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10.

การควบคุมภายใน

บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของระบบกำรควบคุม ภำยในที่ ดี ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
และมีกำรตรวจสอบภำยในที่เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทังนี
้ ้ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ออนุมตั ิ
รำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท จะมีผ้ สู อบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยทุกครัง้ เพื่อ
นำเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ รับทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ ำ และหำแนวทำงแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สำมำรถ
แก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่ำงทันท่วงที
ทังนี
้ ้ ที่ประชุม คณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีกรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่ำน เข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรได้ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร
โดยสรุปได้ วำ่ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ 5 ด้ ำน ซึ่งได้ แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้ อม 2)
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง 3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร 4) ระบบสำรสนเทศและสื่อสำรข้ อมูล และ 5) ระบบกำร
ติดตำม คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว (ตำมส่วนที่ 3 ข้ อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน) อย่ำงเพียงพอแล้ ว สำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ ออื่นของระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ
บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและสภำวกำรณ์ปัจจุบนั ของบริ ษัท อย่ำงไรก็
ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ กำชับเรื่ องกำรปฎิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษั ทอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ เป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้ กำรปฎิบตั ิงำนของบริ ษัทเป็ นไป
อย่ำงโปร่งใสและมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ
บริ ษัทไม่มีกำรจัดตังหน่
้ วยงำนภำยในบริ ษัทเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน ดังนัน้ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2554 บริ ษัทจึง
ได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จำกัด (“WPS”) เพื่อทำกำรประเมินประสิทธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท
และควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุม ภำยใน ในส่วนที่เ กี่ ย วข้ องกับ กระบวนกำรหลักในกำรทำธุรกิ จ โดยมุ่งเน้ น กำรให้
ควำมสำคัญใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
2. กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย กฎ ข้ อบังคับ และระเบียบปฎิบตั ิทเี่ กี่ยวข้ องของบริษัท
3. ควำมเหมำะสมและควำมเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน
WPS เข้ ำตรวจสอบ ประเมินผล รวมถึงติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรหลักทำง
ธุรกิจ ตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม 2554 เป็ นต้ นมำ ซึ่งปั จจุบนั มีกำรเข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรหลักทำงธุรกิจไปแล้ ว 6 กระบวนกำร
ได้ แก่ 1) กระบวนกำรขำยและจัดซื ้อ 2) กระบวนกำรจัดกำรฐำนข้ อมูลและสำรสนเทศ 3) กระบวนกำรจัดกำรด้ ำนบัญชีและ
กำรเงิ น 4) กระบวนกำรบริ กำรลูกค้ ำและตรวจสอบคุณภำพของสินค้ ำ 5) กระบวนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุคคล และ 6)
กระบวนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สิน โดยรำยงำนกำรเข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรหลักทำงธุรกิจทัง้ 6 กระบวนกำร สำมำรถสรุ ป
ประเด็นข้ อสังเกตได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. กระบวนการขายและจัดซือ้
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรขำยและจัดซื ้อในเดือนกรกฎำคม 2554 โดยเนื ้อหำกำรตรวจสอบครอบคลุมเรื่ องกำรตรวจสอบรำยกำรซื ้อและขำยน ้ำมัน กำรสอบทำนกำรขึ ้น
ทะเบียนลูกค้ ำรำยใหม่ ที่เกิดขึ ้นระหว่ำงเดือนมกรำคม 2554 ถึงเดือนพฤษภำคม 2554 หลังจำกนัน้ WPS มีกำรเข้ ำตรวจติดตำมครัง้ ที่ 1 ในเดือนตุลำคม 2554 โดยมีเนื ้อหำกำรตรวจสอบ
ครอบคลุมประเด็นคงค้ ำงที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุง และในเดือนกุมภำพันธ์ 2555 WPS เข้ ำตรวจสอบอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมเรื่ องกำรตรวจสอบรำยกำรซื ้อและขำยน ้ำมัน กำร
สอบทำนกำรขึ ้นทะเบียนลูกค้ ำรำยใหม่ที่เกิดขึ ้นระหว่ำงในเดือนมกรำคม 2555 ถึงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2555 สอบทำนกำรจัดทำใบแจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บค่ำ บริ กำร Catering ของเดือนมกรำคม 2555
สอบทำนรำยงำน Aging Report ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2555 และกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และเมื่อเดือนกรกฎำคม 2555 WPS ได้ เข้ ำตรวจติดตำมอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมประเด็น
คงค้ ำงที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุง
ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรขำยและกระบวนกำรจัดซื ้อเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้







มีกำรกำหนดตัวชี ้วัดทำงกำรขำย (KPI) เพื่อใช้ ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบตั ิงำน
มีกำรจัดทำขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เช่น กระบวนกำรขำยสินค้ ำ กระบวนกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ กระบวนกำรจัดส่งสินค้ ำ และกระบวนกำรชำระเงิน เป็ น
ต้ น
มีกำรกำหนดให้ มีอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรขำยและซื ้ออย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรจัดตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิสนิ เชื่อของลูกค้ ำ และติดตำมควำมเคลือ่ นไหวของกำรชำระเงินของลูกค้ ำ เป็ นต้ น
มีกำรใช้ ระบบงำน Ship Manager (“SM”) เพื่อช่วยในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัท เช่น กำรขำยสินค้ ำ และกำรบันทึกบัญชี เป็ นต้ น
มีกำรกำหนดให้ มีนโยบำยกำรขำยสินค้ ำ นโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่อ เป็ นต้ น

อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ซึง่ จำเป็ นต้ องได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็นข้ อสังเกต แนว
ทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำมและกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี ้
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ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
1. เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบั ญ ชี ลู ก ค้ ำรำยใหม่ (New
สูง
ผู้บ ริ ห ำรจะท ำควำมเข้ ำ ใจกับ พนัก งำนขำยให้ ข อ
Account Form) ไม่ครบถ้ วนและไม่เป็ นปั จจุบัน ซึ่งกำร
เอกสำรสำคัญให้ ครบถ้ วน พร้ อมกับตรวจสอบควำม
ปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวกระทบต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ถูกต้ องและควำมเป็ นปั จจุบนั ของเอกสำร โดยกำชับ
ของกระบวนกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดไว้
ให้ พนักงำนขำยและพนักงำนที่เกี่ยวข้ องปฎิบตั ิตำม
อย่ำงเคร่งครัด
2. จำกกำรสุ่มตรวจสอบรำยกำรขำยนำ้ มันทำงบก พบว่ำ
ลูกค้ ำทุกรำยไม่ได้ จัดทำใบสัง่ ซือ้ ให้ กับพนักงำนฝ่ ำยขำย
กำรปฎิบตั ิงำนดังกล่ำว อำจส่งผลให้ บริ ษัทเกิดควำมเสี่ยง
ในเรื่ องกำรส่งสินค้ ำผิดประเภทหรื อผิดจำนวน เนื่องจำกไม่
มีเอกสำรในกำรตรวจสอบรำยกำร และยังเกิดควำมล่ำช้ ำ
หรื อเกิดปั ญหำในขันตอนกำรวำงบิ
้
ลของบริ ษัทได้

นอกจำกนี ้ จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยสิน ค้ ำระหว่ำ ง
เดือนสิงหำคม 2554 พบรำยกำรใบสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำจำนวน
1 รำย ที่มีกำรจัดทำขึ ้นภำยหลังจำกที่ลกู ค้ ำได้ รับสินค้ ำแล้ ว

สูง

บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรปฎิบตั ิงำน ดังนี ้
- พนักงำนขำย/พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำจัดพิมพ์
ใบ Quatation และส่งให้ ลูกค้ ำทำงโทรสำร โดย
ลูกค้ ำลงนำมยืนยันรำยกำรซือ้ ขำยและส่งคืนให้
บริ ษัททำงโทรสำร เพื่อแนบกับเอกสำรใบบันทึก
กำรสัง่ ซื ้อและขำย
- พนัก งำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูกค้ ำ ต้ อ งตรวจสอบควำม
ถูกต้ องและควำมครบถ้ วนของใบสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ
อย่ำงเคร่งครัดทุกรำยกำร
โดยให้ เริ่ มปฏิบตั ิในทันที
ผู้บ ริ ห ำรก ำชับ ให้ พ นัก งำนขำยและพนัก งำนฝ่ ำย
บริ กำรลูกค้ ำติดตำมและตรวจสอบรำยกำรใบสัง่ ซื ้อ
ของลู ก ค้ ำรำยดัง กล่ ำ วให้ ครบถ้ วนและถู ก ต้ อง
ในทันที
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
จำกกำรสอบทำนเอกสำรเปิ ดบัญชีของลูกค้ ำรำยใหม่
(New Account Form) ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2554
พบว่ำ พนักงำนขำยและพนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำมี
กำรขอเอกสำรเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรอง อำยุไม่เกิน
6 เดือน ภพ.20 เป็ นต้ น (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยสิ น ค้ ำ ระหว่ ำ งเดื อ น
สิงหำคม 2554 – 23 กันยำยน 2554 พบว่ำ พนักงำน
ขำย/พนั ก งำนฝ่ ำยบริ กำรลู ก ค้ ำได้ จั ด พิ ม พ์ ใ บ
Quatation และส่งให้ ลกู ค้ ำกำรขำยน ้ำมันทำงบก ลง
นำมยืนยันรำยกำรซือ้ และขำย และส่งคืนบริ ษัททำง
โทรสำร เพื่อแนบกับชุดเอกสำรใบบันทึกกำรสัง่ ซือ้ และ
ขำยเรี ยบร้ อยแล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

จำกกำรสุ่ม สอบทำนรำยกำรซือ้ และขำยน ำ้ มันของ
ลูกค้ ำรำยดังกล่ำว ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2555 – 9
กรกฎำคม 2555 พบว่ำ บริ ษัทได้ รับใบสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ
ครบถ้ วนทุก รำยกำรและไม่ พ บกำรจั ด ท ำใบสั่ง ซื อ้
ภำยหลังกำรรับสินค้ ำ (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
3. มีก ำรขำยสิน ค้ ำให้ กับ ลูกค้ ำ ที่ มี วงเงิ น เครดิ ต คงเหลือ ณ
สูง
ผู้บริ หำรกำหนดให้ มีกำรปฎิบตั ิงำน ดังนี ้
วันที่ทำรำยกำรขำยติดลบ ซึ่งตำมหลักกำรปฎิบัติจะผ่ำน
- บันทึกกำรอ้ ำงอิงสำเหตุในกำรขออนุมตั ิรำยกำร
กำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรผู้จดั กำร แต่ในกำรปฎิบตั ิจริ งไม่ได้
ขำยที่เกินวงเงินเครดิตในกำรบันทึกกำรซื ้อขำยทุก
ปฎิ บัติ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้ กำรสอบทำน Credit
ครั ง้ สำหรั บกำรตรวจสอบยอดลูกหนีค้ งค้ ำงกับ
Balance ในระบบงำน ยังพบว่ำ ลูก ค้ ำหลำยรำยที่มียอด
วงเงินเครดิต โดยให้ เริ่ มปฎิบตั ิทนั ที
วงเงิ นเครดิ ต ติ ด ลบ แสดงให้ เห็ น ว่ ำ บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี
- ปรั บปรุ ง ระบบกำรอนุมัติ ในระบบงำน และเพิ่ ม
กระบวนกำรในกำรทบทวนวงเงินเครดิตที่เคยให้ ไว้ ในลูกค้ ำ
กำรอนุมตั ิในระบบงำนให้ สอดคล้ องกับกำรอนุมตั ิ
แต่ละรำย กำรปฏิบตั ิดงั กล่ำวแสดงให้ เห็นว่ำ บริ ษัทยังไม่มี
ในเอกสำร
กระบวนกำรควบคุมภำยในที่ดีเรื่ องกำรป้องกันควำมเสี่ยง
- กำหนดให้ มีกระบวนกำรควบคุมวงเงินเครดิตของ
สำหรับกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ และเกิดเป็ นหนี ้สูญ
ลูกค้ ำทุกรำย ผ่ำนคณะท ำงำนพิจ ำรณำสิน เชื่ อ
และยังส่งผลกระทบต่อกำรบริ หำรกระแสเงินสดของบริ ษัท
โดยจะต้ องพิจำรณำประวัติกำรซือ้ ขำยและกำร
ได้
จ่ำยเงินของลูกค้ ำ
4. จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำงรำยกำรขำยในประเทศและต่ำงประเทศ
สูง
คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อกำหนดนโยบำยและข้ อ
พบว่ำ มี ลูก ค้ ำ ที่ช ำระหนีล้ ่ำช้ ำกว่ำ วัน ที่ค รบกำหนดตำม
ปฎิบตั ิในกำรรับชำระหนี ้ให้ ตรงกับเครดิตเทอมของ
เครดิตเทอม ซึง่ กำรที่ระบบติดตำมกำรรับชำระของบริ ษัทไม่
ลูก ค้ ำ นอกจำกนี ้ ผู้บ ริ หำรยัง ก ำหนดขัน้ ตอนกำร
มีประสิทธิภำพเพียงพออำจทำให้ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งในเรื่ อง
ปฎิบตั ิงำนเพิ่มเติม ดังนี ้
สภำพคล่องของกระแสเงินสดที่ใช้ หมุนเวียนในบริ ษัท
- ทุก วัน ที่ 15 ของเดื อ น พนัก งำนกำรเงิ น จะน ำ
รำยงำนลูกหนีค้ ้ ำงชำระ เสนอผู้จัดกำรฝ่ ำยขำย
และกรรมกำรผู้จัด กำร เพื่ อ หำแนวทำงในกำร
ติดตำมหนี ้
- สำหรับลูกค้ ำสัง่ จ่ำยเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำนำนเกิน
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 98

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
บริ ษัทได้ ปรับปรุ งนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่ออย่ำงเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรทำงำนของ
คณะทำงำนพิจ ำรณำสินเชื่ อ และได้ กำหนดอำนำจ
กำรอนุมตั ิสนิ เชื่อ เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ จำกกำรสอบทำนรำยกำรซื ้อขำยน ้ำมันระหว่ำง
วัน ที่ 1 มกรำคม 2555 – วัน ที่ 5 กุ ม ภำพัน ธ์ 2555
พบว่ำ กำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะทำงำนสินเชื่อตำมที่กำหนดไว้ (แก้ไขเรี ยบร้ อย
แล้ว)

บริ ษัทได้ อนุมัตินโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่ ออย่ำงเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ นโยบำยดังกล่ำวกำหนดให้ มีกำร
จัดตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ซึง่ ประกอบด้ วย
- กรรมกำรผู้จดั กำร
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
คณะทำงำนจะมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยเดือนละ 1
ครัง้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

5. จำกกำรสอบทำนเอกสำรประกอบรำยกำรซื ้อ พบว่ำ ส่วน
ใหญ่ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำเป็ นผู้อนุมตั ิสงั่ ซื ้อ แม้ จะเกิน
วงเงินที่ระบุไว้ ก็ตำม กำรปฏิบตั ิงำนลักษณะดังกล่ำวส่งผล
กระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน ในเรื่ องอำนำจในกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่บริ ษัทกำหนดให้ มีขึ ้น
6. จำกกำรสอบทำนเอกสำรกำรขอเปิ ดบัญชี พบว่ำ ฐำนข้ อมูล
ลูกค้ ำในระบบ SM ยังไม่มีกำรเปลี่ยนสถำนะลูกค้ ำที่ไม่
เคลื่อนไหวให้ เป็ น Non Active ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ส่ง ผลให้ บริ ษัท มีค วำมเสี่ยงที่จ ะขำยสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำ ที่
ไม่ได้ รับอนุมตั ิวงเงินเครดิตจำกผู้มีอำนำจตำมนโยบำยกำร
บริ หำรสินเชื่อ

