พี ย ง พ อ ทั ้ง พ นั ก ง ำ น ที่
ปฏิบตั ิงำนหน้ ำสถำนีบริ กำร
และพนักงำน Back Office
PTC ควรจัดให้ มีหน่วยงำน

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
เกี่ยวโยงกัน และข้ อมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรทำ
ธุร กรรมดัง กล่ำ ว ประกอบกับกำรปฏิบัติก รณี ร ำยกำรที่เ กี่ ย วโยงกัน บริ ษั ทจะยึดตำม
แนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด เนื่องจำกบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในเรื่ อง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจะปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิ กำยน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทได้ อนุมัติ
หลักเกณฑ์เบื ้องต้ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
อย่ำ งไรก็ ต ำม เพื่ อให้ เกิ ดควำมชัด เจน และปฏิบัติได้ อย่ำงถู กต้ อง บริ ษัท จะพิ จำรณำ
กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจน รวมถึง
กำรสื่อสำรให้ กับพนักงำนและผู้บริ หำรทุกระดับ ได้ รับทรำบ และปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ อง
ต่อไป
PTC ได้ เพิ่มจำนวนพนักงำนของฝ่ ำยสถำนีบริ กำรและฝ่ ำยบัญชีจำกเดิม 2,029 คน
และ 43 คนในปี 2554 เป็ น 2,912 คนและ 69 คน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555 ตำมลำดับเพื่อ
รองรับกำรขยำยธุรกิจที่เพิ่มขึ ้น สำหรับฝ่ ำยสถำนีบริ กำรจะจัดอบรมภำคทฤษฎี หลักสูตรผู้
จัดสถำนีบริ กำรเป็ นระยะเวลำ 13 วัน หลังจำกนันจะอบรมภำคปฏิ
้
บตั ิที่สถำนีบริ กำรพี่
เลี ้ยงเป็ นระยะเวลำ 30 วัน ก่อนส่งพนักงำนไปยังสถำนีบริ กำรเพื่อปฏิบตั ิงำนจริ ง
สำหรับฝ่ ำยบัญชีได้ จดั ให้ มีสว่ นบัญชีแยกประเภทต่ำงหำกจำกส่วนงำนอื่น และต้ อง
เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ระดับ 5 ขึ ้นไป ซึ่งปั จจุบนั มีพนักงำนในส่วนนี ้จำนวน 3 คน เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่
ระดับ 6 จำนวน 2 คน และหัวหน้ ำส่วนระดับ 7 จำนวน 1 คน ก่อนปิ ดบัญชีประมำณ 3 วัน
จะมีกำรพิมพ์งบทดลองเพื่อตรวจเช็ครำยละเอียดประกอบบัญชีตำ่ งๆ เพื่อปรับปรุงรำยกำร
ผิดพลำดที่เกิดขึ ้นให้ ครบถ้ วนถูกต้ องก่อนปิ ดบัญชี นอกจำกนี ้ฝ่ ำยบัญชีได้ ประสำนงำนกับ
ฝ่ ำยจัดซื ้อให้ ตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อที่มีกำรรับสินค้ ำและบริ กำรภำยในเดือนให้ จดั ส่งใบกำกับ
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1.21.1
เจ้ ำหน้ ำที่ไม่สำมำรถ ตรวจเช็คงำน
อย่ ำ งเป็ นล ำดั บ ขั น้ ตำมหน้ ำที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยได้ ทัน ภำยในเวลำที่ ก ำหนดไว้
เช่นในระบบกำรบันทึกรำยได้ จำกกำรขำย
PTC มีขนตอนกำรบั
ั้
นทึกบัญชีเป็ นลำดับขัน้
โดยละเอียดซึง่ ในแต่ละบัญชีมีควำมสัมพันธ์
เช่น บัญชีเงินรั บล่วงหน้ ำค่ำขำย ลูกหนี ้
กำรค้ ำ เงิ น รั บ ระหว่ ำ งทำงและเช็ ค รั บ
ระหว่ำงทำง

