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10.

การควบคุมภายใน

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และมีกำรตรวจสอบภำยในที่เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดี 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 คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้ กำร
ปฏิบตั ิงำนของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ
ตังแต่
้ ปี 2538 บริ ษัทมีกำรจัดตังหน่
้ วยงำนตรวจสอบภำยในสำหรับตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน และมีกำรพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภำพกำรปฏิบตั ิงำนของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันทัง้ ประเภท COCO และประเภท DODO ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนของบริ ษัท อย่ำงไรก็ ตำม เพื่อให้ กำร
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏิบตั ิงำนกำรตรวจสอบภำยใน บริ ษัทจึงได้ 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
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ระดับองค์ กร
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 เนื่องจำกกระบวนกำรดัง กล่ำวดำเนินกำรโดยอำศัยข้ 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 ้อเพลิงส่งคำสัง่ 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 ้ำมันเชื ้อเพลิงเพื่อร่ วมพิจำรณำและตัดสินใจกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน โดยลง
ของบริ ษัท ที่บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่มี - บริ ษัทได้ ประกำศจัดตังคณะกรรมกำรกำรจั
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 และอยูร่ ะหว่ำงกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ ำนกำรตัดสินใจสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
หน้ ำที่ในกำรตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
ทำง QP ยังไม่พบแผนในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
เป็ นรูปธรรม เพื่อให้ บริ ษัทมีบคุ ลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เพิ่ ม มำกขึน้ และพร้ อมที่ จะมำปฏิ บัติ ง ำนรองรั บ กำร
ขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต
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ระดับปฏิบัติการ
ส่วนงำนศูนย์กระจำยสินค้ ำ DC
1. เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำสำมำรถใช้ ดุลพินิจใน คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
กำรปิ ดสถำนะของผลต่ำงระหว่ำงสินค้ ำที่รับกับ - บริ ษัทได้ มีนโยบำยในกำรปิ ดสถำนะของใบสัง่ ซื ้อ โดยมอบหมำยให้ แผนกจัดซื ้อเป็ นผู้อนุมตั ิในกำรปิ ดสถำนะใบสัง่ ซื ้อ (PO) แต่
จำนวนสินค้ ำในใบสัง่ ซื ้อโดยไม่ต้องขออนุมตั ิ
เพียงผู้เดียว โดยเจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำจะต้ องทำกำรแจ้ งสำเหตุที่จะดำเนินกำรปิ ดสถำนะของใบสัง่ ซื ้อผ่ำนทำงอีเมล์ให้ กบั
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อเป็ นผู้ดำเนินกำรต่อไป
ในกำรรั บ สิ น ค้ ำ หำกสิ น ค้ ำ มี จ ำนวนไม่ ต รงกับ
ใบสัง่ ซื ้อ (PO) เจ้ ำหน้ ำที่ประจำคลังสินค้ ำจะสอบถำม สรุปผลกำรตรวจติดตำม
้
บตั ิงำนเกี่ยวกับกำรปิ ดสถำนะใบสัง่ ซื ้อ โดยส่วนจัดซื ้อจะเป็ นผู้อนุมตั ิในกำรปิ ดสถำนะ
จำกหน่วยงำนจัด ซือ้ หรื อผู้จ ำหน่ำ ยสิน ค้ ำ ในกรณี ที่ - ส่วนจัดซื ้อได้ เปลีย่ นแปลงขันตอนกำรปฏิ
ใบสัง่ ซื ้อ (PO) แต่เพียงผู้เดียว ซึง่ ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ มีนำคม ปี 2556 เป็ นต้ นไป
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 คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
ลักษณะของกำรไว้ ใจซึง่ กันและกัน
- บริ ษัทมีกำรกำชับเจ้ ำหน้ ำที่ที่ขอใช้ น ้ำมันให้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบและกำรบันทึกเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยน ้ำมันก่อนและ
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 มันพบว่ำรำยกำรล่ำสุดบันทึกเลขมิเตอร์ หัวจ่ำยหลังกำรเติมไม่ต รงกับเลขมิเตอร์ หวั จ่ำยน ้ำมันใน
และเสนอต่ อ ผู้ จั ด กำรคลั ง ลงนำมอนุ มั ติ จำกนั 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
ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 144