สูง

7. จำกกำรสุม่ เข้ ำตรวจนับเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำ พบว่ำ พนักงำน
ไม่ได้ ยกเลิกใบเสร็ จรับเงินสำหรับรำยกำรเช็คคืน เป็ นผลให้
ยอดคงเหลื อ ของลู ก หนี ก้ ำรค้ ำตำมรำยงำน Aging
Analysis Report ต่ำเกินไป และวงเงินสินเชื่อคงเหลือของ

สูง

สูง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

เครดิตเทอมที่ได้ รับ ให้ พนักงำนกำรเงินจัด ทำใบ โดยจะมีกำรเสนอรำยงำนลูกหนี ้ค้ ำงชำระ เพื่อควบคุม
แจ้ งหนี ้เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระ และติ ดตำมกำรค้ ำงชำระของลูกหนี ท้ ี่ค้ำ งชำระเกิ น
หนี ้
กำหนดของแต่ละรำยอย่ำ งใกล้ ชิด และเรื่ องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อ (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ผู้บ ริ ห ำรก ำหนดให้ ปฏิ บัติ ต ำมวงเงิ น ที่ มี อ ำนำจ จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยและสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ระหว่ำง
อนุมตั ิอย่ำงเคร่ งครัด หำกเกินวงเงินจะต้ องให้ ผ้ ทู ี่มี วัน ที่ 1 มกรำคม 2555 – วัน ที่ 5 กุ ม ภำพัน ธ์ 2555
อำนำจเป็ นผู้อนุมตั ิเอกสำรให้ ครบถ้ วน โดยให้ เริ่ ม พบว่ำ ใบสัง่ ซื ้อน ้ำมันได้ รับกำรลงนำมจำกผู้มีอำนำจ
ปฎิบตั ิในทันที
ตำมที่กำหนดไว้ ครบถ้ วนทุกรำยกำร (แก้ไขเรี ยบร้ อย
แล้ว)
ผู้บ ริ ห ำรมอบหมำยให้ ผ้ ูจัด กำรฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ จำกกำรสอบทำนฐำนข้ อ มู ล ของลูก ค้ ำ ณ วัน ที่ 9
ดำเนินกำรเปลี่ยนสถำนะในระบบงำน SM สำหรับ กุมภำพันธ์ 2555 พบว่ำ มีกำรเปลี่ยนสถำนะลูกค้ ำที่
ลูก ค้ ำ ที่ ไม่เ คลื่อ นไหวเกิ น 6 เดื อ น ให้ เ ป็ นสถำนะ ไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน เป็ น Non Active เรี ยบร้ อย
Non Active ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2554
แล้ ว ทังนี
้ ้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อยังมอบหมำย
ให้ ผ้ จู ัดกำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำมีหน้ ำที่นำเสนอรำยชื่ อ
ลู ก ค้ ำที่ ไ ม่ เ คลื่ อ นไหวเกิ น 6 เดื อ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ทุกไตรมำส เพื่อหำแนว
ทำงกำรดำเนินกำรต่อไป (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ผู้บริ หำรแจ้ งพนักงำนกำรเงินให้ ยกเลิกรำยกำรรั บ พนั ก งำนได้ ยกเลิ ก รำยกำรรั บ เงิ น ดั ง กล่ ำ วแล้ ว
เงินดังกล่ำวแล้ ว และกำชับให้ หวั หน้ ำ แผนกกำรเงิน นอกจำกนี ้ จำกกำรสอบทำนรำยกำรซื อ้ ขำยน ำ้ มัน
ปฎิบตั ิงำนตำมขันตอนที
้
่กำหนดอย่ำงเคร่ งครัดและ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2555 ถึงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
สม่ำเสมอ
2555 พบว่ ำ พนั ก งำนกำรเงิ นจั ด ท ำรำยกำร
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 99
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ประเด็นข้ อสังเกต
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ความเสี่ยง

ลูกค้ ำสูงกว่ำวงเงินสินเชื่อที่คงเหลือจริ ง

8. จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยและสัง่ ซื ้อสินค้ ำ พบว่ำ บริ ษัท
ยั ง ไม่ มี ก ำรก ำหนดอ ำนำจอนุ มั ติ ส ำหรั บ กำรจ่ ำ ยค่ ำ
คอมมิชชั่นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร จึงใช้ อำนำจอนุมตั ิ
เช่นเดียวกับกำรซื ้อขำยน ้ำมัน กล่ำวคือ วงเงิน 0-3.0 ล้ ำน
บำท อนุมตั ิโดยผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ ซึง่ กำรให้ ผ้ จู ดั กำร
ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำเป็ นผู้อนุมัติกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่น อำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมถูกต้ องของกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชัน่ ได้
เนื่องจำกไม่ได้ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรเจรจำขำย
สินค้ ำ
9. จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยในประเทศ พบว่ำ พนักงำนไม่
ปฎิบตั ิตำมนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่ อ กรณีลกู ค้ ำมีประวัติ
กำรชำระไม่ดี กล่ำวคือ พนักงำนขำยเปิ ดขำยน ้ำมันเป็ นเงิน
สดให้ แก่ลกู ค้ ำยังไม่ชำระเงินที่ค้ำงชำระ และพนักงำนไม่ได้
ไปเก็ บ เช็ ค ส ำหรั บ ค่ำ น ำ้ มัน ที่ ยัง ไม่ช ำระ กำรปฎิ บัติ ง ำน
ดังกล่ำว ทำให้ บริ ษัทเกิดควำมเสี่ยงในเรื่ องกำรผิดนัดชำระ
หนี ้ เนื่องจำกลูกค้ ำมีประวัติกำรชำระเงินไม่ดี และยังทำให้
บริ ษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกต้ องใช้ เวลำติดตำมหนี ้

สูง

สูง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
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นอกจำกนี ้ บริ ษัทมอบหมำยให้ หวั หน้ ำ แผนกบัญชี
ตรวจสอบควำมครบถ้ วนและถูกต้ องของรำยงำน
Aging Analysis Report ในตอนปิ ดบัญชีทุกสิ ้น
เดือน
ผู้บริ หำรควรกำหนดอำนำจอนุมัติใบสัง่ ซื ้อ สำหรั บ
กำรจ่ำยค่ำคอมมิชชัน่ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ใบเสร็ จรับเงินถูกต้ องตำมขันตอนที
้
่กำหนดแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ผู้บ ริ ห ำรควรก ำชับ ให้ พ นัก งำนฝ่ ำยดูแ ลลูก ค้ ำ ให้
ปฎิบตั ิตำมนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่ออย่ำงเครงครัด
ในทัน ที ทัง้ นี ้ หำกลูก ค้ ำ ที่ มี ป ระวัติ ก ำรช ำระไม่ ดี
ต้ องกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ พนักงำนควรได้ รับกำรชำระเงิน
ค่ำสินค้ ำที่ค้ำงชำระก่อน จึงจะเปิ ดคำสัง่ ขำยให้ กับ
ลูกค้ ำ

ผู้บริ หำรกำชับให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำหยุดกำรให้
สินเชื่ อแก่ลูกค้ ำที่มีประวัติกำรชำระเงิ นไม่ดี และจะ
เปิ ดขำยสินค้ ำใหม่ตำมคำสัง่ ซือ้ ของลูกค้ ำ ก็ ต่อเมื่อ
ลูกค้ ำชำระเงินค่ำสินค้ ำที่ค้ำงชำระแล้ ว
ทัง้ นี ้ จำกกำรสอบทำนฐำนข้ อมูลลูกค้ ำ ณ วันที่ 11
กรกฎำคม 2555 พบว่ำ ผู้จัดกำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำได้
เปลี่ยนสถำนะลูกค้ ำที่มีประวัติไม่ดี ที่มีกำรตังค่
้ ำเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญในระบบงำน SM ให้ เป็ น Non Active
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ที่ประชุม คณะกรรมกำรครั ง้ ที่ 1/2555 ซึ่ง จัดขึน้ เมื่ อ
วันที่ 17 มกรำคม 2555 ได้ อนุมัติอำนำจกำรอนุมั ติ
ใบสัง่ ซื ้อ สำหรับกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ จำกกำรสอบทำนรำยกำรใบสัง่ ซือ้ สำหรั บกำร
จ่ำยค่ำคอมมิชชั่น พบว่ำ มีกำรอนุมัติตำมอำนำจที่
กำหนดไว้ (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

10. จำกกำรสอบทำนรำยงำนวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้กำรค้ ำ พบว่ำ
ลูก หนี จ้ ำนวนหนึ่ ง มี อ ำยุ ห นี เ้ กิ น กว่ ำ ก ำหนดอยู่ ใ นช่ ว ง
ระหว่ำง 91-180 วัน และเกิน 180 วัน ซึ่งหำกบริ ษัทยังไม่
สำมำรถติดตำมหนี ้อย่ำงเร่งด่วน อำจส่งผลให้ บริ ษัทต้ องตัง้
สำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจำนวนมำก

สูง

ผู้บริ หำรควรเร่ งดำเนินกำรติดตำมหนี ้กับลูกหนี ้ที่มี
ปั ญหำเรื่ องกำรชำระเงิ น โดยกำหนดแนวทำงกำร
ชำระหนี ้ของลูกหนี ้ที่มีค้ำงชำระ เช่น กำรรับเช็คลง
วัน ที่ ล่ ว งหน้ ำ เป็ นต้ น ซึ่ ง ผู้บ ริ ห ำรได้ ชี แ้ จงควำม
คืบหน้ ำในกำรติดตำมสำหรับลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระ และ
หำกได้ รั บควำมร่ ว มมือ จำกลูก หนี ค้ ำดว่ำ จะได้ รั บ
ชำระหนี ้ที่ค้ำงชำระบำงส่วน

11. จำกกำรสอบทำนสัญ ญำขนส่ง พบว่ำ สัญ ญำจ้ ำ งเหมำ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมทำงรถยนต์ กับผู้ให้ บริ กำรรำย
หนึ่ง อำยุสญ
ั ญำ 1 ปี ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเมื่อวันที่ 17
ตุลำคม 2554 โดย ณ วันตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์
2555 บริ ษัทยังไม่มีกำรต่อสัญญำจ้ ำงเหมำขนส่งดังกล่ำว
เนื่องจำกยังไม่สำมำรถตกลงเงื่อนไขบำงประกำรในสัญญำ
ได้ ซึ่งกำรไม่มี กำรต่ออำยุสญ
ั ญำดัง กล่ำ ว ทำให้ บ ริ ษัท มี
ควำมเสี่ ย งต่ อ ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ รั บ เหมำ กรณี เ กิ ด

สูง

ในระหว่ำงที่ยงั ไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำขนส่ง บริ ษัท
จะว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งแบบ Spot ไปก่อน โดยกำหนดให้ มี
กำรทำสัญญำจ้ ำงขนส่งเป็ นรำยเที่ยว เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือน
มีนำคม 2555 เป็ นต้ นไป
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เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่ง กำรเปลี่ยนสถำนะดังกล่ำวทำให้ ไม่
สำมำรถทำกำรขำยสินค้ ำได้ อีก (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนรำยงำนวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้กำรค้ ำ
ณ 30 มิถุนำยน 2555 พบว่ำ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีกำร
ติ ด ตำมหนี ไ้ ด้ อ ย่ำ งรวดเร็ ว โดยเฉพำะลูก หนี ท้ ี่ ค้ ำง
ชำระตัง้ แต่ 3 เดื อ นขึน้ ไป ซึ่ง คณะท ำงำนพิ จ ำรณำ
สิ น เชื่ อ พิ จ ำรณำและหำแนวทำงกำรแก้ ไขส ำหรั บ
ลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระเป็ นรำยๆ เป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับชำระ
หนีจ้ ำกลูกหนีบ้ ำงรำยแล้ ว และลูกหนีบ้ ำงรำยมีกำร
จัดทำแผนกำรชำระหนี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ลูกหนีค้ ้ ำงชำระ
เหล่ำนันได้
้ ชำระเงิ นคืนบริ ษัทครบถ้ วนแล้ ว (แก้ไข
เรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษัทว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทผู้ผลิตน ้ำมันให้ ดำเนินกำรจัดส่ง
น ้ำมันให้ แก่ลูกค้ ำโดยตรง อย่ำงไรก็ ดี ในบำงพื ้นที่ที่
บริ ษัทผู้ผลิตน ้ำมันไม่มีรถขนส่งให้ บริ กำร บริ ษัทจึงได้
เจรจำให้ ผ้ ขู นส่งที่เคยให้ บริ กำรแบบเที่ยว (spot) เข้ ำ
มำทำสัญญำว่ำจ้ ำงขนส่งทำงรถยนต์ โดยครอบคลุม
เฉพำะพื น้ ที่ ที่ บ ริ ษั ท ผู้ผ ลิต น ำ้ มัน ไม่ใ ห้ บ ริ ก ำรขนส่ง
เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงขนส่งน ้ำมันกับ
ผู้ข นส่ง อิ ส ระรำยใหม่ แ ล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 10 กรกฎำคม
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
อุบตั ิเหตุระหว่ำงขนส่ง
12. ไม่มีกำรจัดเกรดลูกค้ ำเพื่อใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร เช่น กำร
พิจำรณำขยำย/ลดวงเงิน เปลี่ยนแปลงเครดิตเทอม เป็ นต้ น
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท ไม่เ คยพิจำรณำควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยเงิ นและควำมเหมำะสมของวงเงิ นเครดิตและเครดิต
เทอมที่ ลูก ค้ ำ ได้ รั บ ว่ ำ เหมำะสมกับ บริ ม ำณกำรสั่ง ซื อ้ ใน
ปั จจุบนั และประวัติกำรชำระหนี ้หรื อไม่

13. จำกกำรสุม่ ตรวจสอบรำยกำรขำยในประเทศพบว่ำ รำยกำร
ขำยไม่มีเอกสำรใบส่งของประกอบรำยกำร เนื่องจำกลูกค้ ำ
เป็ นผู้ไปรับน ้ำมันเอง ซึ่งทำงบัญชีได้ มีกำรติดตำมเอกสำร
แล้ วแต่ผ้ ูขำยไม่ได้ ส่งเอกสำรที่ลกู ค้ ำลงนำมยืนยันกำรรั บ
น ้ำมันมำให้

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

กลำง

บริ ษั ท จั ด ตั ง้ คณะท ำงำนเพื่ อ พิ จ ำรณำสิ น เชื่ อ
(Credit Committee) เพื่อกำหนดนโยบำย จัดเกรด
ลูกค้ ำ กำหนดวงเงิน ทบทวนวงเงิน กำรติดตำมชำระ
หนี ้ โดยพิ จ ำรณำร่ ว มกั บ ข้ อมู ล ของลู ก ค้ ำและ
คุณภำพในกำรชำระเงินของลูกค้ ำ ทังนี
้ ้ คณะทำงำน
จะพิ จ ำรณำร่ ว มกั น ก่ อ นน ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อขออนุมตั ิ