ข้ อเสนอแนะ
บัญชีแยกประเภทและปิ ดงบ
กำรเงิ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบหน้ ำที่
ดัง กล่ำ วเป็ นงำนหลัก โดยมี
เ ว ล ำ เ พี ย ง พ อ ใ น ก ำ ร
ตรวจเช็คกระทบยอดรำยกำร
บั ญ ชี กั บ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
ภำษี มำที่ฝ่ำยบัญชีภำยใน 7 วันหลังสิ ้นเดือน รวมถึงให้ จดั ส่งใบกำกับภำษี ที่ได้ รับภำยใน
เดือนแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระมำยังฝ่ ำยบัญชีเพื่อตังค้
้ ำงจ่ำยให้ ครบถ้ วน
อย่ำงไรก็ตำม สืบเนื่องจำกกำรขยำยตัวธุรกิจที่รวดเร็ ว บริ ษัทได้ พิจำรณำเรื่ องแผน
อัต รำก ำลัง ของทุ ก หน่ ว ยงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง สม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ สำมำรถรองรั บ กำร
เจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ ได้ อย่ำงเพียงพอ ตลอดจนกำรวำงแผนกำรฝึ กอบรมให้ พนักงำน
แต่ ล ะระดับ เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภำพในกำรปฏิ บัติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม เช่ น กำรจัด ท ำ
Training Road Map ตำมตำแหน่งงำน และกำรจัดทำ IDP เป็ นต้ น

ประกอบยอดคงเหลื อ Cut
Off รำยกำรบัญชี และตรวจ
ควำมถูก ต้ อ งครบถ้ วนของ
รำยกำรบัญ ชี ค งเหลื อ ก่ อ น
ปิ ด บั ญ ชี แ ล ะ จั ด ท ำ ง บ
กำรเงินในทุกสิ ้นงวด

2. กำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถำวรและกำรควบคุม
สิ น ทรั พ ย์ ถ ำวรกำรตรวจสอบระบบควบคุ ม
สินทรัพย์ถำวรของ PTC พบว่ำยังอยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรให้ รหัสสินทรั พย์ และทำกำรตรวจนับ
สินทรัพย์ของแต่ละสถำนีและยังไม่ได้ ดำเนินกำร
ติด Tag สินทรัพย์ให้ ครบถ้ วน

PTC ควรให้ ควำมสำคัญต่อกำร
ควบคุมสินทรั พย์ ถำวรดังกล่ำวให้
เป็ นไปตำมหลักกำรควบคุมภำยใน
ที่ ดี เช่ น กำรออกแบบข้ อ มูล กำร
จัดเก็ บและ ใบ Tag ให้ เหมำะสม
กับกำรควบคุมและติดตำม ดังนัน้
2.1 PTC ใช้ โปรแกรม Excel ในกำรจั ด ท ำ PTC ควรกำหนดให้ มีกำรตรวจนับ