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
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
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นงำนขนส่งประจำคลังจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูลไม่ครบถ้ วน เช่นไม่ระบุรหัสส่วนงำน และเลขทะเบียนรถ
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของใบขอเบิก - ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะจัดทำคู่มือหรื อแนวทำงปฏิบตั ิในกำรเติมน ้ำมันเพื่อใช้ เองในกิจกำร เช่นมีเอกสำรใดบ้ ำงที่ต้องบันทึก
น ้ำมันกับสมุดคุมทุกวัน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละหน่วยงำนต้ องปฏิบตั ิอย่ำงไรในกำรเติมน ้ำมันแต่ละครัง้
QP เห็ น ว่ ำ หำกกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมขัน้ ตอน - นอกจำกนี ้ คลังแม่กลองได้ เพิ่มเติมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรเติมน ้ำมันเพื่อใช้ ในกิจกำรว่ำ ก่อนเติมน ้ำมันจะต้ องมีเจ้ ำหน้ ำที่คลัง
ดังกล่ำวเป็ นไปอย่ำงเคร่ ง ครั ด ก็ น่ำเชื่ อได้ ว่ำเป็ นกำร
ประจำอยูท่ ี่ต้ จู ่ำยทุกครัง้ โดยกำรเพิ่มขันตอนดั
้
งกล่ำว ทำงคลังจะประเมินควำมเพียงพอ ควำมเป็ นไปได้ และควำมคล่องตัวใน
ควบคุมที่เหมำะสม แต่หำกไม่ได้ ตรวจสอบในวันใดวัน
กำรปฏิบตั ิงำนประกอบกัน ก่อนกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่เหมำะสม และประกำศเพื่อให้ ทุกหน่วยงำนได้ รับทรำบและปฏิบตั ิ
หนึง่ ก็อำจทำให้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงสูญหำยได้
ต่อไป
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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 ได้
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรวำงแผนและกำรจัดส่งสินค้ ำ
ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร
กำรตรวจสอบควำมครบถ้ ว น และถูก ต้ อ งของกำรจัด ท ำรำยงำน
แก้ ไขระบบควบคุมภำยในตำม
รวมทังประสิ
้
ทธิภำพในกำรสือ่ สำรข้ อมูล
แผน/แนวทำงที่บริ ษัทกำหนดไว้
กำรควบคุม ดูแลเงิ นที่ รั บจำกกำรขำยเป็ นไปด้ วยควำมรั ดกุมและ
แล้ ว
เหมำะสม ตลอดจนได้ บันทึกกำรรั บและแสดงในงบกำรเงิ นอย่ำ ง
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 จ จุบนั
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 ว
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนสอดคล้ องและเป็ นไปตำมนโยบำยและ
เมษำยน ถึง
ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ ว โดย
ระเบียบที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
มิถนุ ำยน ปี 2555 บริ ษัทได้ ชี ้แจงและกำหนดแนว
กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิ ภำพในกำรวำงแผนเกี่ยวกับพนักงำน
ทำงกำรแก้ ไขแล้ ว ทังนี
้ ้ QP ได้
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ธุรกรรมที่ตรวจสอบ

ช่ วงเวลาที่เข้ า
ตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

4. ธุ ร กรรมกำรบริ ห ำรคลัง และ
ธุ ร กรรมกำรบริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์
ถำวร

พฤศจิกำยน ถึง
ธันวำคม ปี 2555

-

-

-

เช่น กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม รวมทังกำรประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั ิงำน
เป็ นต้ น
กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ ำง เงินเดือน
และผลตอบแทนอื่น
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 คำนวณอย่ ำงถูกต้ อง และ
นำมำลงบัญชีครบถ้ วน
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ข้ อมูลที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบ

กรกฎำคม ถึง
กันยำยน ปี 2555

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

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

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 และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมี
มติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรขำยและรับชำระ ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนวทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึง
ผลกำรติดตำมของ QP เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
ส่ วนงานขาย
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

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

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
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
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

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 และเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มี
จำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง และกำรจ่ำยชำระ ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนว
ทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึงผลกำรติดตำมของ QP เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
ส่ วนงานจัดซือ้
1. สำหรั บบริ ษัท และ PTC – ใบสั่งซื อ้ (PO) บำง
รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตุผลที่
ชัดเจน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

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
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

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

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

2. สำหรั บ บริ ษัทและ PTC – ใบตรวจรั บสิน ค้ ำบำง
รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตุผลที่
ชัดเจน
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จำกกำรสอบทำนใบตรวจรับสินค้ ำ พบว่ำใบตรวจ
รับสินค้ ำที่มีกำรยกเลิกเอกสำรนัน้ ไม่มีกำรระบุเหตุผล
ของกำรยกเลิกเอกสำรอย่ำงชัดเจน และส่วนงำนจัดซื ้อ