กลำง

ผู้บริ หำรกำหนดให้ พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำติดตำม
ใบส่งของที่มีลำยเซ็น ต์รับจำกลูกค้ ำทุกรำยกำร ใน
กรณี ที่ลกู ค้ ำรั บนำ้ มันเองจำกคลังน ้ำมัน พนักงำน
ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ ต้ องส่งใบส่งของทำง email หรื อ
ทำงโทรสำร และให้ ฝ่ ำยจัด ซื อ้ ของลูก ค้ ำ หรื อ ผู้มี
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2555 (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษัทได้ จัดตัง้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่ อ (Credit
Committee) และได้ อนุมตั ินโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่อ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤศจิกำยน 2555
โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
บริ หำรสินเชื่อ ดังนี ้
1) กำรเปิ ดบัญชีลกู ค้ ำใหม่
2) กำรจัดเกรดลูกค้ ำ
3) กำรขำยลูกค้ ำเครดิต
4) กำรทบทวนวงเงิ น เครดิ ต และระยะเวลำ
เครดิต
5) กำรติดตำมกำรชำระเงิน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยทบทวนกำรจัดเกรดลูกค้ ำทุก 6
เดือน ซึ่งในงวดเดือนมิถุนำยน 2555 - พฤศจิ กำยน
2555 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดเกรดลูกค้ ำเรี ยบร้ อยแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนรำยกำรขำยสินค้ ำในกรณีที่ลกู ค้ ำมำ
รับสินค้ ำเอง พบว่ำ พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำมีกำร
ติดตำมใบส่งของที่มีลำยเซ็นต์ รับจำกลูกค้ ำกลับมำ
โดยจะได้ รับเป็ น File Scan ใบส่งของที่ลกู ค้ ำลงนำม
รับของมำแล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

นอกจำกนี ้ ยังพบว่ำ บริ ษัทไม่สำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำเป็ น
ลำยเซ็นต์ของผู้มีอำนำจหรื อไม่ เพรำะไม่มีกำรระบุชื่อผู้รับ
สินค้ ำประกอบ

14. ในปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีกำรจัดทำรำยงำนกำรเคลื่อนไหว
ของสินค้ ำ (Stock Card) ในส่วนของน ้ำมันที่ทำกำรซือ้ ขำย
ภำยในประเทศตำมที่ก รมสรรพำกรก ำหนด กำรที่บ ริ ษั ท
ไม่ได้ กำหนดกระบวนกำรคุมสินค้ ำให้ เหมำะสมเพียงพอ
ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด ท ำให้ บริ ษั ท ไม่ มี ข้ อมู ล ให้
กรมสรรพำกรตรวจสอบได้ อีกทังยั
้ งมีควำมเสีย่ งในเรื่ องกำร
ควบคุมปริ มำณสินค้ ำ
15. ไม่ได้ บัน ทึก บัญ ชี เ ช็ ค รั บ ลงวัน ที่ ล่ว งหน้ ำ (Post dated
cheque) กล่ำวคือ จำกกำรสุ่มเข้ ำตรวจสอบ ณ วันที่ 29
มิถุนำยน 2554 พบว่ำ พนักงำนกำรเงิ นจะจัดทำเอกสำร
ใบส ำคัญ รั บ เงิ น เพื่ อ เป็ นหลัก ฐำนกำรรั บ เช็ ค ลงวัน ที่
ล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ โดยจะยังไม่มีกำรบันทึกบัญชี และจะ
บันทึกบัญชีเมื่อนำเช็คไปขึ ้นเงินได้ ซึ่งกำรที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึก
บัญ ชี เ ช็ ค รั บ ลงวัน ที่ ล่ว งหน้ ำ ถื อ เป็ นกำรปฎิ บัติ ง ำนที่ ไ ม่

กลำง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
อำนำจลงนำมรับของในใบส่งของแล้ วส่งคืน เพื่อเป็ น
หลักฐำนในกำรรับสินค้ ำและวำงบิลต่อไป
สำหรับกรณีกำรตรวจสอบลำยเซ็นต์ของผู้มีอำนำจ
ผู้บ ริ หำรจะประสำนงำนกับลูก ค้ ำเพื่ อขอตัวอย่ำ ง
ลำยเซ็นต์ ผ้ ูมีอำนำจในกำรอนุมัติใบสัง่ ซือ้ และลง
นำมรับสินค้ ำเพื่อให้ พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำใช้ ใน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้บ ริ ห ำรแจ้ ง ว่ำ รำยงำนกำรเคลื่อ นไหวของสิ น ค้ ำ
(Stock Card) ได้ จัดทำแล้ วและอยู่ระหว่ำงกำร
ปรั บ ปรุ ง ให้ ใ ช้ งำนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมที่
กรมสรรพำกรกำหนด

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

บริ ษัทได้ จดั ทำตัวอย่ำงลำยเซ็นต์ของผู้มีอำนำจในกำร
อนุมตั ิในใบสัง่ ซื ้อและใบรับสินค้ ำของลูกค้ ำ และส่งให้
พนั ก งำนฝ่ ำยบริ กำรลู ก ค้ ำใช้ ในกำรตรวจสอบ
เรี ยบร้ อยแล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนรำยกำรเคลื่อนไหวของสินค้ ำ เดือน
มิ ถุ น ำยน 2555 พบว่ ำ ปั จจุ บัน บริ ษั ท ได้ ปรั บ ปรุ ง
รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของสินค้ ำ (Stock Card) ใน
ระบบ SM ให้ ถกู ต้ องและสำมำรถใช้ งำนได้ แล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ผู้บริ หำรกำหนดให้ พนักงำนกำรเงินบันทึ กบัญชีเช็ค จำกกำรสุม่ เข้ ำตรวจสอบนับเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำ เมื่อ
รั บ ลงวัน ที่ ล่ว งหน้ ำ ทัน ที่ ที่ ได้ รั บ เช็ ค และปรั บ ปรุ ง วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2555 พบว่ำ พนักงำนกำรเงินมีกำร
รำยกำรเมื่อนำเช็คที่ครบกำหนดไปฝำกธนำคำร
บันทึกรับเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำ เมื่อนำเช็คฝำกธนำคำรก็
ได้ มี ก ำรขอให้ ธ นำคำรรั บ เช็ ค ไว้ และเมื่ อ เช็ ค ผ่ ำ น
รำยกำร ได้ มีกำรปรับปรุงรำยกำรแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 103

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ถู ก ต้ อง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ควำมถู ก ต้ องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน
16. ระบบงำนไม่สำมำรถบันทึกต้ นทุนขำยได้ อตั โนมัติ โดยจำก
กำรสุ่มตรวจสอบรำยกำรขำยทุกประเภท พบว่ำ พนักงำน
ขำยจะบันทึกต้ นทุนขำยของรำยกำรขำยในแต่ละเดือน ณ
วันสิ ้นเดือนของเดือนนันๆ
้ ซึ่งจัดทำเป็ น Excel เพื่อควบคุม
ควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของรำยกำร เนื่องจำกติดปั ญหำ
ในกำรตำมเอกสำรใบก ำกั บ ภำษี จ ำกผู้ ขำย ท ำให้ ต้ อ ง
ควบคุม ต้ น ทุน ด้ ว ย Excel ซึ่ ง กำรปฎิ บัติ ง ำนดัง กล่ำ วไม่
ถูก ต้ อ งตำมนโยบำยในกำรบัน ทึ ก บัญ ชี ข องบริ ษั ท ที่ จ ะ
บันทึกบัญชีต้นทุนขำยแบบ Perpetual
17. บริ ษัทไม่มีกำรประเมินผู้ขำย/ผู้ให้ บริ กำรขนส่ง โดยจำกกำร
สุ่มตรวจสอบรำยกำรขำยในประเทศ พบว่ำ มีกำรปรับลด
หนีเ้ นื่องจำกผู้ขนส่งส่งสินค้ ำไม่ครบถ้ วน อันเนื่องมำจำก
ควำมผิดพลำดของบริ ษัทขนส่ง ซึ่งกำรที่บริ ษัทไม่เคยมีกำร
ประเมินผลผู้ขำย/ผู้ให้ บริ กำรขนส่ง ทำให้ บริ ษัทไม่มีข้อมูลที่
สำคัญในกำรพิจำรณำเลือกผู้ให้ บริ กำรที่ดีที่สดุ และอำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ ำได้

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

กลำง

บริ ษัทกำหนดให้ ฝ่ำยสำรสนเทศปรับปรุ งระบบกำร ฝ่ ำยสำรสนเทศได้ ปรับปรุ งระบบกำรบันทึกต้ นทุนขำย
บันทึกต้ นทุนขำยตำมนโยบำยกำรบันทึกบัญชีของ ในระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ่ มใช้ งำนในเดือนสิงหำคม
บริ ษัท
2554 (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

กลำง

บริ ษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลือกผู้ให้ บริ กำร
ขนส่งและจะดำเนินกำรประเมินกำรให้ บริ กำรของผู้
ให้ บริ กำรขนส่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
- ปร ะ เ มิ น ก ำ ร บริ ก ำ ร ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร เ พื่ อ
ประกอบกำรขออนุมตั ิกำรทำสัญญำ หรื อต่ออำยุ
สัญญำ
- ในกรณี ที่ เ ป็ นผู้ ขนส่ ง นอกสั ญ ญำ จะท ำกำร
เปรี ย บเที ย บกับอัต รำค่ำ ขนส่งในสัญ ญำ หรื อ ผู้
ขนส่งรำยอื่น ถ้ ำคูส่ ญ
ั ญำไม่ให้ บริ กำรในพื ้นที่นนั ้
โดยจะดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในเดือนสิงหำคม
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 104

เมื่ อ เดื อ นมกรำคม 2555 บริ ษั ท จัดให้ มี ก ำรท ำแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจในสินค้ ำและบริ กำรขนส่งน ้ำมัน
แล้ ว (รอบเดือนมิถนุ ำยน-ธันวำคม 2554)
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

18. พนักงำนบัญชีจัดทำรำยงำน Aging Report ในรู ปแบบ
Excel file ทังที
้ ่ในระบบงำน SM สำมำรถเรี ยกรำยงำน
Aging Analysis Report มำใช้ ได้ อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสอบ
ทำน Aging Analysis Report จำกระบบงำน SM พบว่ำ ใน
ระบบงำน SM ไม่มีข้อ มูลของลูกหนีบ้ ำงรำย เนื่องจำก
ในช่วงพัฒนำระบบไม่มีบนั ทึกประวัติกำรขำยเข้ ำไป ทำให้
แผนกบัญ ชี ไ ม่ส ำมำรถใช้ ข้ อ มูลตำม Aging Analysis
Report เทียบกับลูกหนี ้กำรค้ ำได้
19. จำกกำรสอบทำนเอกสำรเปิ ดบัญชีลกู ค้ ำ พบว่ำ พนักงำนไม่
ปฎิบตั ิตำมขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำน เรื่ องกำรขอเปลี่ยนแปลง
วงเงินสินเชื่อ ทำให้ วงเงินสินเชื่อในเอกสำรเปิ ดบัญชีไม่ตรง
กับวงเงิ นสินเชื่ อในระบบงำน SM ซึ่งกำรไม่ปฎิบัติตำม
ขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำนดังกล่ำว จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมถูก ต้ อ งของวงเงิ น สิ น เชื่ อ ในระบบงำนที่ ไ ม่ เ ป็ นไป
ตำมที่อนุมตั ิ และไม่ได้ แสดงมูลค่ำวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ณ
เวลำต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ อง

กลำง

20. บริ ษั ท มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ล่ว งหน้ ำ ค่ำ บริ ก ำร Catering and
Service ให้ กบั บริ ษัท หัสดิน แคเทอริ่ ง จำกัด (“หัสดิน”) ทุก

กลำง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

2554
บริ ษั ท ควรเพิ่ ม ข้ อ มูลของลูก หนี ท้ ี่ ข ำดหำยไปจำก บริ ษัทสำมำรถใช้ รำยงำน Aging Analysis Report
ระบบงำน เพื่อให้ แผนกบัญชีสำมำรถใช้ งำน Aging จำกระบบ SM ได้ แล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
Analysis Report ได้ อย่ำงครบถ้ วน

ผู้บริ หำรควรกำชับกับพนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำให้
ปฎิบัติงำนตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครั ด
และเพิ่มควำมระมัดระวังรอบคอบในกำรปฎิบตั ิงำน
ในทันที

พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำได้ ดำเนินกำรแก้ ไขวงเงิ น
สินเชื่อในระบบงำนให้ ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่ำงไรก็
ตำม ผู้บริ หำรได้ กำชับให้ ผ้ ูจัด กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
ตักเตือนพนักงำนให้ ปฎิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำงำนที่
กำหนดไว้
นอกจำกนี ้ จำกกำรสอบทำนเอกสำรกำรเปิ ดบัญชีและ
สอบทำนแบบฟอร์ มกำรบริ หำรสินเชื่ อ ตัง้ แต่วันที่ 5
กุ ม ภำพั น ธ์ 2555 – 6 กรกฎำคม 2555 พบว่ ำ
พนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำปฎิบตั ิตำมขันตอนที
้
่กำหนด
อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ผู้บริ หำรชี ้แจงว่ำ ธุรกิจ Catering and Service ถือ จำกกำรสอบทำนสัญญำ Catering and Service
เป็ นธุรกิจใหม่ที่บริ ษัทยังไม่มีควำมชำนำญ จึงต้ อง พบว่ำ บริ ษัทได้ จดั ทำบันทึกแนบท้ ำยสัญญำเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 105

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ต้ นเดือน เนื่องจำกหัสดินขำดสภำพคล่อ งทำงด้ ำนกำรเงิน
กำรปฎิบตั ิดงั กล่ำวส่งผลกระทบให้ ระยะเวลำเครดิตเทอม
ระหว่ำงบริ ษัทกับหัสดิน เท่ำกับ 0 วัน ในขณะที่บริ ษัทจะ
ได้ รับเงินจำกนทลิน ออฟชอร์ เร็ วที่สดุ 60 วัน ซึ่งอำจทำให้
บริ ษัทมีควำมเสีย่ งในเรื่ องกำรบริ หำรกระแสเงินสด
21. จำกกำรสอบทำนรำยกำรจ่ ำยค่ำ ที่ ปรึ ก ษำ สำหรั บ ธุร กิ จ
Catering and Service พบว่ำ พนักงำนกำรเงิน มีกำรทำ
เช็คเตรี ยมจ่ำยค่ำที่ปรึ กษำ ก่อนที่จะได้ รับชำระเงินจำกนท
ลิน ออฟชอร์ และพบว่ำ รำยกำรทำเช็คเตรี ยมจ่ำยดังกล่ำว
มีจำนวนเงินจ่ำยไม่ถูกต้ อง เนื่องจำกเป็ นกำรคำนวณค่ำที่
ปรึกษำผิดเดือน
อย่ ำ งไรก็ ดี ผู้บ ริ ห ำรให้ ร ะงับ กำรจ่ ำ ยค่ำ ที่ ป รึ ก ษำของที่
ปรึ กษำรำยหนึ่งไว้ ทุกรำยกำร เนื่องจำกมีหนี ้ค่ำสินค้ ำเป็ น
จำนวนมำก

ระดับ
ความเสี่ยง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

อำศัยผู้มีประสบกำรณ์ ในกำรบริ หำรจัดกำรบนเรื อ
อย่ำงหัสดิน ส่วนหัสดินมีปัญหำในเรื่ องสภำพคล่อง
ทำงกำรเงิ น จึ ง ขอเบิ ก เงิ น ล่วงหน้ ำ ค่ำ บริ ก ำรจำก
บริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ บวกดอกเบี ้ยไว้ ในกำร
ตกลงรำคำค่ำบริ กำรระหว่ำงกันแล้ ว
บริ ษัทมอบหมำยให้ พนักงำนกำรเงินเป็ นผู้ตรวจสอบ
รำยกำรจ่ำยค่ำที่ปรึกษำ และจะจ่ำยค่ำที่ปรึกษำของ
เดือนนัน้ ๆ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงิ นค่ำบริ กำร
ของเดือนนันๆ
้ จำกนทลิน ออฟชอร์ แล้ ว