PTC ได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สนิ ถำวร อย่ำงจริ งจัง โดย
PTC จัดให้ มีกำรตรวจนับทรัพย์สนิ ร่ วมกับหน่วยงำนต้ นสังกัด รวมถึงกำรติดรหัสทรัพย์สิน
(Tag) ประกอบกั บ เพื่ อ ให้ กำรควบคุ ม และบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น ของ PTC เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ ำพอย่ ำ งเพี ย งพอ และเพื่ อ รองรั บ กำรขยำยตัว ของธุ ร กิ จ PTC ได้ จัด ให้ มี
เจ้ ำหน้ ำที่บัญชี เพื่อดูแลงำนด้ ำนทรั พย์ สินของ PTC โดยจัดทำแผนงำนกำรตรวจนับ
ทรั พ ย์ สิ น และน ำเสนอผู้ บริ ห ำรเพื่ อ พิ จ ำรณำ ตลอดจนควบคุม ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น และ
ปฏิ บัติ ง ำนตำมแผนงำนตรวจนับ ทรั พ ย์ สิ น และรำยงำนให้ ผ้ ูบ ริ ห ำรพิ จ ำรณำอย่ ำ ง
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ทะเบียนทรัพย์สินถำวร โดยเป็ นกำรแยกทำ
ต่ำงหำกและไม่อิงจำกระบบฐำนข้ อมูลของ
PTC ท ำให้ อำจเกิ ด ข้ อผิ ด พลำดจำกกำร
คำนวณค่ำเสือ่ มรำคำ
2.2 กำรออกแบบในกำรจั ด เก็ บ ไม่ ไ ด้ ระบุ
ห ม ำ ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น ข อ ง ร ถ ย น ต์ ห รื อ
รถจักรยำนยนต์ไว้ ในทะเบียนสินทรัพย์
2.3 มีกำรให้ รหัสสินทรั พย์แต่ไม่มีกำรจัดทำใบ
Tag ไปติด ที่ตัวสิน ทรั พย์ ท ำให้ ยำกต่อ กำร
เปรี ยบเทียบสินทรัพย์ที่มีอยู่ในทะเบี ยนและ
สินทรัพย์ตวั จริ งที่มีอยู่
2.42.1

PTC ไม่ มี ก ำรก ำหนดฝ่ ำยบัญ ชี

ข้ อเสนอแนะ
สิน ทรั พ ย์ โดยหน่ว ยที่ ใ ช้ สิน ทรั พ ย์
และหน่วยงำนกลำงดูแลสินทรัพย์
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ PTC ควรเร่ ง
ท ำกำรตรวจนับ สิ น ทรั พ ย์ แ ละติ ด
Tag ให้ เรี ยบร้ อย เพื่อประโยชน์ใน
กำรควบคุมสินทรัพย์ และสินทรัพย์
ที่ซือ้ ใหม่ในปี 2556 ต้ องกำหนด
รหัส และติ ด Tag ทัน ที ที่ ไ ด้ รั บ
สินทรัพย์

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
สม่ำเสมอ
อีกทัง้ ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ นำระบบ ERP Microsoft AX มำช่วยใน
กำรจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่ำเสื่อมรำคำแทนโปรแกรม Excel ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เกิดควำมมัน่ ใจได้ วำ่ กำรจัดทำทะเบียนทรัพย์สนิ และกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำ ตลอดจน
กำรควบคุม ดูแลทรัพย์สนิ ให้ มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน อย่ำงเพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม PTC จะพิจำรณำทบทวน กำรควบคุม ดูแลทรัพย์สิน รวมถึงทบทวน
วิ ธี ก ำรปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พ ย์ สิน มี ป ระสิท ธิ ภ ำพ เพิ่ ม มำกขึน้ ส ำหรั บ
สินทรัพย์ที่ซื ้อมำก่อนปี 2556 บริ ษัทได้ จดั แผนในกำรตรวจสินทรัพย์เพื่อเช็คควำมมีตวั ตน
ให้ ครอบคลุมทุกสำขำตลอดทังปี
้ รวมถึงได้ กระจำยให้ กบั หน่วยงำนที่ได้ ออกไปสำขำเป็ น
ประจำเพื่อนำ Tag ไปติดที่สนิ ทรัพย์นนั ้
สำหรั บสินทรั พ ย์ ที่ ซือ้ มำใหม่ใ นปี 2556 บริ ษัท ได้ กำหนดให้ สินทรั พ ย์ ที่ มำส่ง ที่
สำนักงำนใหญ่มีกำรติด Tag ก่อนกระจำยไปยังหน่วยงำนที่ใช้ สินทรัพย์นนั ้ แต่สำหรับ
สินทรัพย์ที่สง่ ไปยังสำขำ เมื่อสำนักงำนใหญ่ระบุสนิ ทรัพย์และจัดทำ Tag เรี ยบร้ อยแล้ ว จะ
จัดส่ง Tag ให้ กบั สำขำดังกล่ำวติดที่ตวั สินทรัพย์ให้ เรี ยบร้ อย