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

ควรแก้ ไข /
ปรับปรุง

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 นว่ำกำรจัดท ำ
รำยงำนจึงเพียงพอสำหรับกำรควบคุมและตรวจสอบโดยไม่จำเป็ นต้ องลงทุนแก้ ไขระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั
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 ้
1. มอบหมำยให้ สว่ นจัดซื ้อ จัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบรับสิ นค้ ำ พร้ อมกับให้ ระบุสำเหตุกำร
ยกเลิกไว้ อย่ำงชัดเจนเป็ นประจำทุกเดือน
2. สำหรับกำรแก้ ไขปั ญหำในระยะยำว บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนำ / แก้ ไข
โปรแกรมกำรกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง เพื่อให้ สำมำรถบันทึกสำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรทุกประเภท ทุกครัง้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
สำมำรถทำกำรยกเลิกเอกสำรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จำกผู้บงั คับบัญชำก่อน

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ระบบจึงจะอนุญำตให้ ย กเลิกรำยกำรเอกสำรได้ สำเร็ จ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สำมำรถอ้ ำงอิงเหตุผล ควำม
จำเป็ นในกำรยกเลิก รวมถึงหำแนวทำงแก้ ไขได้ อย่ำงเหมำะสม
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

3.

ธุรกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

QP เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรขำยและกำรรับชำระในเดือนสิงหำคม ถึง เดือนกันยำยน 2555 โดยครอบคลุมเนื ้อหำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ ในแผนกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ข้ อมูลที่ QP ใช้ ในกำรตรวจสอบเป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงเดือนเมษำยน ถึงเดือนมิถนุ ำยน 2555 ต่อมำ QP ได้ มีกำรตรวจติดตำมในเดือน พฤศจิกำยน 2555 และ
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยใน และซักถำมข้ อสงสัยที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบ
รำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคุมภำยในเรื่ องธุรกรรมกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP คำชี ้แจง/แนทำงกำรแก้ ไขของบริ ษัท รวมถึงผลกำร
ติดตำมของ QP เฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

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)
จำกกำรสอบทำนขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนกำรสรร
หำของสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มั น พบว่ ำ วิ ธี ก ำรสรรหำ
เจ้ ำหน้ ำที่มำปฏิบตั ิงำนในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ผู้จัดกำร

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 ษัทอยู่ในระหว่ำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังคน (Manpower Plan) ประจำปี 2556 ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริ 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 อมู ลพนักงำนรำยดังกล่ำวมำที่ส่วน
บริ หำรงำนบุคคลในภำยหลัง เพื่อสอบทำนข้ อมูลพนักงำน และบันทึกประวัติพนักงำนเข้ ำระบบ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบตั ิงำน และคงไว้ ซงึ่ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
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
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

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. สำหรั บบริ ษัท - กำรบันทึกข้ อมูลเงินเดือน และ
สวัส ดิ ก ำรอื่ น ๆของพนัก งำนใหม่ ใ นระบบ HR
ไม่ ไ ด้ รั บ กำรตรวจสอบกั บ สั ญ ญำจ้ ำงอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
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 ที่เป็ 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

ไม่เพียงพอ

คำชี ้แจงและแนวทำงกำรแก้ ไข
- บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลในระบบให้ ถกู ต้ อง พร้ อมทังแจ้
้ งให้ พนักงำนทรำบและจัดเก็บเงินส่วนเกิน
คืนบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ทำงบริ ษัทจะกำชับผู้ปฏิบตั ิงำนให้ ใช้ ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกข้ อมูล และ
กำหนดให้ มีกำรสุม่ สอบทำนข้ อมูลในระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)

- 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

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

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
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 นคุ ม ดัง กล่ำ วจะระบุ
ผู้รับผิดชอบ และวันที่ดำเนินกำรไว้ อย่ำงชัดเจน
สรุปผลกำรตรวจติดตำม
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

สถำนภำพของพนักงำนบำงรำยในระบบ HR ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ซึง่ อำจส่งผลทำให้ สว่ นงำนที่เกี่ยวข้ องนำข้ อมูล
ไปใช้ ไม่ถกู ต้ อง

4.