โดยหั ส ดิ น จะเป็ นผู้ จั ด หำบุ ค ลำกรและลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิน ที่ ใ ช้ ใ นกำรบริ ก ำร ในขณะที่ บ ริ ษั ท จะเป็ น
ผู้สนับสนุนเรื่ องเงินทุนหมุนเวียนในกำรให้ บริ กำรแต่
ละเดือน โดยข้ อตกลงดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
13 มีนำคม 2555 (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนรำยกำรจ่ ำ ยค่ ำ ที่ ป รึ ก ษำระหว่ำ ง
เดือนมีนำคม 2555 ถึงวันที่ 7 กรกฎำคม 2555 พบว่ำ
บริ ษั ท มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ ที่ ป รึ ก ษำให้ แก่ คู่ สั ญ ญำ
ภำยหลังจำกได้ รับชำระค่ำบริ กำรจำกบริ ษัท นทลิน
ออฟชอร์ จำกัด เรี ยบร้ อยแล้ ว
สำหรับกำรจ่ำยค่ำที่ปรึ กษำรำยที่มีกำรระงับกำรจ่ำย
ไว้ นนั ้ บริ ษัทได้ จ่ำยค่ำที่ปรึกษำแล้ วเมื่อเดือนมิถนุ ำยน
2555 เนื่องจำกบริ ษัทได้ รับชำระหนี ้ค่ำสินค้ ำคงค้ ำง
ครบถ้ วนแล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

2. กระบวนการจัดการฐานข้ อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรจัดกำรฐำนข้ อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศในเดือนสิงหำคม 2554 โดยเลือกทดสอบรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรระบบข้ อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2554 – วันที่ 1 สิงหำคม 2554 โดยครอบคลุมเรื่ องกำรกำหนดขอบเขตอำนำจกำรเข้ ำถึงข้ อมูล กำรสนับสนุนผู้ใช้ และกำรบริ หำรสภำพแวดล้ อม
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ทำงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลังจำกนัน้ WPS มีกำรเข้ ำตรวจติดตำมอีก 2 ครัง้ คือ เดือนตุลำคม 2554 และธันวำคม 2554 โดยมีเนื ้อหำคลอบคลุมประเด็นที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อ
ปรับปรุง ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรจัดกำรระบบฐำนข้ อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
 มีกำรกำหนดตัวชี ้วัดประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนผู้ใช้ ระบบข้ อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้ ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิ บตั ิงำน
 มีกำรจัดทำระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในบริ ษัท
 มีกำรจัดทำวิธีกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรสำรองข้ อมูลอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนมีควำมเข้ ำใจขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนได้ ดี ยิ่งขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจำเป็ นที่จะต้ องได้ รั บกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็น
ข้ อสังเกต แนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำมและกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ได้ ดงั นี ้
ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
1. สัญญำว่ำจ้ ำงกำรบริ หำรงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่มี
สูง
บริ ษัทจะดำเนินกำรแก้ ไขสัญญำว่ำจ้ ำงใหม่ให้ รัดกุม
กำรระบุถึงกำรปกปิ ด / รักษำควำมลับของข้ อมูลระหว่ำงผู้
โดยเฉพำะเรื่ อ งกำรปกปิ ด / รั ก ษำควำมลับ ของ
ว่ำจ้ ำงกับบริ ษัท ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ บริ ษัทมีควำมเสี่ยง
ข้ อมูล
ในเรื่ องกำรถูกเปิ ดเผยข้ อมูลภำยในของบริ ษัทโดยบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้ องได้
ประเด็นข้ อสังเกต

2. บริ ษั ท ไม่ มี ก ำรก ำหนดนโยบำยในกำรควบคุ ม ควำม

ปลอดภัยของข้ อมูลที่ชัดเจน เช่น ไม่มีกำรกำหนดอำยุกำร
ใช้ งำนของรหัสผ่ำน ไม่มีกำรกำหนดจำนวนครัง้ ในกำรใส่
รหัส ผ่ำ นผิ ด เพื่ อ ระงับ กำรใช้ ง ำน ไม่มี ก ำรก ำหนดควำม
รับผิดชอบและข้ อห้ ำมในกำรใช้ ชื่อและรหัสผ่ำนร่วมกัน เป็ น
ต้ น ซึง่ อำจส่งผลกระทบให้ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งในกรณีที่มีผ้ ทู ี่

สูง

บริ ษัทได้ กำหนดเป็ นนโยบำยของบริ ษัทที่ต้องมีกำร
ควบคุม ควำมปลอดภัย ของข้ อ มูล และบริ ษั ท ได้
ว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศทำกำรกำหนด
มำตรกำรต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรเข้ ำถึ ง ข้ อมู ล โดย
เร่งด่วน
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บริ ษัทได้ แก้ ไขสัญญำว่ำจ้ ำงใหม่ที่มีเนื ้อหำครอบคลุม
เรื่ องกำรปกปิ ด / รักษำควำมลับของข้ อมูลแล้ ว และ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษัทและผู้วำ่ จ้ ำงได้ ลง
นำมในสัญญำฉบับใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสัญญำมีผล
บังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2554 เป็ นต้ นไป
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษั ท นทลิ น จ ำกั ด ในฐำนะที่ ป รึ ก ษำงำนระบบ
สำรสนเทศ ได้ จัดทำระเบียบว่ำด้ วยกำรใช้ งำนระบบ
เครื อข่ำยขององค์ กรอย่ำงปลอดภัยเป็ นลำยลักษณ์
อัก ษร และน ำมำเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสัญ ญำว่ ำ จ้ ำง
บริ หำรงำนระบบสำรสนเทศ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ นำมำให้
ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทใช้ เป็ นคู่มือในกำรใช้
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ไม่มีอำนำจสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูล ทำให้ ข้อมูลสูญหำย หรื อ
นำไปใช้ ในทำงที่ไม่ถกู ต้ องได้
3. บริ ษั ทไม่มีก ำรซือ้ ลิขสิทธิ์ ที่ ถูก ต้ องตำมกฎหมำย สำหรั บ
ระบบปฎิบตั ิกำรที่ใช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท อำจ
ส่งผลให้ เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและภำพลักษณ์ของ
บริ ษัท ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
4. สังเกตกำรณ์ห้อง Sever เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2554 พบว่ำ
ห้ อง Sever ไม่ได้ ปิดกุญแจ มีเพียงป้ำยไม่มีกิจห้ ำมเข้ ำ
ภำยในห้ องคับแคบและมีช่องบริ เวณฝ้ ำเพดำน ซึ่งอำจไม่
ปลอดภัย โดยอำจส่งกระทบให้ เกิดกำรโจรกรรมข้ อมูลได้
ง่ำย และอำจเกิดควำมเสียหำยแก่ข้อ มูลและ Sever ของ
บริ ษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ และจำกห้ องที่คบั แคบ
อำจทำให้ กำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ นไปได้ ยำก และไม่
สะดวกต่อกำรทำงำนของพนักงำนผู้รับผิดชอบ
5. บริ ษัทไม่มีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของโปรแกรม
Ship Manger (“SM”) สำหรับแต่ละตำแหน่งงำนเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ บริ ษัทเกิดควำมเสี่ยง
ในกรณี ที่สิทธิ ที่พ นักงำนได้ รับในกำรเข้ ำ ถึงข้ อ มูลอำจไม่
เหมำะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ และมีกำรนำข้ อมูลไปใช้
ในทำงที่ไม่ถกู ต้ อง

ระดับ
ความเสี่ยง

สูง

สูง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
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งำนเรี ย บร้ อยแล้ ว โดยมี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 28
ตุลำคม 2554 (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรจั ด ซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ต้ องตำม เมื่ อ วัน ที่ 2 ธัน วำคม 2554 บริ ษั ท ได้ จัด ซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์
กฎหมำย ส ำหรั บ ระบบปฎิ บัติ ก ำรที่ ใ ช้ ในเครื่ อ ง สำหรับระบบปฎิบตั ิกำรที่ใช้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ สิทธิดงั กล่ำวครอบคลุมสำหรับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในกำรปฎิบตั ิงำนจริ งของบริ ษัท
ทังหมดแล้
้
ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับปรุ งห้ อง Sever ให้ มีควำม บริ ษัทได้ ปรับปรุ งห้ อง Server เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจำะ
ปลอดภัยเพิ่มขึ ้น
ประตูทำงเข้ ำเป็ นช่องกระจกเพื่อให้ มองเห็นด้ ำนในได้
และติดเครื่ อง scan นิ ้วมือเพื่อควบคุมกำรเข้ ำ-ออก
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

บริ ษัทจะกำหนด Matrix ในกำรทำงำนในโปรแกรม
SM สำหรับแต่ละตำแหน่งงำนให้ เสร็ จ จำกนัน้ นท
ลินจะกำหนดสิทธิ ในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของโปรแกรม
SM สำหรับแต่ละตำแหน่งขึ ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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ที่ปรึ กษำงำนบุคคลได้ ก ำหนดสิทธิ กำรเข้ ำถึ งข้ อมูล
ของโปรแกรม SM สำหรับแต่ละตำแหน่งงำนเป็ นลำย
ลัก ษณ์ อัก ษร โดยเมื่ อ วัน ที่ 23 ธั น วำคม 2554 ได้
จัดทำเป็ นประกำศ เรื่ อง Allotment & Authorization
ในระบบงำน SM และส่ง ให้ ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบ
สำรสนเทศ เพื่ อ ก ำหนดสิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำถึ ง ส ำหรั บ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

6. ระบบงำนไม่มีกำรแสดงรำยงำน History Log ของผู้ใช้ งำน

ระดับ
ความเสี่ยง

กลำง

บริ ษัทได้ กำหนดให้ ที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศ
เปิ ด Security Log เพื่อเก็บประวัติกำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ของผู้ใช้ งำนแต่ละรำย

กลำง

บริ ษัทได้ กำหนดให้ ที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศ
ด ำเนิ น กำรจัด เก็ บ ข้ อ มูลจรำจรทำงคอมพิ ว เตอร์
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

แต่ละรำย ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถตรวจสอบร่ องรอย
กำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มูลของผู้ใ ช้ ง ำนได้ แ ต่ล ะรำย เพื่ อ หำควำม
ผิดปกติได้

7. บริ ษั ทยัง ไม่มีกำรดำเนินกำรเพื่อจัดเก็ บข้ อมูลจรำจรทำง

คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ำมำรถแสดงถึ ง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ กำร
ติ ด ต่อ สื่อ สำรของระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถสืบค้ นข้ อมูลเพื่อ
เป็ นหลักฐำนในกำรกระทำผิด ในกรณีที่มีผ้ ทู ำให้ เกิดควำม
เสียหำยต่อข้ อมูลและระบบสำรสนเทศของบริ ษัท

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
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สรุปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

พนักงำนในแต่ละตำแหน่งเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2554 WPS ได้ สมุ่ สอบทำน
สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลในระบบงำน SM พบว่ำ สิทธิ
ในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลเป็ นไปตำมประกำศเรี ยบร้ อยแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศได้ ทำกำรเปิ ด Security
Log เพื่อเก็บประวัติกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของผู้ใช้ งำนแต่ละ
รำยเรี ยบร้ อยแล้ ว เริ่ มตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยำยน 2554
เป็ นต้ นมำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ กำหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญ ญำว่ ำ จ้ ำงงำนระบบสำรสนเทศเพื่ อ ให้ ที่
ปรึกษำงำนระบบสำรสนเทศดำเนินกำรตำมที่กำหนด
ไว้ อย่ำงเคร่งครัดและสม่ำเสมอ (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบสำรสนเทศได้ จั ด ซื อ้ โปรแกรม
สำเร็ จรู ป “CoreIntercept Log” เพื่อจัดเก็บข้ อมูล
จรำจรทำงคอมพิ ว เตอร์ เรี ย บร้ อยแล้ ว ตัง้ แต่ป ลำย
เดือนพฤศจิกำยน 2554
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2554 WPS ได้ สมุ่ สอบทำน
หน้ ำจอของโปรแกรมส ำเร็ จรู ปดั ง กล่ ำ ว พบว่ ำ
โปรแกรมสำมำรถแสดงข้ อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์
ได้ โดยสำมำรถเก็ บ ข้ อมูล จรำจรได้ นำน 120 วัน
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

8. บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ำรก ำหนดขั น้ ตอนในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่

กลำง

บริ ษั ท จะก ำหนดขั น้ ตอนในก ำรปฎิ บั ติ ง ำนที่
เกี่ยวข้ องกับงำนด้ ำนสำรสนเทศ สำหรับพนักงำนเข้ ำ
ใหม่แ ละลำออกเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร จำกนัน้ จะ
ว่ ำ จ้ ำงให้ ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบสำรสนเทศก ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุ ม ภำยในเกี่ ย วกั บ กำร
ตรวจสอบรำยกำรข้ อมูลและทรั พย์ สิน ร่ ว มกันกับ
มำตรกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับรหัสผ่ำนโดยเร่งด่วน

กลำง

บริ ษั ท ก ำหนดให้ ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบสำรสนเทศ
ปรับปรุ งเรื่ อง Business Continuity Procedure ให้
ครอบคลุมเรื่ องสถำนที่ปฎิบตั ิงำน เพื่อให้ ปฎิบตั ิงำน
ได้ ในกรณี ที่ Server และสถำนที่ ป ฎิ บัติง ำนถูก
ทำลำย ตลอดจนวิธีกำรขนย้ ำย Server ในกรณี ที่

ที่ ป รึ ก ษำงำนบุ ค คลปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม ขั น้ ตอนในกำร
ปฎิบัติงำนเกี่ยวกับพนักงำนเข้ ำใหม่และลำออกเป็ น
ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรภำยใ นเดื อ นตุ ล ำคม 255 4
นอกจำกนี ้ ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบสำรสนเทศได้ จัด ท ำ
ระเบียบว่ำด้ วยกำรใช้ งำนระบบเครื อข่ำยขององค์กร
อย่ำ งปลอดภัย เป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรเรี ย บร้ อยแล้ ว
โดยมีผลบังคับใช้ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลำคม 2554 โดย
ระเบียบดังกล่ำวครอบคลุมถึงกำรปฎิบตั ิเกี่ยวกับกำร
เข้ ำใหม่และลำออกของพนักงำน โดยต้ องได้ รับแจ้ ง
จำกฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ จำกกำรสอบทำนกำรปฎิบตั ิเกี่ยวกับพนักงำนเข้ ำ
ใหม่และลำออก ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 ถึง
วันที่ 13 ธันวำคม 2554 พบว่ำ ที่ปรึ กษำงำนบุคคล
และที่ปรึกษำงำนระบบสำรสนเทศได้ ปฎิบตั ิงำนตำมที่
กำหนดแล้ ว (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
บริ ษั ท ท ำสัญ ญำบริ ห ำรงำนสำรสนเทศที่ มี เ นื อ้ หำ
ครอบคลุมเรื่ อง Business Continuity Procedure
เรี ย บร้ อยแล้ ว และได้ ลงนำมในสัญ ญำดั ง กล่ ำ ว
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ สัญญำว่ำจ้ ำงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 เป็ นต้ นไป (แก้ไขเรี ยบร้อย