สินทรั พ ย์ เ พื่อ ดูแ ลและจัด ทำแผนตรวจนับ
สิน ทรั พ ย์ เ พื่อ ตรวจสอบควำมมี ตัว ตนของ
สินทรัพย์ซึ่งตำมหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี
ควรมีกำรตรวจนับสินทรัพย์ อย่ำงน้ อยปี ละ
1 ครัง้
3. PTC ยังไม่มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรออก PTC ควรออกแบบรำยงำนลูก หนี ้
PTC ได้ จั ด ท ำรำยงำนอำยุ ลูก หนี ้ โดยน ำข้ อ มู ล จำกระบบมำประมวลผลผ่ ำ น
รำยงำนลูกหนี ้รำยตัว (กำร์ ดลูกหนี ้) รวมทุกสถำนี คงเหลือให้ สะท้ อนหนีร้ ำยตัว รวม โปรแกรม Excel เพื่อนำมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรหนี ้ รวมถึงประมำณค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะ
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โดยจะจั ด ท ำเพี ย งรำยงำนคุ ม ในแต่ ล ะสถำนี
บริ กำร รวมถึงยังไม่มีกำรจัดทำรำยงำนอำยุหนี ้ ให้
เพี ย งพอต่อ กำรพิ จ ำรณำควำมสำมำรถในกำร
ได้ รั บ ช ำระหนี ต้ ำมระยะเวลำค้ ำงช ำระอย่ ำ ง
เพียงพอ ซึง่ รำยงำนที่ออกจำกระบบดังกล่ำวยังไม่
ครอบคลุมระยะเวลำกำรชำระหนี ้อย่ำงครบถ้ วน
โดยปั จ จุ บัน PTC น ำข้ อ มูล จำกระบบทำงด้ ำ น
บัญชี มำประมวลผลผ่ำนโปรแกรม Excel เพื่อ
น ำมำใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรหนี ้ รวมถึ ง กำร
ประมำณกำรค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
4. PTC มีกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันหลำยแห่งและมี
แนวโน้ มจะมี บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น มำกขึ น้ ใน
แต่ละปี แต่ PTC ไม่มี ก ำรก ำหนดนโยบำยเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรในกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเข้ ำทำ
รำยกำรระหว่ ำ งกั น รวมถึ ง กำรก ำหนดหน้ ำที่
รับผิดชอบและออกแบบกำรควบคุมในกำรจัดเก็บ
รวบรวมรำยกำรระหว่ำงกันให้ มีควำมถูกต้ องและ
ครบถ้ วน เพื่อรองรับรำยกำรที่จะเกิดเพิ่มมำกขึ ้น
ในอนำคตจำกกำรขยำยธุรกิจ

ข้ อเสนอแนะ
คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
ทังสิ
้ ้นทุกสถำนีบริ กำรและจัดให้ มี สูญ โดยแบ่งรำยงำนตำมระยะเวลำค้ ำงชำระ ดังนี ้
อำยุห นี ต้ ำมระยะเวลำค้ ำ งช ำระ
1. ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
เพื่ อ ช่ ว ยในกำรบริ ห ำรจัด กำรหนี ้
2. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 1-90 วัน
และประมำณหนี ท้ ี่ ค ำดว่ ำ จะสูญ
3. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 91-180 วัน
อย่ำงเพียงพอ
4. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 181-360 วัน
5. ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ 360 วันขึ ้นไป
อย่ำงไรก็ตำม PTC อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำนำระบบ ERP ซึ่งระบบงำนดังกล่ำวจะ
สนับ สนุน กำรออกรำยงำนอำยุ ลูก หนี ้ เพื่ อ น ำมำใช้ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เพิ่มมำกขึ ้น
PTC ควรมีกำรกำหนดนโยบำยใน
กำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรเข้ ำท ำ
รำยกำรระหว่ ำ งกั น รวมถึ ง กำร
ก ำหนดหน้ ำที่ รั บผิ ดชอ บและ
ออกแบบกำรควบคุมในกำรจัดเก็บ
รวบรวมรำยกำรระหว่ ำ งกัน เช่ น
กำรกำหนดบัญชีแยกประเภท ออก
จำกรำยค้ ำปกติ

กำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่ำวนัน้ PTC ได้ พิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นกำรทำรำยกำรกับคู่ค้ำหรื อบุคคลทัว่ ไป
โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก อนึ่ง ที่ผ่ำนมำ PTC ได้ รวบรวมข้ อมูลรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน และข้ อมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว ประกอบกับกำรปฏิบัติกรณี รำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน PTC จะยึดตำม
แนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด เนื่องจำก PTC ให้ ควำมสำคัญในเรื่ อง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจะปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิ กำยน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษัทได้ อนุมัติ
หลักเกณฑ์เบื ้องต้ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจน และปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะ
พิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจน
รวมถึงกำรสื่อสำรให้ กับพนักงำนและผู้บริ หำรทุกระดับ ได้ รับทรำบ และปฏิบัติได้ อย่ำง
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5. กำรเบิ ก ชดเชยเงิ น สดย่อ ยที่ สถำนี บ ริ ก ำร PTC
เบิกชดเชยเงินสดย่อยจำกเงินค่ำขำยประจำวัน ซึ่ง
กำรปฏิ บั ติ ดั ง กล่ ำ วไม่ เ ป็ นไปตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกกำรตรวจสอบควำม
ครบถ้ วนของเงินค่ำขำย PTC จะต้ องมำตรวจเช็ค
และกระทบยอดรำยจ่ำยที่เบิกชดเชยเงินสดย่อย
อำจทำให้ ไม่สำมำรถตรวจเช็คควำมครบถ้ วนของ
ยอดเงินสดค่ำขำยในแต่ละวันได้ อย่ำงทันท่วงที

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข

กำรเบิกชดเชยเงินสดย่อยควรที่จะ
ก ำหนดรอบเบิ ก ชดเชยและผ่ ำ น
ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรเบิกจ่ำยเงิน
สดย่อย ถ้ ำหำกเงิ นสดย่อยมีไว้ ใช้
จ่ำยไม่เพีย งพอก็ ควรจะพิจำรณำ
เพิ่ มวงเงิ น สดย่อย ไม่ควรที่ จะน ำ
เงิ น ค่ ำ ขำยประจ ำวั น มำใช้ โดย
รำยได้ จำกกำรขำยต้ องน ำฝำก
วันรุ่งขึ ้นด้ วยยอดเต็ม เพื่อไห้ เป็ นไป
ตำมหลักกำรควรคุมภำยในที่ดี

6. ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมพบว่ำ PTC ยังไม่ได้ PTC ควรกำหนดแนวทำงในกำร
รวบรวมตัวเลขเกี่ ยวกับ กำไร (ขำดทุน) ที่แฝงใน รวบรวมตัวเลขที่เป็ นกำไร (ขำดทุน)
สินค้ ำคงเหลือระหว่ำงกัน
ที่แฝงในสินทรัพย์ / หนี ้สินระหว่ำง
กันระหว่ำงกันให้ เหมำะสม
7. PTC ยังไม่ได้ กำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำร - PTC ควรออกแบบรำยงำนสินค้ ำ
พิจำรณำกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ สินค้ ำอุปโภค คงเหลื อ ที่ แ สดงถึ ง ข้ อมู ล กำร
บริ โภค (สินค้ ำมินิมำร์ ท) อย่ำงเหมำะสม และ เคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ ำ (อำยุ
ระบบรำยงำนสินค้ ำคงเหลือยอมให้ มีกำรบันทึก สินค้ ำ) ของสินค้ ำแต่ละชนิดของ
เบิ กจ่ ำยสิน ค้ ำ จนยอดคงเหลือติ ดลบได้ โดยใน แต่ละสถำนี เพื่อใช้ ประกอบกำร