คาชีแ้ จง/แนวทางแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
- 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
กำรบันทึกข้ อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง

ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้ า

QP เข้ ำตรวจสอบธุรกรรมกำรบริ หำรคลังสินค้ ำในเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม 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 ำ ทังนี
้ ้
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 ในขณะที่กำรจดบันทึกรำยละเอียดกำร
(เข้ ำข่ำยรำยงำนไม่นำ่ เชื่อถือ)
จ่ำยน ้ำมันจะบันทึกตำมปริ มำณน ้ำมันที่จ่ำยจำกหัวจ่ำยแต่ละหัว ปริ มำณน ้ำมันจึงไม่ตรงกับที่แสดงไว้ ใน
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

เมื่ อ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ส่ว นงำนขำยได้ รั บ ค ำสั่ง ซื อ้ จำก
ลูกค้ ำก็จะบันทึกรำยละเอียดกำรสัง่ ซื ้อลงเอกสำร
ใบสัง่ ซื ้อ จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่ส่วนงำนบัญชี คลังจะ
นำข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อมำจัดทำตัว๋ จ่ำยน ้ำมันในระบบ
AR พร้ อมจัดพิมพ์เอกสำรพร้ อมตัว๋ จ่ำยน ้ำมัน โดย
พนักงำนขับรถจะต้ องตรวจสอบควำมถูกต้ องของ
ข้ อมูลและนำตัว๋ จ่ำยน ้ำมันมำเบิกน ้ำมันที่โรงจ่ำย
น ำ้ มัน เจ้ ำหน้ ำ ที่ โ รงจ่ ำ ยน ำ้ มัน ก็ จ ะตรวจสอบ
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
เอกสำร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำปริ มำณน ้ำมันรวมที่จ่ำยจำกทุกหัวจ่ำยในครัง้ นันจะตรงกั
้
บปริ มำณ
น ้ำมันรวมที่ระบุไว้ ในเอกสำร นอกจำกนี ้ ในบำงครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ โรงจ่ำยน ้ำมันอำจจดบันทึกชื่อลูกค้ ำไม่
ครบถ้ วน ส่งผลให้ ข้อมูลกำรปฎิบตั ิงำนอำจไม่ตรงกับเอกสำรได้
- ทัง้ นี ้ ทุกสิ ้นวันเจ้ ำหน้ ำที่ที่ เกี่ ยวข้ อง จะสอบทำนปริ มำณกำรเบิกจ่ำ ยนำ้ มันระหว่ำงใบเบิกนำ้ มันกับ
รำยงำนกำรจ่ำยน ้ำมันจำกมิเตอร์ หวั จ่ำย ซึง่ ที่ผำ่ นมำพบว่ำมีรำยกำรจ่ำยน ้ำมันถูกต้ องตรงกัน
- 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
รำยละเอียดใบเบิกน ้ำมัน (โดยกำหนดให้ ในแต่ละครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ต้องบันทึกปริ มำณน ้ำมันรวมที่จ่ำยจำกทุก
หัวจ่ำยและปริ มำณน ้ำมันตำมใบเบิกน ้ำมัน เพื่อให้ สำมำรถตรวจเช็คควำมถูกต้ องของกำรจ่ำยน ้ำมันกับ
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
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม
ควบคุมภายใน
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 มั นก่อนบันทึกข้ อมูล ดังนันจึ
้ งมีโอกำสที่
ในกำรเบิกใช้ นำ้ มันภำยในกิ จกำร เจ้ ำหน้ ำที่ที่มี
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 มันและ
เคร่งครัด
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
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน

คาชีแ้ จง/แนวทางการแก้ ไขของบริษัท และ สรุ ปผลการตรวจติดตาม

จำกกำรสุ่มตรวจเอกสำรใบเบิกใช้ น ้ำมันภำยใน
กิจกำรตัง้ แต่เดือน กรกฎำคม ถึงเดือนกันยำยน
2555 พบว่ำ เอกสำรใบเบิกใช้ น ้ำมันภำยในกิจกำร
บำงใบที่มีกำรเบิกใช้ นำ้ มันแล้ วแต่มีกำรลงนำม
อนุมตั ิไม่ครบถ้ วน
นอกจำกนี ้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ในฐำนะผู้สอบบัญชี ได้ เข้ ำตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 311 ธันวำคม 2554 และ 31 ธันวำคม 2555
โดยมีข้อสังเกต และข้ อเสนอแนะทำงบัญชีและกำรควบคุมภำยในในอันที่จะทำให้ กำรตรวจสอบต่อไปเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยและรัดกุมขึ ้นเพื่อนำเสนอให้ แก่ผ้ บู ริ หำรรับทรำบและ
ดำเนินกำรแก้ ไข ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตที่ยงั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเด็นข้ อสังเกต
สำหรั บ PTC
1. กำรตรวจสอบระบบควบคุมสิน ทรั พ ย์ ถ ำวรของ
PTC พบว่ำยังอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรให้ รหัส
สินทรัพย์และทำกำรตรวจนับสินทรัพย์ของแต่ละ
สถำนีและยังไม่ได้ ดำเนินกำรติด Tag สินทรัพย์ให้
ครบถ้ วน