เกี่ ย วข้ อ งกับ งำนระบบสำรสนเทศอย่ ำ งชัด เจน ในกรณี
พนักงำนเข้ ำใหม่และลำออก ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้ อำจ
เกิดควำมล่ำช้ ำและสับสนในกำรทำงำน ซึ่งอำจก่อให้ เกิ ด
ควำมเสียหำยต่อข้ อมูลและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทได้

9. จำกกำรสอบทำน Business Continuity Procedure บริ ษัท

ยัง ไม่ มี ก ำรก ำหนดในเรื่ อ งสถำนที่ ป ฎิ บั ติ ง ำน เพื่ อ ให้
ปฎิบตั ิงำนได้ ในกรณีที่ Server และสถำนที่ปฎิบตั ิงำนถูก
ทำลำย ตลอดจนวิธีกำรขนย้ ำย Server ในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งหำกไม่มีแผนปฎิบตั ิกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

อำจส่งผลให้ กำรดำเนินงำนหยุดชะงัก กำรบริ หำรงำนขำด
ควำมต่อเนื่อง ซึ่งอำจก่อให้ สญ
ู เสียรำยได้ และโอกำสทำง
ธุรกิจได้

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
เกิดเหตุเพลิงไหม้

สรุปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

แล้ว)

3. กระบวนการบริหารจัดการด้ านบัญชีและการเงิน
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนบัญชีและกำรเงิน ตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2555 โดยเลือกทดสอบรำยกำรที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 มกรำคม 2555 จนถึง 29 กุมภำพันธ์
2555 ซึ่งครอบคลุมเรื่ องกำรรับชำระเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรบริ หำรจัดกำรเงินสดย่อย กำรจัดทำใบสำคั ญและกำรบันทึกรำยกำรประจำวัน กำรปิ ดบัญชีประจำงวด และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อ
ผู้บริ หำร หลังจำกนันเมื
้ ่อเดือนกันยำยน 2555 WPS ได้ เข้ ำตรวจติดตำมกำรปฎิบตั ิงำนอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมประเด็นที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกตที่
เกี่ยวข้ องกับกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนบัญชีและกำรเงินเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภ ำพและมีประสิทธิผล ซึ่ง
สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
 มีกำรใช้ ระบบงำน SM เพื่อช่วยในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนบัญชีและกำรเงิน และมีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิรำยกำรสำหรับแต่ละตำแหน่งงำน
 กำรจ่ำยชำระหนี ้มีกำรกำหนดรอบกำรรับวำงบิลและจ่ำยเช็ค เพื่อวำงแผนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรกระแสเงินสดจ่ำย
 งบกำรเงินประจำไตรมำสและประจำปี ได้ รับกำรสอบทำนจำกผู้ตรวจสอบบัญชี ซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกและได้ รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพบัญชี
อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตประเด็นกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม โดยสำมำรถสรุปประเด็นข้ อสังเกต แนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำม
และกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี ้
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
1. พนักงำนใช้ username ของหัวหน้ ำงำนเข้ ำระบบงำน SM
สูง
ผู้บริ หำรกำชับให้ ที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศเร่ ง
เนื่ อ งจำก username ของพนัก งำนไม่ส ำมำรถเข้ ำ ท ำ
ดำเนิน กำรแก้ ไขโดยด่ว น นอกจำกนี ้ บริ ษั ทจะท ำ
รำยกำรที่จะบันทึกได้ ซึ่งได้ มีกำรแจ้ ง ฝ่ ำยระบบสำรสนเทศ
ควำมเข้ ำใจกับพนักงำนทุกคนถึงควำมสำคัญของ
ไปแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขและไม่มีกำรติดตำมอย่ำง
กำรเข้ ำถึงข้ อมูลและตักเตือนพนักงำนที่ทำผิดด้ วย
จริ งจัง ทังนี
้ ้ กำรปฎิบตั ิงำนดังกล่ำวถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นระบบ
วำจำก่อนที่จะนำเรื่ องเข้ ำที่ประชุมกรรมกำรบริ หำร
กำรควบคุมภำยใน เรื่ อง กำรเข้ ำถึงข้ อมูลที่ได้ กำหนดขึน้
เพื่อที่จะกำหนดบทลงโทษกับพนักงำนทังสองท่
้
ำน
สำหรับแต่ละตำแหน่งงำน ซึง่ แต่ละตำแหน่งงำนจะมีอำนำจ
ต่อไป
ในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลได้ แตกต่ำงกัน

2. กำรใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนในกำรจัดทำใบกำกับภำษี /ใบแจ้ ง
หนี ้/ใบส่งสินค้ ำไม่ถกู ต้ อง กล่ำวคือ จำกกำรสอบทำนแฟ้ ม
สมุดรำยวันรำยได้ ของเดือนสิงหำคม 2555 พบว่ำ พนักงำน
ฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ บัน ทึ ก รำยกำรขำยสิ น ค้ ำ กรณี ที่ เ ป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ โดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำซื ้อ
ขำยเงิ น ตรำต่ำ งประเทศล่วงหน้ ำ (Forward contract)
แทนที่จะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันส่งสินค้ ำ ซึ่งกำรกระทำ
ดังกล่ำวทำให้ กำรบันทึกบัญชีไม่ถกู ต้ อง โดยรับรู้ รำยได้ สงู
เกินไป 0.22 ล้ ำนบำท ภำษี มลู ค่ำเพิ่มสูงเกินไป 0.01 ล้ ำน
บำท และบัญชีลกู หนี ้กำรค้ ำสูงเกินไป 0.23 ล้ ำนบำท

สูง

ผู้บ ริ ห ำรควรก ำชับ ให้ พ นัก งำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ
บันทึกรำยกำรขำยสินค้ ำที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ
โดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนตำมวันส่งสินค้ ำ นอกจำกนี ้
ผู้บริ หำรกำหนดแนวทำงกำรแก้ ไข ดังนี ้
1. กรณีใบแจ้ งหนี ้เดือนสิงหำคม 2555 ไม่ถูกต้ อง
ซึ่งมีกำรนำส่งภำษี มลู ค่ำเพิ่มไปแล้ ว ให้ หวั หน้ ำ
แผนกบัญ ชี จัด ท ำใบลดหนี ใ้ นเดื อ นกัน ยำยน
2555
2. สำหรั บ กำรจัด ทำรำยกำรขำยสินค้ ำที่เ ป็ นเงิ น
สกุลต่ำงประเทศ และมีเครดิตเทอมให้ แก่ ลกู ค้ ำ
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
ที่ ป รึ ก ษำงำนระบบสำรสนเทศด ำเนิ น กำรแก้ ไข
เรี ย บร้ อยแล้ ว ตั ง้ แต่ วั น ที่ 20 มี น ำคม 2555 โดย
พนัก งำนสำมำรถใช้ username ของตนเองเข้ ำ ท ำ
รำยกำรที่จะบันทึกได้ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หำรได้ ลงโทษพนักงำน
ทังสองท่
้
ำนแล้ ว
นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2555 WPS เข้ ำสอบ
ทำนกำรเข้ ำ ระบบ SM ของพนัก งำนบัญ ชี แ ละ
พนัก งำนกำรเงิ น ของบริ ษั ท ทัง้ หมด 6 คน พบว่ ำ
พนักงำนทุกคนใช้ username และ password ของ
ตนเอง โดยไม่มีกำรใช้ username ของหัวหน้ ำงำนเข้ ำ
ระบบ SM อีก (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ได้ ตรวจสอบใบแจ้ งหนี ท้ ี่ ไ ม่
ถูกต้ องแล้ ว พบว่ำ มีกำรจัดทำใบลดหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในเดือนตุลำคม 2555 นอกจำกนี ้ ที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินได้ สมุ่ ตรวจสอบรำยกำรขำยน ้ำมันในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ของเดือนกันยำยน 2555 – ธันวำคม
2555 พบว่ ำ ใบแจ้ งหนี ถ้ ูก จัด ท ำขึ น้ โดยใช้ อัต รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันส่งมอบสินค้ ำแล้ ว (แก้ ไขเรี ยบร้ อย
แล้ ว)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

3. พบกำรบันทึกบัญชีไม่ถกู ต้ อง ดังนี ้
1) พนักงำนกำรเงินไม่ได้ บนั ทึกกลับรำยกำรบัญชีรำยได้
รับล่วงหน้ ำที่บนั ทึกในเดือนมกรำคม 2555 เข้ ำบัญชี
รำยได้ อื่น ในเดือนกุมภำพันธ์ 2555 ส่งผลให้ รำยได้ อื่น
ต่ำไป และหนี ้สินสูงไป จำนวน 0.06 ล้ ำนบำท
2) พบรำยกำรปรั บ ปรุ ง บัญ ชี ใ นเดื อ นมกรำคม 2555
เนื่องจำกในเดือนธันวำคม 2554 พนักงำนบันทึกบัญชี
ผิดรหัส โดยบันทึกบัญชีเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำ ซึ่งที่จริ งแล้ ว
เป็ นเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ ทัง้ นี ้ แผนกบัญชี ตรวจสอบไม่พ บ
ข้ อผิดพลำดตอนทำรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน ทำ
ให้ งบกำรเงินของปี 2554 มีลกู หนี ้กำรค้ ำสูงเกินไป และ

ระดับ
ความเสี่ยง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

กำหนดให้ พ นัก งำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ ใช้ อัต รำ
แลกเปลี่ยนตำม Forward contract ในกำรทำ
รำยกำรขำยสินค้ ำไปก่อน เพื่อให้ สำมำรถสัง่ ซื ้อ
น ำ้ มัน จำกผู้ข ำยได้ อย่ ำ งไรก็ ดี เมื่ อ ส่ง สิน ค้ ำ
เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ พ นัก งำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ
กลับ ไปแก้ ไขรำยกำรอัต รำแลกเปลี่ย นให้ เ ป็ น
อัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ส่ง สิ น ค้ ำ แทนอัต รำ
แลกเปลี่ยนตำม Forward contract แล้ วจึง
จัด พิม พ์ ใบแจ้ ง หนี /้ ใบก ำกับ ภำษี / ใบส่ง สิน ค้ ำ
เพื่อเรี ยกเก็บเงินจำกลูกค้ ำ
ผู้บริ หำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) กำชับให้ พนักงำนบัญชีและพนักงำนกำรเงินเพิ่ม
ควำมระมัดระวังในกำรบันทึกบัญชี
2) กำชับให้ แผนกบัญชีเพิ่มควำมละเอียดรอบคอบ
ในกำรตรวจสอบรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน
ในแต่ ละบัญ ชี และควรมี ก ำรกระทบยอดกับ
รำยละเอียดรำยตัวของลูกหนี ้กำรค้ ำและรำยตัว
ของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
3) แจ้ งให้ ที่ปรึ กษำงำนระบบสำรสนเทศปรั บปรุ ง
ระบบงำน SM ให้ แ สดงรหัสบัญ ชี ใ นส่ว นที่
เกี่ ยว ข้ อง กั บ ก ำรบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ต่ ล ะก ลุ่ ม

จำกกำรตรวจสอบ พบว่ ำ รำยกำรบัญ ชี ร ำยได้ รั บ
ล่ ว งหน้ ำดั ง กล่ ำ วได้ ถู ก ปรั บ ปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจำกนี ้ WPS ได้ สอบทำนแฟ้ มเอกสำรใบสำคัญ
บันทึกบัญชีเดือนสิงหำคม 2555 แล้ ว ไม่พบรำยกำร
บัญชีที่ไม่ถกู ต้ อง และจำกกำรสัมภำษณ์หวั หน้ ำแผนก
กำรเงิน แจ้ งว่ำ ที่ปรึกษำงำนระบบสำรสนเทศได้ แก้ ไข
ระบบงำน SM ให้ แสดงเฉพำะรำยกำรที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ตังแต่
้ เดือนเมษำยน 2555 อย่ำงไรก็ตำม ยังมีลกู หนี ้
กำรค้ ำหรื อเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำรำยใหม่ที่เกิดขึ ้นในปี 2555 ที่
ยัง ไม่ได้ ผูกคู่บัญชี ร ำยกำรขำยกับลูกหนีก้ ำรค้ ำและ
รำยกำรซื อ้ กับ บัญ ชี เ จ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ ในระบบงำน SM
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ระดับ
ความเสี่ยง

มีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำต่ำเกินไป จำนวน 0.33 ล้ ำนบำท

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
voucher

4. พบควำมไม่สม่ำเสมอของกำรบันทึกบัญชี กรณีมีกำรรับเช็ค
คื น จำกธนำคำร ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ควำมถู ก ต้ องของ
บัญชีลกู หนี ้กำรค้ ำและเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำ

กลำง

ผู้บริ หำรควรกำหนดขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำน กรณีรับ
เช็ ค คื น จำกธนำคำร เพื่ อ ให้ พ นัก งำนบั ญ ชี ใ ช้ เ ป็ น
แนวทำงในกำรปฎิบัติงำน นอกจำกนี ้ ให้ ผ้ ูจัดกำร
ฝ่ ำยกำรเงิ นและ บั ญ ชี ก ำชั บ กั บ พนั ก งำนให้
ปฎิบตั ิงำนตำมวิธีกำรที่ถกู ต้ อง

5. บริ ษัทมีเงินที่จ่ำยค่ำน ้ำมันให้ กบั ผู้ขำยไว้ เกิน ตังแต่
้ ปี 2552
จนถึงมีนำคม 2555 จำนวน 1.93 ล้ ำนบำท โดยพนักงำน
ไม่ได้ นำเงินดังกล่ำวไปหักกลบกับยอดคำสัง่ ซื ้อน ้ำมัน ตำม
นโยบำยที่ผ้ บู ริ หำรกำหนด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพในกำร
บริ ห ำรเงิ น ของบริ ษั ท ยัง ไม่ดีพ อ และยัง ส่ง ผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดของบริ ษัท เนื่องจำกบริ ษัทมีภำระดอกเบี ้ยที่

กลำง

บริ ษัทจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1) ให้ ฝ่ำยบริ กำรลูกค้ ำไปเจรจำกับผู้ขำยขอหักกลบ
เงินค่ำน ้ำมันที่จ่ำยไว้ เกินกับค่ำน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อใน
เดือนเมษำยน 2555
2) ทุ ก สิ น้ เดื อ น แผนกกำรเงิ น จะต้ องปรั บ ปรุ ง
ยอดเงิ นเกิ นสำหรับผู้ขำยแต่ละรำย ส่งให้ ฝ่ำย
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ผู้บริ หำรจึงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำให้
ตรวจสอบและด ำเนิ น กำรแจ้ งที่ ป รึ ก ษำงำนระบบ
สำรสนเทศให้ ดำเนินกำรให้ เรี ยบร้ อย (แก้ไขเรี ยบร้อย
แล้ว)
พนักงำนบัญชีได้ ปรับปรุ งรำยกำรเช็คคืนจำกธนำคำร
เรี ยบร้ อยแล้ วในไตรมำสที่ 1/2555
ทังนี
้ ้ WPS ได้ สอบทำนรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2555 พบว่ำ บริ ษัทได้ ปรับปรุ ง
รำยกำรเช็ ค คื น จำกธนำคำรเป็ นลู ก หนี แ้ ล้ ว ซึ่ ง
รำยละเอียดบัญชี Accrued receive cheque ณ วันที่
31 สิงหำคม 2555 มี เฉพำะรำยกำรเช็ ค ลงวัน ที่
ล่วงหน้ ำที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ ฝ่ ำย
กำรเงินจะนำเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำเข้ ำฝำกธนำคำรทันที
ที่ได้ รับเช็คมำเพื่อป้องกันกำรลืมนำเช็คฝำกธนำคำร
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
ภำยหลัง จำกกำรสอบทำนรำยละเอี ย ดประกอบงบ
กำรเงิ น ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2555 พบว่ำ บัญชี
Accrued other income ไม่มีย อดคงค้ ำ งแล้ ว
เนื่องจำกได้ นำค่ำน ้ำมันที่จ่ำยให้ กบั ผู้ขำยไว้ เกินไปหัก
กั บ ค่ ำ น ำ้ มั น ที่ สั่ง ซื อ้ ตำมนโยบำยของผู้ บริ ห ำรที่
กำหนดไว้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
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ระดับ
ความเสี่ยง