ถูกต้ องต่อไป
PTC ได้ พิจำรณำจำนวนวงเงินสดย่อยให้ กบั สถำนีบริ กำร ตำมเหตุผล ควำมจำเป็ น
ในกำรใช้ เงินของแต่ละสถำนีบริ กำร ทังนี
้ ้เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น และเพื่อให้ กำร
บริ หำรจัดกำรเงินสดย่อยมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งวงเงินสดย่อยของแต่ละสถำนี มีจำนวน
เงินอยูร่ ะหว่ำง 3,000 ถึง 6,000 บำท
สำหรับกำรเบิกเงินสดหน้ ำลำนสำมำรถเบิกได้ สำหรับค่ำใช้ จ่ำยประจำเท่ำนัน้ เช่น
ค่ำน ้ำ ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น โดยหำกไม่ใช่คำ่ ใช้ จ่ำยประจำจะสำมำรถเบิกเงินจำก
เงินสดหน้ ำลำนได้ 2 กรณี คือ ค่ำซ่อมแซมและค่ำเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สำนักงำนที่
ใช้ ที่สถำนีบริ กำร โดยต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิ ตำมวงเงินอำนำจอนุมตั ิที่ PTC กำหนดไว้
อย่ำงไรก็ตำม PTC จะแจ้ งย ้ำแนวทำงปฏิบตั ิกับเจ้ ำหน้ ำที่และผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมทังมอบหมำยให้
้
ผ้ บู ังคับบัญชำตำมสำยงำน ต้ องสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงกำรปฏิ บัติ ง ำนที่ PTC ก ำหนดไว้ รวมถึ ง กำรสุ่ม ตรวจสอบโดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง เช่น หน่วยงำนบัญชี หรื อ ตรวจสอบภำยใน เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยหลีกเหลี่ย งกำรจำหน่ำยนำ้ มันระหว่ำงกัน เพื่อควบคุม
รำยกำรดังกล่ำงให้ เ กิ ด ขึน้ น้ อยที่ สุด อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษั ท ได้ หำรื อกับฝ่ ำยสำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรนำระบบเข้ ำมำช่วยในกำรเก็บข้ อมูลเพื่อให้ เกิดควำมรวดเร็ วและถูกต้ องหำก
บริ ษัทไม่สำมำรถหลีกเหลีย่ งกำรซื ้อขำยน ้ำมันระหว่ำงบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้
PTC มีข้อตกลงกับ Supplier สำมำรถเปลีย่ นสินค้ ำที่มีอำยุสนที
ั ้ ่มินิมำร์ ทได้ เลย ส่วน
สินค้ ำอื่นๆ PTC มีข้อตกลงกับ Supplier เป็ นรำยๆไปในกำรส่งคืนสินค้ ำที่มีปัญหำหรื อใกล้
หมดอำยุ หำกมินิมำร์ ทพบว่ำมีสินค้ ำดังกล่ำวเกิดขึ ้น จะทำกำรโอนสินค้ ำดังกล่ำวไปไว้ ที่
Center ของเสียเพื่อรอส่งคื นหรื อ ทำลำย แต่เ นื่องจำกที่ผ่ำนมำสินค้ ำอุปโภคบริ โภค
ดังกล่ำวมีจำนวนน้ อยมำกเมื่อเทียบกับสินค้ ำอุปโภคบริ โภคคงเหลือทังหมด
้
สำหรับปี
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ข้ อเสนอแนะ
รำยงำนสิ น ค้ ำคงเหลื อ ณ วั น สิ น้ งวดมี ย อด ตัง้ ค่ ำ เผื่ อ สิ น ค้ ำหมดอำยุ แ ละ
คงเหลือในแต่ละศูนย์กระจำยสินค้ ำ มียอดสินค้ ำ ล้ ำสมัย
หลำยรำยกำรติดลบ แต่จำกกำรสุ่มกระทบยอด - PTC ควรออกแบบระบบกำรจ่ำย
รวมทุกศูนย์กระจำยสินค้ ำ และยอดคงเหลือในแต่ สินค้ ำที่ศูนย์ กระจำยสินค้ ำให้ มี
ละมินิมำร์ ทรวมกัน พบว่ำยอดรวมไม่ติดลบ
กำรเบิ ก จ่ ำ ยได้ เท่ ำ กั บ จ ำนวน
สิ น ค้ ำที่ มี ไม่ ค วรให้ มี ก ำรดึ ง
ข้ อมู ล ใบขอเบิ ก จ่ ำ ยจำกมิ นิ
มำร์ ท เข้ ำระบบสิ น ค้ ำรงเหลื อ
ทันที โดยไม่มีสินค้ ำให้ เบิกจ่ำ ย
เพรำะถ้ ำทุกสิ ้นวัน หำกพนักงำน
ผู้เ บิ ก จ่ ำ ยสิ น ค้ ำ ไม่ สำมำรถท ำ
สรุ ป สิ น้ วัน ตำมกำรเบิ ก จ่ ำ ยได้
จริ ง อำจส่งผลให้ ยอดคงเหลือใน
สต็ อ กสิ น ค้ ำ มี ย อดต่ ำ ไปใน
คลังสินค้ ำ และส่งผลให้ มียอดสูง
ไปในระบบสิ น ค้ ำคงเหลื อ มิ นิ
มำร์ ท