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข

PTC ควรเร่ ง ท ำกำรตรวจนับ
สินทรัพย์และติด Tag ให้ เรี ยบร้ อย
เพื่ อ ประ โยช น์ ใ นก ำ รค วบคุ ม
สินทรัพย์ และสินทรัพย์ที่ซื ้อใหม่ใน
ปี 2556 ต้ องกำหนดรหัสและติด
Tag ทันทีที่ได้ รับสินทรัพย์

สำหรับสินทรัพย์ที่ซื ้อมำก่อนปี 2556 บริ ษัทได้ จดั แผนในกำรตรวจสินทรัพย์เพื่อเช็ค
ควำมมีตัวตนให้ ครอบคลุมทุกสำขำตลอดทัง้ ปี รวมถึงได้ กระจำยให้ กับหน่วยงำนที่ได้
ออกไปสำขำเป็ นประจำเพื่อนำ 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
2. ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมพบว่ำ PTC ยังไม่ได้ PTC ควรกำหนดแนวทำงในกำร
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยหลีกเหลี่ย งกำรจำหน่ำยนำ้ มันระหว่ำงกัน เพื่อควบคุม
รวบรวมตัวเลขเกี่ ยวกับ กำไร (ขำดทุน) ที่แฝงใน รวบรวมตัวเลขที่เป็ นกำไร (ขำดทุน) รำยกำรดังกล่ำงให้ เ กิ ด ขึน้ น้ อยที่ สุด อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษั ท ได้ หำรื อกับฝ่ ำยสำรสนเทศ
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สินค้ ำคงเหลือระหว่ำงกัน
3. PTC ยังไม่ได้ กำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำร
พิจำรณำกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ สินค้ ำอุปโภค
บริ โภค (สินค้ ำมินิมำร์ ท) อย่ำงเหมำะสม และ
ระบบรำยงำนสินค้ ำคงเหลือยอมให้ มีกำรบันทึก
เบิ กจ่ ำยสิน ค้ ำ จนยอดคงเหลือติ ดลบได้ โดยใน
รำยงำนสิ น ค้ ำคงเหลื อ ณ วั น สิ น้ งวดมี ย อด
คงเหลือในแต่ละศูนย์กระจำยสินค้ ำ มียอดสินค้ ำ
หลำยรำยกำรติดลบ แต่จำกกำรสุ่มกระทบยอด
รวมทุกศูนย์กระจำยสินค้ ำ และยอดคงเหลือในแต่
ละมินิมำร์ ทรวมกัน พบว่ำยอดรวมไม่ติดลบ

ข้ อเสนอแนะ
ที่แฝงในสินทรัพย์ / หนี ้สินระหว่ำง
กันระหว่ำงกันให้ เหมำะสม
- PTC ควรออกแบบรำยงำนสินค้ ำ
คงเหลื อ ที่ แ สดงถึ ง ข้ อมู ล กำร
เคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ ำ (อำยุ
สินค้ ำ) ของสินค้ ำแต่ละชนิดของ
แต่ละสถำนี เพื่อใช้ ประกอบกำร
ตัง้ ค่ ำ เผื่ อ สิ น ค้ ำหมดอำยุ แ ละ
ล้ ำสมัย
- PTC ควรออกแบบระบบกำรจ่ำย
สินค้ ำที่ศูนย์ กระจำยสินค้ ำให้ มี
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

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข
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 โภคคงเหลื อทังหมด
้
สำหรับปี
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
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ข้ อเสนอแนะ
ไปในระบบสิ น ค้ ำคงเหลื อ มิ นิ
มำร์ ท

คาชีแ้ จงของฝ่ ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ ไข

ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ อนุมตั ิรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนก ำรติดตำมกำร
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
คงเหลือประเด็นที่มีควำมเสีย่ งที่ไม่มีนยั สำคัญที่อยู่ระหว่ำงกำรแก้ ไข เช่น กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อทำหน้ ำที่ กำรปรับปรุงและปรับเปลีย่ นขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำนในส่วนที่ QP และผู้สอบบัญชี
ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ และกำรแก้ ไขหรื อพัฒนำและติดตังระบบซอฟท์
้
แวร์ ที่เหมำะสมสำหรับกำรควบคุมและตรวจสอบ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเร่ งดำเนินกำรแก้ ไขประเด็นที่ยงั แก้ ไขไม่เสร็ จสิ ้น
อย่ำงเร็ วที่สดุ
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