จะต้ องจ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรซื ้อสินค้ ำ

6. พบควำมไม่ ส ม่ ำ เสมอของกำรจัด เก็ บ เอกสำรใบสำคัญ
บันทึกบัญชี ที่ ยกเลิก เนื่องจำกพบว่ำมีเอกสำรบำงใบที่มี
กำรยกเลิก ในระบบงำน SM แต่ไม่มี ก ำรจัดพิ ม พ์ แล้ ว
ประทับตรำ “Cancelled” เพื่อจัดเก็ บเข้ ำแฟ้ มเรี ยงตำม
เลขที่ตำมขันตอนที
้
่กำหนดไว้ ทำให้ ในแฟ้ มใบสำคัญบันทึก
บัญ ชี ข ำดควำมต่อ เนื่ อ งของเอกสำร เนื่ อ งจำกไม่ มี ใ บที่
ยกเลิก ซึ่ง กำรปฎิ บัติ ดังกล่ำวส่ง ผลกระทบต่อ ระบบกำร
ควบคุมภำยในเรื่ องกำรจัดเก็บเอกสำร เนื่องจำกขำดควำม
ต่อเนื่องของเอกสำรและทำให้ ต้องใช้ เวลำในกำรตรวจสอบ
เอกสำร

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

บริ กำรลูกค้ ำเพื่อหักกลบกับคำสัง่ ซื ้อของเดือน
ถัดไป ให้ เริ่ มดำเนินกำรในเดือนเมษำยน 2555
3) ทุกสิ ้นเดือนหลังปิ ดบัญชี แผนกบัญชีตรวจสอบ
ยอดเงินเกินและแจ้ งไปที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ทรำบ ให้ เริ่ มดำเนินกำรในเดือนเมษำยน
2555
4) ทุก ไตรมำส น ำสรุ ป ยอดเงิ น เกิ น คงค้ ำ งเข้ ำ ที่
ประชุมกรรมกำรบริ หำร โดยเริ่ มตังแต่
้ ไตรมำสที่
2 ของปี 2555
ผู้บริ ห ำรก ำหนดให้ ผ้ ูจัดกำรฝ่ ำยกำรเงิ นและบัญ ชี
กำชับพนักงำนทุกคนที่เกี่ ยวข้ อง โดยให้ พนักงำนที่
รับผิดชอบเอกสำรอยู่ในขณะนัน้ เป็ นผู้ประทับตรำ
“Cancelled” พร้ อมระบุเหตุผลประกอบกำรยกเลิก
ทุกฉบับ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนเมษำยน 2555 เป็ นต้ น
ไป

นอกจำกนี ้ ในกำรประชุ ม กรรมกำรบริ ห ำร ครั ง้ ที่
6/2555 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2555 ได้
พิจำรณำและกำหนดแนวทำงสำหรับเงินค่ำน ้ำมันเกิน/
คงค้ ำงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว และยังให้ รำยงำนยอดเงินค่ำ
น ้ำมันเกิน/คงค้ ำงทุกไตรมำสให้ แก่ที่ประชุมทรำบอีก
ด้ วย (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
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WPS ได้ สอบทำนเอกสำรใบสำคัญบันทึกบัญชีของ
เดื อ นสิ ง หำคม 2555 พบว่ ำ ปั จจุ บัน บริ ษั ท ได้
ประทับตรำ “Cancelled” พร้ อมระบุเหตุผลกำรยกเลิก
ในเอกสำรทุกฉบับ ตัง้ แต่เมษำยน 2555 เป็ นต้ นมำ
อย่ำงไรก็ดี ยังพบเอกสำรบำงกลุม่ ที่ไม่สำมำรถจัดเก็บ
เอกสำรที่ยกเลิกเข้ ำแฟ้ มเอกสำรได้ ดังนัน้ ผู้จัดกำร
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชีได้ กำหนดแนวทำงสำหรับกำร
ยกเลิกเอกสำร ดังนี ้
1. กรณีที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชีเป็ นผู้ยกเลิกเอกสำร
ให้ พนั ก งำนผู้ ยก เ ลิ ก จั ด พิ ม พ์ เ อกสำ รแล้ ว
ประทับตรำ “Cancelled” พร้ อมระบุเหตุผล ก่อน
จัดเก็บเข้ ำแฟ้ ม และกำหนดให้ หวั หน้ ำแผนกบัญชี

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

7. พนั ก งำนกำรเงิ น ไม่ ไ ด้ จั ด ท ำเอกสำรขึ น้ มำใหม่ แทน
ใบสำคัญจ่ำยเดิมที่ยกเลิกรำยกำรในระบบงำน SM ไป แต่
ยัง ใช้ เ อกสำรชุด ใบสำคัญ จ่ ำ ยเดิ ม เพื่ อ จ่ ำ ยช ำระเงิ น แก่
เจ้ ำหนี ้ ส่งผลให้ ไม่มีรำยกำรบันทึกบัญชีในเดือนกุมภำพันธ์

ระดับ
ความเสี่ยง

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

ผู้บริ ห ำรก ำหนดให้ ผ้ ูจัดกำรฝ่ ำยกำรเงิ นและบัญ ชี
กำชับพนักงำนทุกท่ำนที่เกี่ยวข้ องให้ ปฎิบตั ิงำนตำม
ขันตอนที
้
่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครั ด โดยเฉพำะกำร
ยกเลิกรำยกำร โดยให้ ประทับตรำ “Cancelled” บน

จัดทำรำยงำนสรุ ปเอกสำรที่ยกเลิก เพื่อส่งให้ ฝ่ำย
ควบคุม คุณ ภำพทุก สิน้ เดื อ น เพื่ อ น ำไปสรุ ป ผล
ตำม KPI ที่กำหนดไว้ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนสิงหำคม
2555 เป็ นต้ นไป
2. กรณีที่ผ้ ปู ฎิบตั ิงำนต้ นทำงเป็ นผู้ยกเลิกเอกสำร
เนื่ อ งจำกพนั ก งำนฝ่ ำยกำรเงิ น และบั ญ ชี ไ ม่
สำมำรถเรี ย กพิ ม พ์ เ อกสำรได้ ดัง นัน้ เมื่ อ มี ก ำร
ยกเลิ ก เอกสำรให้ ผ้ ูป ฎิ บัติ ง ำนจัด พิ ม พ์ เ อกสำร
ประทับตรำ “Cancelled” พร้ อมระบุเหตุที่ยกเลิก
และน ำส่ ง ฝ่ ำยควบคุม คุณ ภำพเพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล
สำหรั บกำรปรั บปรุ ง กำรปฎิบัติงำน โดยให้ เริ่ ม
ดำเนินกำรตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2555 เป็ นต้ นไป
ส ำหรั บ กำรยกเลิ ก ในระบบงำน SM ให้ ผู้
ปฎิบตั ิงำนแจ้ งผู้อนุมตั ิ/ผู้ตรวจสอบ ให้ อนุมตั ิกำร
ยกเลิ ก กำรอนุมัติ เพื่ อ ให้ ผ้ ูป ฎิ บัติ ง ำนสำมำรถ
ยกเลิกเอกสำรในระบบงำน SM ได้
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
WPS ได้ สอบทำนเอกสำรใบสำคัญบันทึกบัญชีของ
เดือนสิงหำคม 2555 พบว่ำ บริ ษัทมีกำรประทับตรำ
“Cancelled” พร้ อมระบุเหตุผลประกอบในเอกสำรที่
ยกเลิกทุกฉบับ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนเมษำยน 2555 เป็ น
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

2555 และยื่นรำยกำรภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำยต่ำไป

8. พนักงำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูกค้ ำไม่ปฏิบัติงำนตำมขัน้ ตอนกำร
ยกเลิก และจัดเก็บชุดใบแจ้ งหนี ้/ใบกำกับภำษี ที่ยกเลิก ดังนี ้
1) บัน ทึ ก รำยละเอี ย ดรำยกำรยกเลิ ก ในทะเบี ย นคุ ม
แบบฟอร์ มใบแจ้ งหนี ้/ใบกำกับภำษี ไม่สม่ำเสมอ
2) ไม่มีกำรจัดเก็บแบบฟอร์ มใบแจ้ งหนี/้ ใบกำกับภำษี ที่
ยกเลิกให้ ครบชุด
ซึ่งกำรปฎิ บัติ ดัง กล่ำวส่ง ผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยในในส่ ว นของกำรควบคุ ม แบบฟอร์ มใบแจ้ งหนี /้
ใบก ำกับ ภำษี และอำจท ำให้ เ กิ ด ควำมสับ สนเนื่ อ งจำก
พนักงำนไม่ได้ ติดตำมเอกสำรที่ยกเลิกจำกลูกค้ ำกลับมำ

กลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
เอกสำรชุ ด ที่ ย กเลิ ก ทั ง้ หมดพร้ อมระบุ เ หตุ ผ ล
ประกอบ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือ นเมษำยน 2555 เป็ นต้ น
ไป
ผู้บริ ห ำรก ำหนดให้ ผ้ ูจัดกำรฝ่ ำยกำรเงิ นและบัญ ชี
กำชับพนักงำนทุกท่ำนที่เกี่ยวข้ องให้ ปฎิบตั ิง ำนตำม
ขันตอนที
้
่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครั ด โดยเฉพำะกำร
ยกเลิกรำยกำร โดยให้ ปฏิบัติงำนตำมขัน้ ตอนกำร
ยกเลิ ก และจัด เก็ บ ชุ ด ใบแจ้ งหนี /้ ใบก ำกับ ภำษี ที่
ยกเลิกอย่ำงเคร่งครัดในทันที

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
ต้ นไป (แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

WPS ได้ สอบทำนรำยละเอียดกำรบันทึกในทะเบียน
คุ ม แบบฟอร์ มใบแจ้ งหนี /้ ใบก ำกั บ ภำษี ที่ ย กเลิ ก
ระหว่ำงเดือนเมษำยน – เดือนสิงหำคม 2555 พบว่ำ
พนั ก ง ำ นฝ่ ำย บริ ก ำ รลู ก ค้ ำ มี ก ำ รประ ทั บ ต รำ
“Cancelled” ในใบกำกับภำษี ที่ถูกยกเลิก และระบุ
เหตุผลที่ ย กเลิก แล้ ว พร้ อมทัง้ เก็ บ เอกสำรเข้ ำ แฟ้ ม
ใบกำกับภำษี ที่ยกเลิกอย่ำงครบถ้ วน
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

4. การบริการลูกค้ าและตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรบริ ก ำรลูกค้ ำและตรวจสอบคุณภำพ ในเดือนมิถนุ ำยน 2555 โดยกำรเลือกทดสอบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2555 – 25 มิถนุ ำยน
2555 ซึ่งครอบคลุมเรื่ องกำรมอบหมำยงำน กำรปฎิบตั ิงำนของพนักงำน กำรจ่ำยค่ำเดินทำง กำรประเมินควำมพอใจของลูกค้ ำ และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อผู้บริ หำร หลังจำกนันเมื
้ ่อเดือน
กุมภำพันธ์ 2556 WPS ได้ เข้ ำตรวจติดตำมกำรปฎิบตั ิงำนอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมประเด็นที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุง ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกต เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่
บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรบริ กำรลูกค้ ำและตรวจสอบคุณภำพเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
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มีกำรจัดทำระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน เรื่ อง กำรควบคุมกำรจัดส่งสินค้ ำทำงเรื อ และทำงรถ ขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดเจ้ ำหน้ ำที่ Inspector ไปดูแลกำรจัดส่งน ้ำมัน และเงื่อนไขกำรเบิกค่ำพำหนะเดินทำงและเบี ้ยเลี ้ยงขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรจัดทำเอกสำร “Report Performance Receive and Fuel Delivery” เพื่อให้ พนักงำน Inspector ใช้ บนั ทึกข้ อมูลระหว่ำงกำรตรวจรับส่งน ้ำมันได้ อย่ำงครบถ้ วน
กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ ำปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนำข้ อมูลมำวิเครำะห์ปรับปรุงกำรขำยและกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท
กำหนดให้ ลกู ค้ ำประเมินควำมพึงพอใจ ของกำรจัดส่งทำงเรื อสำหรับแต่ละเที่ยวเริ่ มเดือนกุมภำพันธ์ 2556

อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจำเป็ นที่ต้องได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็น
ข้ อสังเกต แนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำมและกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี ้
ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
1. บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ำรก ำหนดนโยบำย และขั น้ ตอนกำร
สูง
บริ ษั ท มอบหมำยให้ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำยบริ ก ำรลู ก ค้ ำ
ปฏิบตั ิงำนเรื่ องกำรจัดส่งน ้ำมัน อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
ทำให้ พบประเด็นดังต่อไปนี ้
- กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดส่งสินค้ ำ และ
- ไม่สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรมอบหมำยงำนให้
ขั น้ ตอนกำรปฎิ บั ติ ง ำน เกี่ ย วกั บ งำนกำร
Inspector ได้ เนื่องจำกพนักงำนฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
ตรวจสอบกำรรับ-ส่งน ้ำมัน
สัง่ งำนโดยวำจำ ไม่มีเอกสำรกำรมอบหมำยงำน ซึ่ง
- ปรั บ ปรุ ง ตำรำงกำรเบิ ก ค่ ำ พำหนะให้ เป็ น
พบว่ำ Inspector ไปตรวจสอบน ้ำมันในแต่ละเดือนไม่
ปั จจุบันและเหมำะสม โดยใช้ เป็ นอัตรำคงที่
ถึงร้ อยละ 50 ของปริ มำณเที่ยวงำนทังหมด
้
ต ำ ม สถ ำ นที่ ต่ ำ ง ๆ รว ม ถึ ง ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ที่
- Inspector ไปตรวจสอบกำรรับ-ส่งน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำ
เกี่ยวเนื่องในกำรปฎิบตั ิงำน
รำยที่ ว่ ำ จ้ ำงขนส่ง น ำ้ มัน เอง (กลุ่ม นทลิ น ) ท ำให้
นอกจำกนี ้ ผู้ บริ ห ำรยัง ก ำชั บ ให้ ผู้ จั ด กำรฝ่ ำย
Inspector ไม่เพียงพอกับกำรปฎิบตั ิงำนให้ กบั ลูกค้ ำ
บริ กำรลูกค้ ำให้ สรรหำพนักงำน Inspector ทดแทน
รำยอื่น
พนักงำนที่ลำออกไปโดยด่วน
- Inspector จัดทำรำยงำนกำรปฎิบตั ิงำนรับ-ส่งน ้ำมัน
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
WPC ได้ เข้ ำตรวจสอบ พบว่ำ บริ ษัทมีกำรจัดทำเอกสำร
“ระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน เรื่ องกำรควบคุมกำรจัดส่งสินค้ ำ
ทำงเรื อและทำงรถ” ขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมี
ผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2556 นอกจำกนี ้ ยัง
พบว่ ำ บริ ษั ท ได้ ก ำหนดหลัก เกณฑ์ ใ นกำรจัด เจ้ ำหน้ ำ ที่
Inspector ไปดูแ ลกำรจัด ส่ง และเงื่ อ นไขกำรเบิ ก ค่ ำ
พำหนะเดินทำงและเบี ้ยเลี ้ยง โดยมีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่
1 กันยำยน 2555 ซึง่ อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ หำร ครัง้ ที่ 7/2555
จำกกำรสอบทำนกำรมอบหมำยงำนให้ Inspector
ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556
พบว่ำ ปั จจุบนั บริ ษัทดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในระเบียบ
กำรปฏิบตั ิงำน เรื่ องกำรควบคุมกำรจัดส่งสินค้ ำทำงเรื อ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต
ไม่ครบถ้ วน เนื่องจำกพบรำยกำรเบิกเงินค่ำเดินทำง
แต่ไม่พ บรำยกำรปฎิ บัติง ำนระบบส่งน ำ้ มัน ซึ่ง เกิ ด
จำกกำรไม่ มี ก ำรตรวจสอบกำรปฎิ บั ติ ง ำนของ
พนักงำน
- รำยงำนสรุปประวัติกำรขนส่งน ้ำมันของเรื อ Barge ไม่
เป็ นปั จ จุบัน เนื่ อ งจำกมี ข้ อ มูลกำรเดิ น เรื อ ถึ ง เดื อ น
กุมภำพันธ์ 2555 เท่ำนัน้
กำรที่บริ ษัทไม่มีกำรจัดทำขันตอนกำรปฎิ
้
บตั ิงำนเรื่ อง กำร
มอบหมำยงำนตรวจสอบกำรรั บ -ส่ ง น ำ้ มั น ขั น้ ตอนกำร
ปฎิ บัติ ง ำนขึ น้ เป็ นลำยลัก ษณ์ อั ก ษร ท ำให้ ไม่ ส ำมำรถวั ด
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฎิ บั ติ ง ำนของ Inspector และกำร
ประสำนงำนกับ พนัก งำนฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ ได้ รวมทัง้ ยัง ไม่
สำมำรถน ำข้ อมู ล ไปวิ เ ครำะห์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพของ
กระบวนกำรจัดส่งได้ อีกด้ วย
2. จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรปฎิบตั ิงำนรับ -ส่งน ้ำมัน และ
กำรตรวจสอบกำรขนส่งน ้ำมันในเดือนเมษำยน-มิถุนำยน
2555 พบควำมไม่ ถู ก ต้ องของกำรค ำนวณจ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ
เดินทำงให้ พนักงำน Inspector เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินตำม
จำนวนเรื อของลูกค้ ำปลำยทำงที่ขนส่งน ้ำมันในเรื อขนส่งลำ
เดียวกัน แต่ไปส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำที่เรื อปลำยทำงหลำยลำ
พร้ อมกัน ซึ่งแตกต่ำ งจำกที่ร ะบุในตำรำงกำรจ่ำ ยเงิ น ค่ำ

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
และทำงรถ และหลัก เกณฑ์ ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยค่ ำ พำหนะฯ
ข้ ำงต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทัง้ นี ้ ณ วั น ที่ 5 มี น ำคม 2556 บริ ษั ท มี เ จ้ ำหน้ ำที่
Inspector จำนวน 3 คน ซึ่งบริ ษัทคำดว่ำสัดส่วนงำนที่
Inspector ไปตรวจสอบเทียบกับปริ มำณงำนทังหมดจะดี
้
ขึ ้น
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ปำนกลำง

ผู้บ ริ ห ำรมอบหมำยให้ ผ้ ูจัด กำรฝ่ ำยบริ ก ำรลูก ค้ ำ
ปรับปรุงตำรำงกำรเบิกค่ำพำหนะให้ เป็ นปั จจุบนั และ
เหมำะสม สำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่จ่ำยเกินไป ให้ เรี ยกเก็บ
คืนจำกพนักงำน Inspector ให้ ครบถ้ วน
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WPS ได้ เข้ ำตรวจสอบ พบว่ำ บริ ษัทได้ กำหนดหลักเกณฑ์
ในกำรจัดเจ้ ำหน้ ำที่ Inspector ไปดูแลกำรจัดส่ง และ
เงื่อนไขกำรเบิกค่ำพำหนะเดินทำงและเบี ้ยเลี ้ยง โดยมีผล
บังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน 2555 ซึ่งอนุมตั ิโดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ครัง้ ที่ 7/2555
ทัง้ นีจ้ ำกกำรสอบทำนกำรมอบหมำยงำนให้ Inspector
และกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะของ Inspector ระหว่ำงเดือน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

พำหนะที่กำหนดให้ เบิกตำมค่ำใช้ จ่ำยจริ ง ทำให้ บริ ษัทจ่ำย
ค่ำเดินทำงให้ กบั พนักงำนเกินไป 9,700 บำท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 พบว่ำกำร
เบิกค่ำพำหนะของ Inspector เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำพำหนะที่ปรับปรุงใหม่แล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

5. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลในเดือนกันยำยน 2555 โดยเลือกทดสอบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2555 – 3 กันยำยน 2555 ซึ่งครอบคลุม
เรื่ องกำรสรรหำ กำรวำงแผนอัตรำกำลังคน และกำรจัดจ้ ำงพนักงำน กำรฝึ กอบรมพนักงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรบริ หำรกำรให้ ผลตอบแทนแก่พนักงำน กำรบริ หำรจัดกำร
ฐำนข้ อมูลพนักงำน และกำรบันทึกรำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้ อง หลังจำกนันเมื
้ ่อเดือนมีนำคม 2556 WPS ได้ เข้ ำตรวจติดตำมกำรปฎิบตั ิงำนอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมประเด็นที่ยงั ไม่ได้ รับ
กำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้





มีกำรจัดทำขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน และข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในบริ ษัท
กำหนดให้ มีกำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรฝึ กอบรมของพนักงำนในแต่ละปี
จัดให้ มีกำรประเมินผลพนักงำนทังในช่
้ วงทดลองงำน กลำงปี และปลำยปี โดยกำรประเมินผลดังกล่ำวจัดทำโดยผู้บงั คับบัญชำโดยตรง
มีกำรกำหนดโครงสร้ ำงเงินเดือนของพนักงำนแต่ละระดับชันขึ
้ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจำเป็ นที่จะต้ องได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็น
ข้ อสังเกต แนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำมและกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี ้
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
1. กำรประเมินผลหลักสูตรฝึ กอบรมไม่ครบถ้ วน โดย WPS ได้ ปำนกลำง ผู้บ ริ ห ำรเห็ น ควรก ำชั บ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ฝึ กอบรมให้
ตรวจสอบ ณ วันที่ 11 กันยำยน 2555 พบว่ำ เจ้ ำหน้ ำที่
ติดตำมเอกสำรกำรประเมินผลกำรฝึ กอบรม จำก
ฝึ กอบรมยังไม่สำมำรถติดตำมแบบฟอร์ มกำรประเมินผล
พนัก งำนที่ ไ ด้ รั บ กำรฝึ กอบรมกลับ มำให้ ค รบถ้ ว น
กำรฝึ กอบรมจำกพนั ก งำนคื น จำกพนั ก งำนผู้ รั บ กำร
โดยคำดว่ ำ จะด ำเนิ น กำรเสร็ จ สิ น้ ภำยในวัน ที่ 1
ฝึ กอบรมได้ จำนวน 10 หลักสูตร ซึง่ กำรที่พนักงำนฝึ กอบรม
ตุลำคม 2555
ยัง ไม่ไ ด้ รั บ เอกสำรกำรประเมิ น ผลกำรฝึ กอบรมคื น จำก
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท อำจก ำหนดให้ ฝ่ ำยทรั พ ยำกร
พนัก งำนนัน้ ท ำให้ ไม่ท รำบว่ ำ หลัก สูต รดัง กล่ำ วมี ค วำม
มนุษย์ ของบริ ษัท นทลิน จำกัด ในฐำนะผู้ให้ บริ กำร
เหมำะสมที่จะส่งพนักงำนไปฝึ กอบรมหรื อไม่ หรื อหำกเป็ น
ด้ ำนทรัพยำกรบุคคลแก่บริ ษัท จัดส่งรำยงำนสรุ ปผล
กำรฝึ กอบรมภำยในกลุ่มบริ ษัทจะได้ นำข้ อมูลมำปรับปรุ ง
กำรฝึ กอบรมของพนักงำนในบริ ษัทแก่ผ้ บู ริ หำรของ
สำหรับกำรฝึ กอบรมครัง้ ต่อไป
บริ ษัท เพื่อใช้ วิเครำะห์กำรฝึ กอบรมของพนักงำนใน
บริ ษัทเพิ่มเติม เป็ นรำยไตรมำส
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลยังชี ้แจงเพิ่มเติมว่ำ ขณะนี ้ฝ่ ำย
ทรั พยำกรมนุษย์ อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำขัน้ ตอนกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่ง
คำดว่ำ จะประกำศใช้ ภำยในกลุ่ม บริ ษั ท นทลิน ได้
ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2555
2. ปั จ จุบัน ยังไม่มี กำรกำหนดค่ำ พำหนะและค่ำ ใช้ จ่ ำยของ ปำนกลำง ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด แจ้ งว่ำ
พนักงำนแต่ละตำแหน่งงำนขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ขณะนี ผ้ ้ ู บริ หำรของกลุ่ ม บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ ำ งกำร
ส่งผลให้ บำงตำแหน่งงำนได้ รับ ค่ำพำหนะและค่ำใช้ จ่ำ ย
พิจำรณำกำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงิ นค่ำพำหนะและ
เพิ่มเติม ทังที
้ ่ลกั ษณะงำนไม่ได้ มีกำรเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยของพนักงำนในแต่ละตำแหน่งงำน สำหรับ
ทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทนทลินให้ เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
จำกกำรสอบทำนคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด พบว่ำกลุ่ม
บริ ษัทนทลินได้ ประกำศใช้ คมู่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
ทรั พ ยำกรมนุษ ย์ โดยมี ผ ลตัง้ แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ำยน
2556
จำกกำรสอบทำนกำรฝึ กอบรมทังภำยในและภำยนอก
้
บริ ษัทระหว่ำงเดือนธันวำคม 2555 – กุมภำพันธ์ 2556
จำนวน 8 หลักสูตร พบว่ำ ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ได้ มี
กำรประเมิ น ผลหลัก สู ต รฝึ กอบรมครบถ้ วนทั ง้ 8
หลักสูตรที่เลือกทดสอบ
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

จำกกำรสอบทำนพบว่ำ กลุ่มบริ ษั ท นทลิน ได้ มีก ำร
กำหนดอัตรำจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติมสำหรั บแต่ละ
ตำแหน่งงำน ได้ แก่ ค่ำพำหนะ ค่ำน ้ำมัน ค่ำทำงด่วน
และค่ำโทรศัพท์ เพื่อใช้ เป็ นมำตรฐำนเดียวกันของทัง้
กลุม่ บริ ษัทนทลิน โดยจัดทำเป็ นเอกสำร “ระเบียบกำร

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

3. ปั จจุบนั ยังไม่มีกำรกำหนดขันตอนกำรท
้
ำงำนล่วงเวลำขึ ้น
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ พนักงำนใช้ เป็ นแนวทำง
ในกำรปฏิ บัติง ำน ท ำให้ พ บกำรปฏิ บัติ ง ำนที่ ยัง ไม่เ ป็ น
ระเบียบเท่ำที่ควร ขำดกำรบริ หำรจัดกำร ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อ กำรวัด ประสิท ธิ ภำพของกระบวนกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล เช่น ไม่สำมำรถบอกได้ ว่ำอัตรำกำลังคนที่
บริ ษัทกำหนดไว้ มีเพียงพอหรื อไม่ เป็ นต้ น

ระดับ
ความเสี่ยง

ปำนกลำง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

ผู้บ ริ ห ำรมอบหมำยให้ ฝ่ ำยทรั พ ยำกรมนุษ ย์ ของ
บริ ษัท นทลิน จำกัด เร่ ง จัดทำระเบีย บกำรทำงำน
ล่วงเวลำขึน้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร เพื่อประกำศใช้
ภำยในกลุ่มบริ ษัท โดยคำดว่ำจะประกำศใช้ ตงแต่
ั้
วันที่ 1 ตุลำคม 2555 เป็ นต้ นไป
พร้ อมกันนี ้ ผู้บริ หำรได้ ให้ แนวทำงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรวิเครำะห์กำรทำงำนล่วงเวลำของพนักงำน ไว้
ดังนี ้
 กรณี พ บว่ ำ ก ำลั ง คนไม่ เ พี ย งพอ บริ ษั ท จะ
พิจำรณำรับพนักงำนเพิ่ม

จ่ำยค่ำตำแหน่ง”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นำ “ระเบียบกำรจ่ำยค่ำตำแหน่ง ” เข้ ำที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ซึ่ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำร ครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่ อ วัน ที่ 19
กุมภำพันธ์ 2556 ได้ ลงมติเห็นชอบ และกำหนดให้ มี
ผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนำคม 2556 เป็ นต้ นไป ซึ่ง
ทีมตรวจสอบภำยในได้ เข้ ำทดสอบกำรจ่ำยค่ำตำแหน่ง
ของพนักงำนเดือนมีนำคม 2556 ในวันที่ 5 เมษำยน
2556 พบว่ำมีกำรจ่ำยค่ำตำแหน่งเป็ นไปตำมระเบียบ
กำรจ่ำยค่ำตำแหน่งข้ ำงต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
จำกกำรสอบทำนเอกสำร พบว่ำ ฝ่ ำยทรั พยำกรมนุษย์
(บริ ษัท นทลิน จำกัด) ได้ จัดทำเอกสำรเลขที่ HO-HR
108/2555 เรื่ อ ง กำรท ำงำนล่ว งเวลำของพนัก งำน
สำนักงำน เพื่อแจ้ งเกี่ยวกับ ระเบียบกำรปฏิบตั ิ เรื่ อง
กำรทำงำนล่วงเวลำให้ เป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน โดย
มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2555
จำกกำรสอบทำนรำยกำรจ่ ำ ยค่ ำ ล่ ว งเวลำของ
พนักงำนของบริ ษัทเดือนกุมภำพันธ์ 2556 พบว่ำมีกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บกำรปฏิ บั ติ ง ำนล่ ว งเวลำ
ดังกล่ำวแล้ ว
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

4. เจ้ ำหน้ ำที่เงินเดือนและสวัสดิกำรไม่ปฏิบตั ิตำมขันตอนกำร
้
ปฏิ บัติ ง ำน เรื่ อ ง กำรประเมิ น ผลทดลองงำน กล่ำ วคื อ
เจ้ ำหน้ ำที่เงินเดือนและสวัสดิกำรยังไม่ได้ จดั ทำหนังสือแจ้ ง
ผ่ำนทดลองงำน ส่งให้ พนักงำนผู้ผ่ำนทดลองงำน ตำมที่
กำหนดไว้ ในขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน จำนวน 3 ท่ำน เพื่อแจ้ ง
พนักงำนรั บ ทรำบเกี่ ย วกับ สวัสดิก ำรต่ำ งๆ ของพนักงำน
ประจำที่จะได้ รับอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ระดับ
ความเสี่ยง

ต่ำ

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
 กรณี พนักงำนขำดควำมมีประสิทธิ ภำพในกำร
ทำงำน ผู้บริ หำรต้ องกำชับให้ หวั หน้ ำ ตำมสำย
งำนสอนงำนให้ แก่พนักงำนเพื่อเพิ่มควำมเข้ ำใจ
ในกำรทำงำน
 กรณีลูกค้ ำมีกำรติดต่อซื ้อขำยในช่วงเวลำหลัง
เลิกงำน ทำให้ พนักงำนต้ องทำงำนล่วงเวลำ ให้
หัวหน้ ำงำนพิจำรณำควำมเหมำะสมและอนุมตั ิ
กำรทำงำนล่วงเวลำของพนักงำน (เป็ นรำยกรณี
ไป)
ผู้บ ริ ห ำรเห็ น ควรก ำชับ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ เงิ น เดื อ นและ
สวัสดิกำรให้ มีกำรจัดทำหนังสือแจ้ งผ่ำนทดลองงำน
ให้ พนักงำนรับทรำบถึงสิทธิ และสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่
ได้ รับหลังจำกบรรจุเป็ นพนักงำนประจำ ทังนี
้ ้ ฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด แจ้ งว่ำจะ
ก ำชับ ให้ เ จ้ ำหน้ ำ ที่ เ งิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก ำรจั ด ท ำ
หนังสือแจ้ งผ่ำนทดลองงำนส่งให้ พนักงำนทัง้ 3 ท่ำน
ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2555
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

จำกกำรสอบทำนคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด พบว่ำกลุ่ม
บริ ษัทนทลินได้ ประกำศใช้ คมู่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
ทรั พ ยำกรมนุษ ย์ โดยมี ผลตัง้ แต่เ ดื อ นพฤศจิ ก ำยน
2556
และจำกกำรสอบทำนรำยกำรรับพนักงำนเข้ ำใหม่ปี
2556 จำนวน 2 ท่ำน และพนักงำนโอนย้ ำยตำแหน่ง
ภำยในกลุม่ บริ ษัทระหว่ำงเดือนธันวำคม – กุมภำพันธ์
2556 จำนวน 2 ท่ำน พบว่ำฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์มีกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนตำมขั น้ ตอนที่ ก ำหนดไว้ ในคู่ มื อ กำร
ปฏิบตั ิงำนเรี ยบร้ อยแล้ ว
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
5. พนักงำนฝึ กอบรมบันทึกข้ อมูลกำรฝึ กอบรมของพนักงำนใน
ต่ำ
ผู้ บริ หำรเห็ น ควรก ำชั บ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ฝึ กอบรม
ทะเบียนกำรฝึ กอบรมไม่ครบถ้ วน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
ปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมระมัดระวังรอบคอบ
กระบวนกำรติดตำมผลกำรฝึ กอบรมของพนักงำนได้
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท อำจก ำหนดให้ ฝ่ ำยทรั พ ยำกร
มนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด จัดส่งรำยงำนสรุปผล
กำรฝึ กอบรมของพนักงำนในบริ ษัทแก่ผ้ บู ริ หำร เพื่อ
ใช้ วิ เ ครำะห์ ก ำรฝึ กอบรมของพนัก งำนในบริ ษั ท
เพิ่มเติมเป็ นรำยไตรมำส

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
ที่ จ ำกกำรสอบทำนคู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ของบริ ษัท นทลิน จำกัด พบว่ำกลุ่ ม
บริ ษัทนทลินได้ ประกำศใช้ คมู่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
ทรั พ ยำกรมนุษ ย์ โดยมี ผลตัง้ แต่เ ดื อ นพฤศจิ ก ำยน
2556
จำกกำรสอบทำนกำรบันทึกประวัติกำรฝึ กอบรมของ
พนักงำนในทะเบียนกำรฝึ กอบรมของพนักงำน พบว่ำ
เจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรมได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วนแล้ ว
ทังนี
้ ้เจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรมยังแจ้ งว่ำฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
ได้ กำหนดให้ กำรบันทึกประวัติกำรฝึ กอบรมเป็ นหัวข้ อ
ที่ ใ ช้ ประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำน (KPI) ของต ำแหน่ ง
เจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรมด้ วย
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

6. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์ สิน
WPS เข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2555 โดยเลือกทดสอบรำยกำรที่เกิดขึ ้นระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2555 – 31 ตุลำคม 2555 ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่ องกำรสุ่มตรวจนับทรัพย์สิน ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 กำรสอบทำนกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ กำรจัดทำประกันภัยรถยนต์และทรัพย์สิน กำรจัดเก็บเอกสำรสิทธิ์ต่ำงๆ ที่
สำคัญ และกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง หลังจำกนันเมื
้ ่อเดือนมีนำคม 2556 WPS ได้ เข้ ำตรวจติดตำมกำรปฎิบตั ิงำนอีกครัง้ โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมประเด็นที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่บริ ษัทกำหนดให้ มีและสำมำรถช่วยให้ กำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและมี
ประสิทธิผล ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้





กำหนดให้ มีกำรให้ รหัสทรัพย์สนิ แต่ละประเภทอย่ำงชัดเจน และติดรหัสทรัพย์สนิ ที่ตวั ทรัพย์สนิ เพื่อควำมถูกต้ องของทรัพย์สนิ แต่ละรำยกำร
มีกำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ของบริ ษัท โดยระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบทรัพย์สนิ แต่ละรำยกำรไว้
มีกำรจัดทำแฟ้ มภำพถ่ำยของทรัพย์สนิ แต่ละรำยกำรไว้ เพื่อควำมชัดเจน ถูกต้ องของทรัพย์สนิ แต่ละรำยกำร
กำหนดให้ มีกำรตรวจนับทรัพย์สนิ ของบริ ษัทโดยคณะกรรมกำรตรวจนับ

อย่ำงไรก็ตำม WPS มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นกำรควบคุมภำยในที่ยงั ไม่ได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งจำเป็ นที่จะต้ องได้ รับกำรแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง โดยสำมำรถสรุ ปประเด็น
ข้ อสังเกต แนวทำงแก้ ไขของบริ ษัท และสรุปผลกำรติดตำมและกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี ้
ประเด็นข้ อสังเกต

1.






ระดับ
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท
ความเสี่ยง
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ไม่ มี ก ำรจั ด ท ำนโยบำยและขัน้ ตอนกำร
กลำง
บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดทำนโยบำยและขันตอนกำร
้
ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับทรัพย์สินขึ ้นอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ปฎิบตั ิงำนเกี่ยวกับทรั พย์สินเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
ซึง่ จำกกำรสอบทำนตำมทะเบียนทรัพย์สนิ และกำรตรวจนับ
ส ำหรั บ กำรตรวจนับ ทรั พ ย์ สิ น ประจ ำปี ผู้บ ริ ห ำร
ทรัพย์สนิ ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 พบประเด็นดังนี ้
ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจนับ ปี ละครั ง้ โดยจะท ำกำร
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ 1 ชุด ประกอบด้ ว ยตัว CPU และ
ตรวจนับทรั พย์ สินของบริ ษัทใหม่ทงหมด
ั้
ภำยหลัง
จอภำพ แต่มีกำรให้ รหัสทรัพย์สินเพียง 1 รหัส ซึ่งอำจทำให้
จำกได้ ประกำศใช้ นโยบำยกำรบริ ห ำรทรั พ ย์ สิ น
เกิ ด ปั ญ หำในกรณี ที่ มี ก ำรแยกกำรใช้ ง ำน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
เรี ยบร้ อยแล้ ว
เสียหำย
ในส่ว นของทรั พ ย์ สิน เก่ ำ ที่จัด เก็ บ ที่ โกดัง ได้ มี ก ำร
ยังไม่มีกำรติดรหัสของทรัพย์สิน บำงรำยกำรที่ซื ้อมำตังแต่
้
จ ำหน่ ำ ยซำกเรี ยบร้ อยแล้ วทั ง้ หมด เมื่ อ เดื อ น
เดือนตุลำคม 2555
ธันวำคม 2555
พบผู้ ถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น ไม่ ต รงกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในทะเบี ย น
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สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม
บริ ษั ท ได้ จัด ทำนโยบำยและขัน้ ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำน
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ณ วั น ที่ 31
ม ก ร ำ ค ม 2556 ซึ่ ง อ นุ มั ติ โ ด ย ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำร ครัง้ ที่ 1/2556
จำกกำรสอบทำนรำยกำรตำมทะเบียนทรัพย์สินและ
กำรตรวจนับทรัพย์สนิ ณ วันที่ 7 มีนำคม 2556 พบว่ำ
 พนักงำนได้ รับปรั บปรุ งทะเบียนทรัพย์ สินและให้
รหัสใหม่ตำมนโยบำยและขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ประกำศใช้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้
ทรัพย์สินที่เป็ น set จะมีกำรให้ รหัสเดียวกัน แล้ ว
เพิ่มรหัส/ จำนวนชิ ้นตำมหลัง
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประเด็นข้ อสังเกต

ระดับ
ความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขของบริษัท

 พนั ก งำนร่ วมกั น ตรวจนั บ และติ ด รหั ส ที่ ตั ว
ทรัพย์สนิ ใหม่ทกุ รำยกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งจำกกำร
ตรวจนับ ณ วัน ที่ 7 มี น ำคม 2556 จ ำนวน 99
รำยกำร พบว่ำรำยกำรทรัพย์สินตรงตำมทะเบียน
ทุกรำยกำร
 จำกกำรสอบทำนกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำ พบว่ำ
มี ก ำรปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อยแล้ ว โดยทรั พ ย์ สิ น ใน
หมวดเดียวกันจะคำนวณด้ วยอัตรำเท่ำกัน ซึ่งตรง
ตำมนโยบำยและขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)

ทรัพย์สิน จำกกำรสอบถำมพนักงำนแจ้ งว่ำ มีกำรปรับปรุ ง
พื น้ ที่ แ ละต ำแหน่ง ของพนัก งำน ท ำให้ มี ก ำรเคลื่อ นย้ ำ ย
ทรัพย์สนิ
 ไม่มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรปฎิบัติงำน กรณี ตัดจำหน่ำ ย
ทรัพย์สนิ เมื่อเสียหำยหรื อยกเลิกกำรใช้ งำน และตรวจสอบ
พบว่ ำ ทรั พ ย์ สิ น เก่ ำ ที่ ร ะบุ ส ถำนที่ เ ก็ บ ที่ โ กดั ง เมื่ อ ไป
ตรวจสอบพบว่ำ ทรัพย์สินเก่ำรวมอยู่กับทรัพย์สินของกลุ่ม
นทลิน จึงไม่สำมำรถระบุได้ วำ่ ชิ ้นไหนเป็ นของบริ ษัท
 กำรใช้ อั ต รำค่ ำ เสื่ อ มรำคำที่ แ ตกต่ ำ งกั น ในหมวด
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งใช้ สำนัก งำน ท ำให้ เ กิ ด ควำมไม่
สม่ำเสมอในกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำ
2. บริ ษัทไม่มีกำรทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ทัง้
ที่ในสัญญำเช่ำพืน้ ที่ ระบุให้ ผ้ ูเช่ำส่งมอบสำเนำกรมธรรม์
ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู ช่ำภำยใน 3 เดือนนับจำกวันทำสัญญำ
กำรที่ บ ริ ษั ท ยัง ไม่ มี ก ำรจัด ท ำสัญ ญำประกัน ภัย ส ำหรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ท ำให้ บ ริ ษั ท มี ค วำมเสี่ ย งต่ อ ควำม
เสียหำยของทรั พย์ สินของบริ ษัทในกรณี ที่เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น
เช่น เกิดเพลิงไหม้ เป็ นต้ น

สรุ ปผลการติดตามและการตรวจสอบเพิ่มเติม

กลำง

ผู้ บริ ห ำรเร่ ง ให้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำประกั น ภัย เพื่ อ จำกกำรสอบทำนกำรประกันภัยอำคำรและทรัพย์สิน
คุ้มครองทรัพย์สนิ คำดว่ำจะให้ แล้ วเสร็ จภำยในวันที่ พบว่ำ บริ ษัทได้ จดั ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สำหรับ
15 มกรำคม 2556
ทรัพย์สิน โดยมีระยะเวลำประกันภัย 1 ปี เริ่ มวันที่ 22
มกรำคม 2556 สิ ้นสุดวันที่ 22 มกรำคม 2557 โดยมี
จำนวนเงินเอำประกันภัยทังสิ
้ ้น 3 ล้ ำนบำท ทรัพย์สินที่
เอำประกันภัย คือเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งติดตังตรึ
้ ง
ตรำเครื่ อ งใช้ แ ละอุป กรณ์ ไฟฟ้ ำต่ำ งๆ รวมอุป กรณ์
เครื่ องใช้ สำนักงำนต่ำงๆ
(แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว)
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ทังนี
้ ้ แผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของปี 2556 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ช่ วงเวลาการตรวจสอบ
กุมภำพันธ์ 2556 - มีนำคม 2556
มิถนุ ำยน 2556
ตุลำคม 2556
ธันวำคม 2556

รายละเอียดการเข้ าตรวจสอบ
ตรวจติดตำมกระบวนกำรบริ กำรลูกค้ ำและตรวจสอบคุณภำพของสินค้ ำ กระบวนกำร
บริ หำรทรัพยำกรบุคคล และกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ
ตรวจสอบกระบวนกำรขำยและจัดซื ้อ
ตรวจสอบกระบวนกำรจัดกำรฐำนข้ อมูลและสำรสนเทศ
ตรวจสอบกระบวนกำรจัดกำรด้ ำนบัญชีและกำรเงิน
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี ้ บริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ในฐำนะผู้สอบบัญชี ได้ เข้ ำตรวจสอบงบกำรเงิ น สำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555 พร้ อมประเมินระบบกำรควบคุมภำยในในส่วนงำนที่สำคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ มำซึ่งข้ อมูลในกำรกำหนด
ขอบเขตและวิธีกำรตรวจสอบบัญชีที่เหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็นที่มีสำระสำคัญที่
เกิดขึ ้นที่ยงั ไม่ได้ รับกำรแก้ ไข
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ อนุมตั ิรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม ภำยในของบริ ษัท โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนกำรติดตำมกำรปฎิบตั ิตำมข้ อเสนอแนะของระบบกำรควบคุมภำยในที่จดั ทำขึ ้นโดย WPS
ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรขำยและจัดซื ้อ กระบวนกำรจัดกำรฐำนข้ อมูลและสำรสนเทศ กระบวนกำรจัดกำรด้ ำนกำรบัญชีและ
กำรเงิน กำรบริ กำรลูกค้ ำและตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำ กำรบริ หำรทรั พยำกรบุคคล และกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สิน บริ ษัทได้
ดำเนินกำรแก้ ไขปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเฉพำะประเด็นข้ อสังเกตที่มีควำมเสีย่ งอยูใ่ นระดับสูงทุกประเด็นเรี ยบร้ อยแล้ ว
คงเหลือประเด็นที่มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับกลำงถึงต่ำบำงประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรแก้ ไข ซึ่งบริ ษัทคำดว่ำจะเร่ งดำเนินกำรแก้ ไข
ประเด็นที่ยงั แก้ ไขไม่เสร็ จสิ ้นอย่ำงเร็ วที่สดุ
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