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
2555 มีเพียงร้ อยละ 1 ถึง 2 เท่ำนัน้ ดังนัน้ PTC จึงไม่มีนโยบำยในกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลด
มูลค่ำสินค้ ำอุปโภคบริ โภคดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม PTC อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำปรับปรุ ง
ระบบมินิมำร์ ทใหม่ ซึ่งระบบดังกล่ำวสำมำรถรองรับข้ อมูลในเรื่ อง lot กำรผลิต หรื อวันที่
หมดอำยุ เพื่อใช้ ในกำรจัดทำ Aging Inventory ที่ใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรพิจำรณำกำหนด
นโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำอุปโภคบริ โภคให้ มีควำมเหมำะสม
นอกจำนี ้ PTC อยูใ่ นระหว่ำงกำรพัฒนำปรับปรุงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนของมินิมำร์ ท
ใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบสำรสนเทศที่กำลังพัฒนำ และเรื่ องข้ อห้ ำมมิให้ มีกำรจ่ำย
สิน ค้ ำ หำกไม่มี สิน ค้ ำ คงเหลือ ในระบบเป็ นหนึ่ง ในข้ อ ที่ ได้ แ จ้ ง ให้ กับ ผู้พัฒ นำระบบได้
รับทรำบ (หำกทำได้ ในทำงปฏิบตั ิ) เพื่อป้องกันไม่ให้ มีสินค้ ำติดลบในระบบ แม้ ว่ำจะยังไม่
ปิ ดสิ ้นวัน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ อนุมตั ิรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท โดยพิ จำรณำจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนกำรติดตำมกำร
ปฏิบตั ิตำมข้ อเสนอแนะของระบบกำรควบคุมภำยในที่จดั ทำขึ ้นโดย QP ประกอบกับข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในและประเด็นทำงด้ ำนบัญชีที่ตรวจสอบพบของปี 2554 และ
2555 ที่จดั ทำขึ ้นโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแก้ ไขปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญเรี ยบร้ อยแล้ ว
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คงเหลือประเด็นที่มีควำมเสีย่ งที่ไม่มีนยั สำคัญที่อยูร่ ะหว่ำงกำรแก้ ไข เช่น กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อทำหน้ ำที่ กำรปรับปรุงและปรับเปลีย่ นขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำนในส่วนที่ QP และผู้สอบบัญชี
ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ และกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำและติดตังระบบซอฟท์
้
แวร์ ที่เหมำะสมสำหรับกำรควบคุมและตรวจสอบ เป็ นต้ น ซึ่งทังนี
้ ้ บริ ษัทคำดว่ำจะเร่ งดำเนินกำรแก้ ไขประเด็นที่ยงั แก้ ไขไม่
เสร็ จสิ ้นอย่ำงเร็ วที่สดุ
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เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน

