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10. การควบคุมภายใน 
 
บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และมีกำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็นไปตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ทัง้นี ้กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่ออนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวข้องกบัระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทจะมีผู้สอบบญัชี เจ้ำหน้ำที่สว่นตรวจสอบ
ภำยใน และ ผู้บริหำร เข้ำร่วมประชุมด้วยตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำเสนอข้อมลูให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 
รับทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ำ และหำแนวทำงแก้ไขข้อสงัเกตเพื่อให้สำมำรถแก้ไขประเด็นข้อสงัเกตได้อยำ่งทนัทว่งที 

 
ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีกรรมกำรอิสระ/

กรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำร
ซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร โดยสรุปได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ซึ่ง
ได้แก่ 1) องค์กรและสภำพแวดล้อม 2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง 3) กำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร 4) ระบบ
สำรสนเทศและสื่อสำรข้อมูล และ 5) ระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วอยำ่งเพียงพอแล้ว 
(ตำมควำมเห็นที่แสดงไว้ในสว่นท่ี 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน) ส ำหรับกำร
ควบคมุภำยในในหวัข้ออื่นของระบบกำรควบคมุภำยใน คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและสภำวกำรณ์ปัจจุบนัของบริษัท (รำยละเอียดเก่ียวกบักำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคมุภำยใน แสดงอยู่ในเอกสำรแนบ 3 เร่ืองแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน) 
อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำชบัเร่ืองกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนของบริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและมีประสทิธิภำพมำกที่สดุ 

  
ตัง้แต่ปี 2538 บริษัทมีกำรจัดตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในส ำหรับตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของสถำนีบริกำร

น ำ้มนั และมีกำรพฒันำเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภำพกำรปฏิบตัิงำนของสถำนี
บริกำรน ำ้มันทัง้ประเภท COCO และประเภท DODO ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัทครอบคลมุทกุกระบวนกำรที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏิบตัิงำนกำรตรวจสอบภำยใน บริษัทจึงได้ว่ำจ้ำงบริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ จ ำกดั (“QP”) ให้ท ำหน้ำที่เป็นที่
ปรึกษำด้ำนตรวจสอบภำยใน ตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎำคม 2554 เพื่อท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ในสว่นที่เก่ียวข้องกบักระบวนกำรหลกัในกำรท ำธุรกิจ 
โดยมุง่เน้นกำรให้ควำมส ำคญัใน 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้

1) ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั  
2) กำรปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎ ข้อบงัคบั และระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของบริษัท 
3) ควำมเหมำะสมและควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน 
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QP ได้เข้ำตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยแบง่เป็น 2 ระดบั 1) ระดบัองค์กร และ 2) ระดบัปฏิบตัิกำร (ข้อมลูที่ใช้ตรวจสอบ
เป็นข้อมลูในไตรมำส 3 ปี 2554) ตอ่มำ QP ได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยในช่วงเดือนเมษำยน ถึงเดือนพฤษภำคม ปี 2555 และสว่นตรวจสอบภำยในของบริษัท
ได้มีกำรตรวจติดตำมเพิ่มเติมในเดือนตุลำคม 2555 ทัง้นี ้ประเด็นข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP และค ำชีแ้จง/แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท และผลกำรติดตำมของ QP และสว่น
ตรวจสอบภำยในของบริษัท เฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 
ประเด็นข้อสังเกต ค าชีแ้จง/แนวทางแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

ระดับองค์กร  
1. ไม่พบแผนในกำรพฒันำบคุลำกรในกำรตดัสินใจ

ในกำรจดัซือ้น ำ้มนัอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
QP เห็นว่ำในกำรตดัสินใจอนมุตัิกำรท ำธุรกรรม

บำงประเภทจ ำเป็นต้องอำศัยควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณ์ ซึง่ต้องใช้เวลำนำนจึงจะเกิดทกัษะในกำร
ตดัสนิใจที่ถกูต้องแม่นย ำและทนัเวลำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรตดัสนิใจในกำรจดัซือ้น ำ้มนัภำยใต้ควำมผนัผวน
ของรำคำน ำ้มนัโลก เพรำะกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญันี ้
มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท ที่บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่มี
หน้ำที่ในกำรตดัสนิใจแตเ่พียงผู้ เดียว 

ทำง QP ยงัไมพ่บแผนในกำรพฒันำบคุลำกรอยำ่ง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้บริษัทมีบคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
เพิ่มมำกขึน้ และพร้อมที่จะมำปฏิบัติงำนรองรับกำร
ขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- ผู้บริหำรชีแ้จงว่ำในกำรจัดซือ้น ำ้มนัแต่ละวนั เจ้ำหน้ำที่ส่วนจัดหำน ำ้มนัสำมำรถวิเครำะห์และตดัสินใจสัง่ซือ้น ำ้มนัได้ตำม

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด เนื่องจำกกระบวนกำรดงักลำ่วด ำเนินกำรโดยอำศยัข้อมลูที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของแต่ละ
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว เช่น ปริมำณน ำ้มนัที่ต้องจดัหำในแต่ละวนัจะต้องสมัพนัธ์กบั 1) ปริมำณน ำ้มนัที่แต่ละสถำนีบริกำร
ต้องมีไว้ส ำหรับจ ำหนำ่ยในแตล่ะวนั และ 2) ปริมำณน ำ้มนัท่ีลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงสง่ค ำสัง่ซือ้มำยงัสว่นงำนขำย
ในแตล่ะวนั 

- ยกเว้นกำรจดัหำน ำ้มนัในกรณีพิเศษ ท่ีต้องอำศยั กรรมกำรผู้จดักำร ซึง่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในธุรกิจ
ที่ยำวนำนท ำหน้ำที่ตดัสนิใจ 

 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
- บริษัทได้ประกำศจดัตัง้คณะกรรมกำรกำรจดัซือ้ จดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพื่อร่วมพิจำรณำและตดัสินใจกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั โดยลง

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 และอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรด้ำนกำรตดัสนิใจสัง่ซือ้น ำ้มนั 
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ประเด็นข้อสังเกต ค าชีแ้จง/แนวทางแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 
ระดับปฏิบัติการ  
สว่นงำนศนูย์กระจำยสนิค้ำ DC  
1. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคลงัสินค้ำสำมำรถใช้ดุลพินิจใน

กำรปิดสถำนะของผลต่ำงระหว่ำงสินค้ำที่รับกับ
จ ำนวนสนิค้ำในใบสัง่ซือ้โดยไมต้่องขออนมุตัิ 
 
ในกำรรับสินค้ำ หำกสินค้ำมีจ ำนวนไม่ตรงกับ

ใบสัง่ซือ้ (PO) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคลงัสินค้ำจะสอบถำม
จำกหน่วยงำนจัดซือ้ หรือผู้ จ ำหน่ำยสินค้ำ ในกรณีที่
ได้รับแจ้งวำ่ไมม่ีกำรจดัสง่สินค้ำเพิ่มเติมแล้ว เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำคลงัสินค้ำจะด ำเนินกำรปิดสถำนะในระบบด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องมีกำรอนุมัติจำกส่วนงำนจัดซือ้ ซึ่ง
เป็นผู้จดัท ำใบสัง่ซือ้ (PO) 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- บริษัทได้มีนโยบำยในกำรปิดสถำนะของใบสัง่ซือ้ โดยมอบหมำยให้แผนกจดัซือ้เป็นผู้อนมุตัิในกำรปิดสถำนะใบสัง่ซือ้ (PO) แต่

เพียงผู้ เดียว โดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำคลงัสนิค้ำจะต้องท ำกำรแจ้งสำเหตทุี่จะด ำเนินกำรปิดสถำนะของใบสัง่ซือ้ผำ่นทำงอีเมล์ให้กบั
เจ้ำหน้ำที่สว่นจดัซือ้เป็นผู้ด ำเนินกำรตอ่ไป 

 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
- สว่นจดัซือ้ได้เปลีย่นแปลงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรปิดสถำนะใบสัง่ซือ้ โดยสว่นจดัซือ้จะเป็นผู้อนมุตัิในกำรปิดสถำนะ

ใบสัง่ซือ้ (PO) แตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่มีนำคม ปี 2556 เป็นต้นไป 

สว่นงำนปฏิบตัิกำร  
1. กำรควบคมุกำรเบิกใช้น ำ้มนัภำยในกิจกำรอยู่ใน

ลกัษณะของกำรไว้ใจซึง่กนัและกนั 
 
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทมีควำมประสงค์จะขอใช้

น ำ้มันเพื่อใช้เองภำยในกิจกำร จะท ำใบขอเบิกน ำ้มัน 
และเสนอต่อผู้ จัดกำรคลังลงนำมอนุมัติ  จำกนัน้
เจ้ำหน้ำที่ที่ขอใช้น ำ้มนัจะเติมน ำ้มนัด้วยตนเอง พร้อม
บนัทกึเลขไมล์ของรถ และเลขมิเตอร์หวัจ่ำยน ำ้มนัลงใน

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- บริษัทมีกำรก ำชบัเจ้ำหน้ำที่ที่ขอใช้น ำ้มนัให้ให้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบและกำรบนัทึกเลขมิเตอร์หวัจ่ำยน ำ้มนัก่อนและ

หลงักำรเติมน ำ้มนั 
- กำรบนัทกึเลขมิเตอร์หวัจ่ำยทัง้ก่อนและหลงักำรเติมน ำ้มนัจะช่วยให้ตรวจสอบกำรเติมน ำ้มนัได้ เนื่องจำกก่อนกำรเติมน ำ้มนั

หำกเจ้ำหน้ำที่ที่ขอใช้น ำ้มันพบว่ำรำยกำรล่ำสดุบันทึกเลขมิเตอร์หัวจ่ำยหลงักำรเติมไม่ต รงกับเลขมิเตอร์หวัจ่ำยน ำ้มันใน
ขณะนัน้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ขอใช้น ำ้มนัก็จะแจ้งให้ผู้จดักำรคลงัทรำบเพื่อด ำเนินกำรสอบถำมจำกผู้ขอใช้น ำ้มนัรำยก่อนหน้ำ 

 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
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ประเด็นข้อสังเกต ค าชีแ้จง/แนวทางแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 
สมุดควบคุมกำรเบิกจ่ำยน ำ้มันที่ใช้ในกิจกำร ทัง้นี ้
เจ้ำหน้ำที่สว่นงำนขนสง่ประจ ำคลงัจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของใบขอเบิก
น ำ้มนักบัสมดุคมุทกุวนั 

QP เห็นว่ำหำกกำรปฏิบัติงำนตำมขัน้ตอน
ดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงเคร่งครัด ก็น่ำเช่ือได้ว่ำเป็นกำร
ควบคมุที่เหมำะสม แต่หำกไม่ได้ตรวจสอบในวนัใดวนั
หนึง่ก็อำจท ำให้น ำ้มนัเชือ้เพลงิสญูหำยได้ 

- จำกกำรสุม่ตรวจติดตำมเอกสำรใบเบิกน ำ้มนัใช้ในกิจกำร QP พบว่ำเอกสำรใบเบิกน ำ้มนัใช้ในกิจกำรดงักลำ่วมีกำรลงบนัทึก
ข้อมลูไมค่รบถ้วน เช่นไมร่ะบรุหสัสว่นงำน และเลขทะเบียนรถ 

- ทัง้นี ้บริษัทมีแผนที่จะจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงปฏิบตัิในกำรเติมน ำ้มนัเพื่อใช้เองในกิจกำร เช่นมีเอกสำรใดบ้ำงที่ต้องบนัทึก 
รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในแตล่ะหน่วยงำนต้องปฏิบตัิอยำ่งไรในกำรเติมน ำ้มนัแตล่ะครัง้ 

- นอกจำกนี ้คลงัแมก่ลองได้เพิ่มเติมแนวทำงปฏิบตัิในกำรเติมน ำ้มนัเพื่อใช้ในกิจกำรว่ำ ก่อนเติมน ำ้มนัจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่คลงั
ประจ ำอยูท่ี่ตู้จ่ำยทกุครัง้ โดยกำรเพิ่มขัน้ตอนดงักลำ่ว ทำงคลงัจะประเมินควำมเพียงพอ ควำมเป็นไปได้ และควำมคลอ่งตวัใน
กำรปฏิบตัิงำนประกอบกนั ก่อนก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่เหมำะสม และประกำศเพื่อให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบและปฏิบตัิ
ตอ่ไป  
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ทัง้นี ้QP ได้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในรำยไตรมำส ในปี 2555 โดยแบง่ธุรกรรมที่เข้ำตรวจเป็น 4 ธุรกรรม ดงันี ้
 

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ ช่วงเวลาที่เข้า
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

1. ธุรกรรมกำรขำยและกำรรับ
ช ำระเงิน 

เมษำยน ถงึ
พฤษภำคม ปี 2555 

- กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยและ
ระเบียบที่บริษัทได้ก ำหนด 

- กำรตรวจสอบประสทิธิภำพในกำรวำงแผนกำรขำยและให้บริกำร 
- กำรตรวจสอบประสทิธิภำพในกำรวำงแผนและกำรจดัสง่สนิค้ำ 
- กำรตรวจสอบควำมครบถ้วน และถูกต้องของกำรจัดท ำรำยงำน 

รวมทัง้ประสทิธิภำพในกำรสือ่สำรข้อมลู 
- กำรควบคุมดูแลเงินที่รับจำกกำรขำยเป็นไปด้วยควำมรัดกุมและ

เหมำะสม ตลอดจนได้บันทึกกำรรับและแสดงในงบกำรเงินอย่ำง
ครบถ้วนทนัเวลำ 

ตลุำคม ถงึ 
ธนัวำคม ปี 2555 

ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว โดย
บริษัทได้ชีแ้จงและก ำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขแล้ว ทัง้นี ้QP ได้
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
แก้ไขระบบควบคมุภำยในตำม
แผน/แนวทำงที่บริษัทก ำหนดไว้
แล้ว 

2. ธุรกรรมกำรจัดซื อ้  กำรจ่ำย
ช ำระเงิน และกำรบนัทกึต้นทนุ 

พฤษภำคม ถึง 
มิถนุำยน ปี 2555 

- กำรตรวจสอบควำมมีประสทิธิภำพในกำรวำงแผนกำรจดัซือ้ / จดัจ้ำง 
- กำรตรวจสอบกำรอนมุตัิกำรจดัซือ้ วิธีกำรจดัซือ้ และกำรรับสนิค้ำ 
- กำรตรวจสอบกำรบนัทึกกำรซือ้และต้นทนุครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั

อยูเ่สมอ และได้แสดงในรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งสอดคล้องกนั 
- กำรตรวจสอบกำรจ่ำยช ำระกำรซือ้ / กำรจ้ำงเป็นไปด้วยควำมรัดกุม

และโปร่งใส 

มกรำคม ถึง 
มีนำคม ปี 2555 

ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว โดย
บริษัทได้ชีแ้จงและก ำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขแล้ว ทัง้นี ้QP ได้
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
แก้ไขระบบควบคมุภำยในตำม
แผน/แนวทำงที่บริษัทก ำหนดไว้
แล้ว 

3. ธุรกรรมกำรบริหำรบคุคล สงิหำคม ถงึ 
กนัยำยน ปี 2555 

- กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยและ
ระเบียบที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรวำงแผนเก่ียวกบัพนกังำน 

เมษำยน ถงึ 
มิถนุำยน ปี 2555 

ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว โดย
บริษัทได้ชีแ้จงและก ำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขแล้ว ทัง้นี ้QP ได้
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ธุรกรรมที่ตรวจสอบ ช่วงเวลาที่เข้า
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

เช่น กำรคดัเลอืก กำรฝึกอบรม รวมทัง้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
เป็นต้น 

- กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมเก่ียวกับกำรจ่ำยค่ำจ้ำง เงินเดือน 
และผลตอบแทนอื่น 

ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
แก้ไขระบบควบคมุภำยในตำม
แผน/แนวทำงที่บริษัทก ำหนดไว้
แล้ว 

4. ธุรกรรมกำรบริหำรคลัง และ
ธุรกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์
ถำวร 

พฤศจิกำยน ถงึ 
ธนัวำคม ปี 2555 

- กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้อง และเป็นไปตำมนโยบำยและ
ระเบียบที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลงัสินค้ำ เก่ียวกบั
กำรรับและจ่ำยสนิค้ำ 

- กำรตรวจสอบควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลงัสินค้ำ เก่ียวกบั
กำรเก็บรักษำสินค้ำให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ โดยใช้ต้นทนุท่ีประหยดั 

- กำรตรวจสอบควำมมีประสทิธิภำพในกำรวำงแผนกำรจดัซือ้ / จดัจ้ำง 
- กำรตรวจสอบทรัพย์สินมีตวัตน และได้น ำมำลงบญัชีอย่ำงครบถ้วน 

และถกูต้อง รวมทัง้บนัทึกรำยกำรก ำไรหรือรำยกำรขำดทุนจำกกำร
จ ำหนำ่ยโดยถกูต้อง 

- กำรได้มำและจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิได้ผำ่นกำรอนมุตัิอยำ่งเหมำะสม 
- ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำเสื่อมรำคำสะสมได้ค ำนวณอย่ำงถูกต้อง และ

น ำมำลงบญัชีครบถ้วน 

กรกฎำคม ถึง 
กนัยำยน ปี 2555 

ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว โดย
บริษัทได้ชีแ้จงและก ำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขแล้ว ทัง้นี ้QP อยู่
ระหว่ำงกำรติดตำมผลกำร
แก้ไขของบริษัท 
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1. ธุรกรรมการขายและการรับช าระ 
 
QP ได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมกำรขำยและกำรรับช ำระในเดือนเมษำยน ถึง เดือนพฤษภำคม ปี 2555 โดยครอบคลมุเนือ้หำกำรตรวจสอบตำมที่ระบไุว้ในแผนกำรตรวจสอบกำร

ควบคมุภำยในท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ข้อมลูที่ QP ใช้ในกำรตรวจสอบเป็นข้อมลูที่เกิดขึน้ในระหว่ำงเดือนตลุำคม ถึงเดือนธันวำคม ปี 2554 ต่อมำ QP ได้มีกำรตรวจติดตำมในเดือนพฤศจิกำยน 
2555 และเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2556 ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยใน และซกัถำมข้อสงสยัที่มีจำก QP และมี
มติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยในเร่ืองธุรกรรมกำรขำยและรับช ำระ ทัง้นี ้ประเด็นข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP ค ำชีแ้จง/แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท รวมถึง
ผลกำรติดตำมของ QP  เฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่บริษัทยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้  

 
ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ

ควบคุมภายใน 
ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

ส่วนงานขาย    
1. ส ำหรับบริษัท – กำรแจ้งผลจำกกำรประเมินกำร

จัดเกรดตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท บริษัท
แจ้งให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยทรำบทำงวำจำเทำ่นัน้ 
(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 
 
บริษัทมีกำรจัดเกรดตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของ

บริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) เพื่อให้
บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตัวแทน
จ ำหน่ำยได้อย่ำงเหมำะสม แต่ไม่มีกำรแจ้งให้ตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มันรับทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษร มีเพียง
เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแจ้ง
ทำงวำจำ  

ควรแก้ไข / 
ปรับปรุง 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- บริษัทมีนโยบำยจดัเกรดลกูค้ำทกุไตรมำส โดยมอบหมำยให้ผู้จัดกำรส่วนกำรขำยจดัแบ่งเกรดลกูค้ำใน

พืน้ท่ีที่รับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์กำรแบ่งเกรดให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมของสว่นกำรขำยและกำรตลำด  ซึ่ง
อ้ำงอิงตำมเกณฑ์กำรจดัเกรดลกูค้ำที่ผู้บริหำรได้อนมุตัิไว้ ทัง้นี ้เพื่อให้กำรจดัเกรดลกูค้ำเหมำะสมและอยู่
บนพืน้ฐำนท่ีบริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ 

- เพื่อให้ลูกค้ำได้รับทรำบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดเกรดและผลกำรจัดเกรดอย่ำงเพียงพอ บริษัทจะ
ก ำหนดให้มีกำรแจ้งหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดเกรดลกูค้ำและกำรแจ้งผลกำรจดัเกรดให้ลกูค้ำรับทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
 
- บริษัทได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรแจ้งหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัเกรดลกูค้ำและกำรแจ้งผลกำร
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ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

จดัเกรดให้ลกูค้ำรับทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัดและ
สม ่ำเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้ออกหนงัสือแจ้งลงวนัที่ 30 ตลุำคม 2555 เพื่อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องรับทรำบ
และปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจะเร่ิมด ำเนินกำรดงักลำ่วตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งผลกำรจดัเกรดให้กบัลกูค้ำเป็นรำยไตรมำส โดยจะเร่ิมแจ้งผลครัง้แรกในช่วงเดือนเมษำยน 
2556 

 
2. ธุรกรรมการจัดซือ้ จดัจ้าง และการจ่ายช าระ 

 
QP ได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง และกำรจ่ำยช ำระในเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมิถุนำยน ปี 2555 โดยครอบคลมุเนือ้หำกำรตรวจสอบตำมที่ระบุไว้ในแผนกำร

ตรวจสอบกำรควบคมุภำยในท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ข้อมลูที่ QP ใช้ในกำรตรวจสอบเป็นข้อมลูเกิดขึน้ในระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม ปี 2555 ต่อมำ QP ได้มีกำรตรวจติดตำมในเดือน
พฤศจิกำยน 2555 และเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยใน และซกัถำมข้อสงสยัที่มี
จำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยในเร่ืองธุรกรรมกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง และกำรจ่ำยช ำระ ทัง้นี ้ประเด็นข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP ค ำชีแ้จง/แนว
ทำงกำรแก้ไขของบริษัท รวมถึงผลกำรติดตำมของ QP  เฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่บริษัทยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 
ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ

ควบคุมภายใน 
ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

ส่วนงานจัดซือ้   
1. ส ำหรับบริษัทและ PTC – ใบสั่งซือ้ (PO) บำง

รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตผุลที่
ชดัเจน 
(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 

ควรแก้ไข / 
ปรับปรุง 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- เนื่องจำกระบบซอฟท์แวร์กำรจดัซือ้จดัจ้ำงที่ใช้งำน ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องบนัทึกเหตผุลในกำรยกเลิกใบสัง่

ซือ้ไว้ ท ำให้ไมส่ำมำรถสบืค้นย้อนหลงัได้ บริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงแก้ไขไว้ 2 สว่นดงันี ้
1. มอบหมำยให้ส่วนจัดซือ้ จัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบสัง่ซือ้ พร้อมกับให้ระบุสำเหตุกำร
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ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

 
จำกกำรสอบทำนใบสั่งซื อ้  (PO) ในระบบ 

ซอฟท์แวร์กำรจัดซือ้จัดจ้ำง พบว่ำใบสั่งซื อ้ที่มีกำร
ยกเลกิเอกสำร ไมม่ีกำรระบเุหตผุลของกำรยกเลิกอย่ำง
ชดัเจน และสว่นจดัซือ้สำมำรถท ำกำรยกเลิกเอกสำรได้
โดยไมต้่องขออนมุตัิจำกผู้บงัคบับญัชำก่อน  

ยกเลกิไว้อยำ่งชดัเจนเป็นประจ ำทกุเดือน 
2. ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว บริษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็นไปได้ที่จะพฒันำและแก้ไข

ระบบซอฟท์แวร์กำรจัดซือ้จัดจ้ำงให้สำมำรถบันทึกสำเหตุกำรยกเลิกเอกสำรทุกประเภท และ
ก ำหนดให้ต้องบนัทกึสำเหตทุกุครัง้ ระบบจึงจะอนญุำตให้ยกเลกิรำยกำรเอกสำรได้ส ำเร็จ 

 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 

- บริษัทได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่วนจัดซือ้ให้บันทึกข้อมูลเหตุผลกำรยกเลิกใบสัง่ซือ้ทุกครัง้  ทัง้นี ้บริษัทได้ออก
หนงัสอืแจ้งลงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2555 เพื่อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด  

- ปัจจุบนั เจ้ำหน้ำที่ส่วนจดัซือ้ได้มีกำรจัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบสัง่ซือ้โดยระบุสำเหตุของกำร
ยกเลกิใบสัง่ซือ้ไว้ทกุครัง้ บริษัทจึงสำมำรถใช้รำยงำนดงักลำ่วในกำรตรวจสอบสำเหตไุด้อย่ำงเหมำะสม 
ประกอบกำรยกเลิกใบสัง่ซือ้เกิดขึน้น้อยมำกในแต่ละเดือน ดังนัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำรจัดท ำ
รำยงำนจึงเพียงพอส ำหรับกำรควบคมุและตรวจสอบโดยไมจ่ ำเป็นต้องลงทนุแก้ไขระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่
ในปัจจบุนั 

2. ส ำหรับบริษัทและ PTC – ใบตรวจรับสินค้ำบำง
รำยกำรมีกำรยกเลิกเอกสำรโดยไม่ทรำบเหตผุลที่
ชดัเจน 
(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 
 
จำกกำรสอบทำนใบตรวจรับสนิค้ำ พบว่ำใบตรวจ

รับสินค้ำที่มีกำรยกเลิกเอกสำรนัน้ ไม่มีกำรระบุเหตผุล
ของกำรยกเลิกเอกสำรอย่ำงชดัเจน และสว่นงำนจดัซือ้

ควรแก้ไข / 
ปรับปรุง 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- ผู้บริหำรชีแ้จงว่ำระบบซอฟท์แวร์กำรจัดซือ้จัดจ้ำงที่ใช้งำนอยู่ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องบนัทึกเหตุผลในกำร

ยกเลกิใบตรวจรับสนิค้ำไว้ ท ำให้ไมส่ำมำรถสบืค้นย้อนหลงัได้ บริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงแก้ไขไว้ 2 สว่น
ดงันี ้
1. มอบหมำยให้สว่นจดัซือ้ จดัพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบรับสินค้ำ พร้อมกับให้ระบสุำเหตุกำร

ยกเลกิไว้อยำ่งชดัเจนเป็นประจ ำทกุเดือน 
2. ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว บริษัทจะพิจำรณำทบทวนควำมเป็นไปได้ที่จะพฒันำ / แก้ไข 

โปรแกรมกำรกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง เพื่อให้สำมำรถบนัทึกสำเหตกุำรยกเลิกเอกสำรทกุประเภท ทกุครัง้ 
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ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

สำมำรถท ำกำรยกเลิกเอกสำรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จำกผู้บงัคบับญัชำก่อน  

ระบบจึงจะอนุญำตให้ยกเลิกรำยกำรเอกสำรได้ส ำเร็จ ทัง้นี ้เพื่อให้สำมำรถอ้ำงอิงเหตุผล ควำม
จ ำเป็นในกำรยกเลกิ รวมถึงหำแนวทำงแก้ไขได้อยำ่งเหมำะสม 

 

สรุปผลกำรตรวจติดตำม 

- บริษัทได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่สว่นจดัซือ้ให้บนัทึกข้อมลูเหตผุลกำรยกเลิกใบรับสินค้ำทกุครัง้ ทัง้นี ้บริษัทได้ออก
หนงัสอืแจ้งลงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2555 เพื่อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด  

- ปัจจุบนั เจ้ำหน้ำที่สว่นจัดซือ้ได้มีกำรจัดพิมพ์ข้อมูลรำยงำนกำรยกเลิกใบตรวจรับสินค้ำโดยระบุสำเหตุ
ของกำรยกเลกิใบตรวจรับไว้ทกุครัง้ บริษัทจึงสำมำรถใช้รำยงำนดงักลำ่วในกำรตรวจสอบสำเหตไุด้อย่ำง
เหมำะสม ประกอบกำรยกเลกิใบสัง่ซือ้เกิดขึน้ไม่สงูมำกในแต่ละเดือน ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำร
จดัท ำรำยงำนจึงเพียงพอส ำหรับกำรควบคมุและตรวจสอบโดยไมจ่ ำเป็นต้องลงทนุแก้ไขระบบซอฟท์แวร์ที่
ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

 
3. ธุรกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
QP เข้ำตรวจสอบธุรกรรมกำรขำยและกำรรับช ำระในเดือนสิงหำคม ถึง เดือนกนัยำยน 2555 โดยครอบคลมุเนือ้หำกำรตรวจสอบตำมที่ระบไุว้ในแผนกำรตรวจสอบกำรควบคมุ

ภำยในท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ข้อมลูที่ QP ใช้ในกำรตรวจสอบเป็นข้อมลูที่เกิดขึน้ในระหวำ่งเดือนเมษำยน ถึงเดือนมิถนุำยน 2555 ตอ่มำ QP ได้มีกำรตรวจติดตำมในเดือน พฤศจิกำยน 2555 และ
เมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2556 ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยใน และซกัถำมข้อสงสยัที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบ
รำยงำนกำรตรวจติดตำมระบบควบคมุภำยในเร่ืองธุรกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ทัง้นี ้ประเด็นข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบของ QP ค ำชีแ้จง/แนทำงกำรแก้ไขของบริษัท รวมถึงผลกำร
ติดตำมของ QP เฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่บริษัทยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ ดงันี ้  
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ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

ส่วนบริหารงานบุคคล   
1. ส ำหรับบริษัท และ PTC - แผนอัตรำก ำลงัคน 

(Manpower Plan) ไม่มีกำรลงนำมอนุมตัิอย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
(เข้ำข่ำยไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือนโยบำย
บริษัท) 
 
จำกกำรสอบทำนแผนอัตรำก ำลงัคนที่ส่วนงำน

บริหำรทรัพยำกรบคุคลใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน
ในกำรวำงแผน เพื่อกำรสรรหำบคุคลำกร ไม่พบกำรลง
นำมอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

เพียงพอ ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- แผนอตัรำก ำลงัคน (Manpower Plan) จะถูกน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 

พร้อมกบักำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปี ซึ่งต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมดงักล่ำว อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทจะก ำหนดให้ต้องมีกำรลงนำมอนมุตัิแผนอตัรำก ำลงัคน (Manpower Plan) อย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรตอ่ไป  

สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำแผนอตัรำก ำลงัคน (Manpower Plan) ประจ ำปี 2556 ซึ่งจะน ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำและลงนำมอนมุตัิ เพื่อประกำศใช้ตอ่ไป 

2. ส ำหรับ PTC - กำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่มำปฏิบตัิงำน
ในสถำนีบริกำรน ำ้มนั ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั
สำมำรถตัดสินใจคัดเลือกได้ทันที โดยไม่มีกำร
ตรวจสอบประวตัิพนกังำนก่อนเข้ำท ำงำน 
(เข้ำขำ่ยกำรปฏิบตัิงำนไมม่ีประสทิธิภำพ) 
 
จำกกำรสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนกำรสรร

หำของสถำนีบ ริกำรน ำ้มัน พบว่ำ  วิ ธีกำรสรรหำ
เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบตัิงำนในสถำนีบริกำรน ำ้มนั ผู้จัดกำร

เพียงพอ ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
เนื่องจำก อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำนรำยวนัท่ีปฏิบตัิงำน ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนัมีอตัรำค่อนข้ำงสงู บริษัทจึง
มีแนวทำงปฏิบตัิในกำรรับสมคัรงำนพนกังำนรำยวนั ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนั คือ ให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั
สำมำรถรับสมคัรพนกังำนรำยวนั ณ สถำนที่ปฏิบตัิงำนได้ โดยต้องส่งข้อมูลพนกังำนรำยดงักล่ำวมำที่ส่วน
บริหำรงำนบคุคลในภำยหลงั เพื่อสอบทำนข้อมลูพนกังำน และบนัทึกประวตัิพนกังำนเข้ำระบบ ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรปฏิบตัิงำน และคงไว้ซึง่ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี 
 
สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
- บริษัทได้ก ำชับให้ส่วนบริหำรงำนบุคคลต้องปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมรัดกุม และมี
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สถำนีบริกำรน ำ้มันมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจคัดเลือก
บุคคลเข้ำท ำงำน โดยไม่มีกำรตรวจสอบประวัติ
พนกังำนก่อนเข้ำท ำงำน ซึ่งอำจท ำให้บริษัทเกิดควำม
เสยีหำยได้ 

ประสทิธิภำพเพิ่มมำกขึน้ในเร่ืองกำรรับพนงักำนสถำนีบริกำรเข้ำท ำงำน ทัง้นี ้บริษัทได้ออกหนงัสือแจ้งลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2555  โดยก ำหนดให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรต้องมีกำรตรวจสอบประวตัพินกังำนอยำ่ง
เพียงพอ และบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเพิ่มขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวตัิพนกังำนของสถำนี
บริกำรน ำ้มนัก่อนกำรประเมินพนกังำนเพื่อบรรจเุป็นพนกังำนรำยเดือน 

3. ส ำหรับบริษัท - ผังโครงสร้ำงของบริษัท มีบำง
ต ำแหน่งงำนไม่พบใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job 
Description) 
(เข้ำข่ำยไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือนโยบำย
บริษัท) 
 
จำกกำรสอบทำนต ำแหน่งงำนที่แสดงในผัง

โครงสร้ำงของบริษัท เปรียบเทียบกบัใบพรรณนำหน้ำที่
งำน (Job Description) พบว่ำ ต ำแหน่งงำนบำง
ต ำแหนง่ที่แสดงในผงัโครงสร้ำงของบริษัท ไมพ่บว่ำมีใบ
พรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) แสดงอยู่ใน
แฟ้มเอกสำร 

เพียงพอ ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- ในกรณีที่มีกำรรับผู้สมคัรตัง้แต่ระดบัเจ้ำหน้ำที่จนถึงระดบัผู้บริหำร ที่เป็นต ำแหน่งงำนใหม่ หรือต้องกำร

รับสมัครอย่ำงเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บริหำรที่ดูแลหน่วยงำน จะเขียนขอบเขตงำนไ ว้ในใบขอ
อตัรำก ำลงั และจะจดัท ำใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) ในภำยหลงั ซึง่ต ำแหนง่งำนท่ีไมพ่บวำ่
มีใบพรรณนำหน้ำที่งำน (Job Description) บริษัทได้จดัท ำใบพรรณนำหน้ำที่งำนแล้ว (Job Description)  
ซึง่ผู้บริหำรจะพิจำรณำก่อนลงนำมอนมุตัิใช้ตอ่ไป  
 

สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
- QP พบว่ำ ต ำแหน่งงำนที่เดิมพบว่ำไม่มีใบพรรณนำหน้ำที่งำน ส่วนใหญ่บริษัทได้จดัท ำใบพรรณนำ

หน้ำที่งำนอยำ่งถกูต้องแล้ว และมีบำงต ำแหนง่งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำ 

4. ส ำหรับบริษัท - กำรบันทึกข้อมูลเงินเดือน และ
สวัสดิกำรอื่นๆของพนักงำนใหม่ในระบบ HR 
ไม่ ไ ด้ รับกำรตรวจสอบกับสัญญำจ้ำงอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

ไมเ่พียงพอ ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- บริษัทได้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมลูในระบบให้ถกูต้อง พร้อมทัง้แจ้งให้พนกังำนทรำบและจดัเก็บเงินสว่นเกิน

คืนบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทจะก ำชับผู้ปฏิบตัิงำนให้ใช้ควำมระมดัระวงัในกำรบนัทึกข้อมูล และ
ก ำหนดให้มีกำรสุม่สอบทำนข้อมลูในระบบอยำ่งสม ่ำเสมอ  
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(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 
 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลเงินเดือน 

และสวัสดิกำรอื่น ๆ ของพนักงำนใหม่ในระบบ HR 
เปรียบเทียบกบัเอกสำรสญัญำจ้ำงงำนที่จดัเก็บในแฟ้ม
ประวตัิพนกังำน พบว่ำ กำรบนัทึกข้อมลูเงินเดือน และ
สวสัดิกำรอื่น ๆ ไมส่อดคล้องกบัสญัญำจ้ำงงำนที่บริษัท 
ได้จดัท ำขึน้อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จ ำนวน 1 รำย 

- ในเบือ้งต้น บริษัทจะเพิ่มแบบฟอร์มยืนยันกำรบันทึก และสอบทำนข้อมูลพนักงำน โดยต้องระบุช่ือผู้
บนัทกึ และผู้สอบทำนข้อมลู พร้อมมีกำรลงนำมในแบบฟอร์มดงักลำ่ว นอกจำกนี ้บริษัทจะบรรจุกำรสุม่
ตรวจสอบกำรบนัทึกข้อมลู และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบัพนกังำน ให้อยู่ในแผนกำรตรวจสอบของสว่น
ตรวจสอบภำยในของบริษัท ทกุครัง้ที่เข้ำตรวจสอบระบบบริหำรงำนบคุคล 

- บริษัทจะศึกษำควำมเป็นไปได้ของโปรแกรม เพื่อป้องกนักำรปันทึกข้อมูลคลำดเคลื่อน และให้สำมำรถ
สนบัสนนุกำรท ำงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

สรุปผลกำรตรวจติดตำม 

- บริษัทได้ท ำกำรก ำชบัสว่นงำนบริหำรงำนบคุคลให้ปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนให้มีควำมรัดกุม และมี
ประสทิธิภำพมำกขึน้ในเร่ืองเก่ียวกบักำรบนัทึกข้อมูลเงินเดือน และสวสัดิกำรอื่นๆของพนกังำนใหม่ โดย
ออกหนงัสือลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องรับทรำบและปฏิบตัิตำมอย่ำง
เคร่งครัด 

- QP พบวำ่บริษัทได้ท ำกำรแต่งตัง้ผู้จดักำรแผนกสว่นบริหำรงำนบคุคลมำด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมลูของ
พนกังำนใหมใ่นระบบ ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน 2555 เป็นต้นไป 

5. ส ำหรับบริษัท และ PTC - ข้อมูลประวัติของ
พนกังำนในระบบ HR ไม่ได้แสดงสถำนภำพของ
พนกังำนให้เป็นปัจจบุนั 
(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 
 
จำกกำรสุม่ตรวจสอบรำยช่ือพนกังำนในระบบ HR 

เก่ียวกับสถำนภำพของพนักงำน พบว่ำ มีกำรแสดง

ควรแก้ไข / 
ปรับปรุง 

ค ำชีแ้จงและแนวทำงกำรแก้ไข 
- บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มีกำรบนัทึก ควบคุม และติดตำม

ข้อมลูของพนกังำนในระบบได้อย่ำงถกูต้อง บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำทะเบียนคุมรำยช่ือพนกังำนใหม ่
เพื่อใช้ในกำรควบคุมติดตำมกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆที่เก่ียวข้อง โดยในทะเบียนคุมดังกล่ำวจะระบุ
ผู้ รับผิดชอบ และวนัท่ีด ำเนินกำรไว้อยำ่งชดัเจน  

สรุปผลกำรตรวจติดตำม 
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สถำนภำพของพนกังำนบำงรำยในระบบ HR ไม่เป็น
ปัจจบุนั ซึง่อำจสง่ผลท ำให้สว่นงำนที่เก่ียวข้องน ำข้อมลู
ไปใช้ไมถ่กูต้อง 

- บริษัทได้ท ำกำรก ำชบัสว่นงำนบริหำรงำนบคุคลให้ปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนให้มีควำมรัดกุม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ในเร่ืองเก่ียวกับข้อมูลประวตัิของพนกังำนในระบบ HR ต้องแสดงสถำนภำพของ
พนกังำนให้เป็นปัจจุบนั โดยออกหนงัสือลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง
รับทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 

- บริษัทอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรติดตัง้ระบบทะเบียนคมุรำยช่ือพนกังำนใหม่ เพื่อใช้ในกำรควบคมุติดตำม
กำรบนัทกึข้อมลูตำ่งๆที่เก่ียวข้อง 

 
4. ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้า 

 
QP เข้ำตรวจสอบธุรกรรมกำรบริหำรคลงัสินค้ำในเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม 2555 โดยครอบคลมุเนือ้หำกำรตรวจสอบตำมที่ระบไุว้ในแผนกำรตรวจสอบกำรควบคมุ

ภำยในท่ีระบไุว้ข้ำงต้น โดยตรวจสอบข้อมลูที่เกิดขึน้ในระหวำ่งเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนกนัยำยน 2555 และเมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 
ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน และซกัถำมข้อสงสยัที่มีจำก QP และมีมติรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในเร่ืองธุรกรรมกำรบริหำรคลงัสนิค้ำ ทัง้นี ้
ประเด็นข้อสงัเกต ขอเสนอแนะ และแนวทำงแก้ไขของบริษัท เฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้า   
1. ปริมำณน ำ้มนัในรำยงำนปฏิบตัิงำนประจ ำวนัของ

หน่วยงำนจ่ำยน ำ้มันไม่ตรงกับใบเบิกน ำ้มัน / 
ใบก ำกบักำรขนสง่น ำ้มนั / ใบสง่ของ 
(เข้ำขำ่ยรำยงำนไมน่ำ่เช่ือถือ) 

ควรปรับปรุงแก้ไข ค ำชีแ้จงของบริษัท 
- เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่อำจจะจ่ำยน ำ้มนัโดยใช้หวัจ่ำยมำกกวำ่ 1 หวัจ่ำย 1 ช่องที่

รับน ำ้มนัส ำหรับรถบรรทกุน ำ้มนั เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่กำรจดบนัทึกรำยละเอียดกำร
จ่ำยน ำ้มนัจะบนัทกึตำมปริมำณน ำ้มนัท่ีจ่ำยจำกหวัจ่ำยแตล่ะหวั ปริมำณน ำ้มนัจึงไม่ตรงกบัที่แสดงไว้ใน
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ประเด็นข้อสังเกต ระดับระบบการ
ควบคุมภายใน 

ค าชีแ้จง/แนวทางการแก้ไขของบริษัท และ สรุปผลการตรวจติดตาม 

 
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนขำยได้รับค ำสั่งซื อ้จำก
ลกูค้ำก็จะบนัทึกรำยละเอียดกำรสัง่ซือ้ลงเอกสำร
ใบสัง่ซือ้ จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนบัญชีคลงัจะ
น ำข้อมลูกำรสัง่ซือ้มำจดัท ำตัว๋จ่ำยน ำ้มนัในระบบ 
AR พร้อมจดัพิมพ์เอกสำรพร้อมตัว๋จ่ำยน ำ้มนั โดย
พนกังำนขบัรถจะต้องตรวจสอบควำมถกูต้องของ
ข้อมลูและน ำตัว๋จ่ำยน ำ้มนัมำเบิกน ำ้มนัที่โรงจ่ำย
น ำ้มัน เจ้ำหน้ำที่โรงจ่ำยน ำ้มันก็จะตรวจสอบ
ข้อมูลและด ำเนินกำรจ่ำยน ำ้มัน พร้อมบันทึก
รำยละ เอี ยดกำร เบิ กน ำ้ มันลง ในรำยงำน
ปฎิบตัิงำนประจ ำวนั 
 
จำกกำรสุม่ตรวจรำยงำนกำรปฎิบตัิงำนประจ ำวนั
เปรียบเทียบกบัใบเบิกน ำ้มนั / ใบก ำกบักำรขนสง่ 
/ ใบส่งของ ตัง้แต่เดือน กรกฏำคม ถึงเดือน
กนัยำยน 2555 พบว่ำ ปริมำณน ำ้มนัที่บนัทึกลง
ในรำยงำนกำรปฎิบตัิงำนประจ ำวันของโรงจ่ำย
น ำ้มันไม่ตรงกับปริมำณน ำ้มันที่แสดงในใบเบิก
น ำ้มนั / ใบก ำกบักำรขนสง่ / ใบสง่ของ 
 

เอกสำร อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำปริมำณน ำ้มนัรวมที่จ่ำยจำกทกุหวัจ่ำยในครัง้นัน้จะตรงกบัปริมำณ
น ำ้มนัรวมที่ระบุไว้ในเอกสำร นอกจำกนี ้ในบำงครัง้เจ้ำหน้ำที่โรงจ่ำยน ำ้มันอำจจดบันทึกช่ือลกูค้ำไม่
ครบถ้วน สง่ผลให้ข้อมลูกำรปฎิบตัิงำนอำจไมต่รงกบัเอกสำรได้  

- ทัง้นี ้ทุกสิน้วันเจ้ำหน้ำที่ที่ เก่ียวข้อง จะสอบทำนปริมำณกำรเบิกจ่ำยน ำ้มันระหว่ำงใบเบิกน ำ้มันกับ
รำยงำนกำรจ่ำยน ำ้มนัจำกมิเตอร์หวัจ่ำย ซึง่ที่ผำ่นมำพบวำ่มีรำยกำรจ่ำยน ำ้มนัถกูต้องตรงกนั  

- อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้แจ้งย ำ้ผู้ปฏิบัติงำนให้จดบันทึกรำยละเอียดกำรจ่ำยน ำ้มันให้ครบถ้วนตำม
รำยละเอียดใบเบิกน ำ้มนั (โดยก ำหนดให้ในแตล่ะครัง้เจ้ำหน้ำที่ต้องบนัทกึปริมำณน ำ้มนัรวมที่จ่ำยจำกทกุ
หวัจ่ำยและปริมำณน ำ้มนัตำมใบเบิกน ำ้มนั เพื่อให้สำมำรถตรวจเช็คควำมถกูต้องของกำรจ่ำยน ำ้มนักบั
เอกสำรได้ง่ำยขึน้) ประกอบกับมอบหมำยให้ผู้บงัคบับญัชำหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องสอบทำนรำยกำร 
ทัง้นี ้เพื่อให้ข้อมลูที่ใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบตัิงำนถกูต้องครบถ้วน 
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2. กำรลงนำมอนุมัติในเอกสำรใบเบิกน ำ้มันใช้ใน
กิจกำรไมค่รบถ้วน 
(เข้ำข่ำยไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือนโยบำย
บริษัท) 
 
ในกำรเบิกใช้น ำ้มันภำยในกิจกำร เจ้ำหน้ำที่ที่มี
ควำมประสงค์จะเบิกใช้น ำ้มนัจะต้องจดัท ำใบเบิก
น ำ้มนัใช้ในกิจกำร พร้อมกับลงนำมเป็นผู้ขอเบิก 
และสง่ให้กบัผู้จดักำรคลงัลงนำมอนมุตัิ จำกนัน้ผู้
ขอเบิกน ำ้มันจะมำเติมน ำ้มันที่ตู้ จ่ำยน ำ้มันและ
บันทึกกำรเบิกน ำ้มันลงในสมุดคุมกำรเบิกใช้
น ำ้มัน พร้อมน ำใบเบิกใช้น ำ้มันในกิจกำรส่งให้
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบลงนำมเป็นผู้จ่ำยน ำ้มนั โดย
ทกุสิน้วนัเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่บนัทึกข้อมลูกำรเบิก
ใช้น ำ้มนัจะรวบรวมใบเบิกใช้น ำ้มนัภำยในกิจกำร
และสมุดคุมกำรเบิกใช้น ำ้มนัมำตรวจสอบควำม
ถกูต้องพร้อมบนัทึกข้อมลูในระบบฐำนข้อมลูและ
น ำส่ง ใบเบิก ใ ช้น ำ้มันภำยในกิจกำรมำใ ห้
ส ำนักงำนใหญ่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บเป็น
หลกัฐำนตอ่ไป 
 

ควรปรับปรุงแก้ไข ค ำชีแ้จงของบริษัท 
- ที่ผ่ำนมำผู้จดักำรคลงัมีกำรมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่บนัทึกข้อมลูกำรเบิกใช้น ำ้มันเป็นผู้อนมุตัิ

กำรเบิกใช้น ำ้มนัในกิจกำร ในบำงครัง้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีอ ำนำจอนมุตัิดงักลำ่วอำจจะรับทรำบกำรเบิกใช้น ำ้มนั
และอนมุตัิโดยวำจำ จำกนัน้จึงจะลงนำมในเอกสำรตอนสิน้วนั พร้อมตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกใช้น ำ้มนั
จำกใบเบิกใช้น ำ้มันภำยในกิจกำรและสมุดคุมกำรเบิกใช้น ำ้มันก่อนบันทึกข้อมูล ดังนัน้จึงมีโอกำสที่
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีอ ำนำจอนมุตัิจะลงนำมในเอกสำรไมค่รบถ้วน 

- อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรควบคมุกำรเบิกใช้น ำ้มนัในกิจกำร ท้งนี ้บริษัทจะพิจำรณำ
ทบทวนและก ำหนดผู้มีอ ำนำจอนมุตัิกำรเบิกใช้น ำ้มนัในกิจกำร โดยให้แยกผู้ที่มีอ ำนำจอนมุตัิออกจำกผู้ที่
มีหน้ำที่บนัทึกข้อมูลกำรเบิกใช้น ำ้มนัในกิจกำร และก ำหนดให้มีกำรลงนำมอนุมตัิก่อนกำรเบิกใช้อย่ำง
เคร่งครัด 
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จำกกำรสุ่มตรวจเอกสำรใบเบิกใช้น ำ้มันภำยใน
กิจกำรตัง้แต่เดือน กรกฎำคม ถึงเดือนกันยำยน 
2555 พบวำ่ เอกสำรใบเบิกใช้น ำ้มนัภำยในกิจกำร
บำงใบที่มีกำรเบิกใช้น ำ้มันแล้วแต่มีกำรลงนำม
อนมุตัิไมค่รบถ้วน 

 
นอกจำกนี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ในฐำนะผู้สอบบญัชี ได้เข้ำตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 311 ธันวำคม 2554 และ 31 ธันวำคม 2555 

โดยมีข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะทำงบญัชีและกำรควบคุมภำยในในอนัที่จะท ำให้กำรตรวจสอบต่อไปเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรัดกุมขึน้ เพื่อน ำเสนอให้แก่ผู้บริหำรรับทรำบและ
ด ำเนินกำรแก้ไข ทัง้นี ้ประเด็นข้อสงัเกตที่ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 
ประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ไข 

ส ำหรับ PTC   
1. กำรตรวจสอบระบบควบคุมสินทรัพย์ถำวรของ 

PTC พบว่ำยงัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้รหสั
สินทรัพย์และท ำกำรตรวจนบัสินทรัพย์ของแต่ละ
สถำนีและยงัไมไ่ด้ด ำเนินกำรติด Tag สินทรัพย์ให้
ครบถ้วน 

PTC ควรเร่งท ำกำรตรวจนับ
สินทรัพย์และติด Tag ให้เรียบร้อย 
เพื่ อป ระ โยช น์ ในกำ รควบคุม
สนิทรัพย์ และสนิทรัพย์ที่ซือ้ใหม่ใน
ปี 2556 ต้องก ำหนดรหสัและติด 
Tag ทนัทีที่ได้รับสนิทรัพย์ 

ส ำหรับสินทรัพย์ที่ซือ้มำก่อนปี 2556 บริษัทได้จดัแผนในกำรตรวจสินทรัพย์เพื่อเช็ค
ควำมมีตัวตนให้ครอบคลุมทุกสำขำตลอดทัง้ปี รวมถึงได้กระจำยให้กับหน่วยงำนที่ได้
ออกไปสำขำเป็นประจ ำเพื่อน ำ Tag ไปติดที่สนิทรัพย์นัน้ 

ส ำหรับสินทรัพย์ที่ซือ้มำใหม่ในปี 2556 บริษัทได้ก ำหนดให้สินทรัพย์ที่มำส่งที่
ส ำนกังำนใหญ่มีกำรติด Tag ก่อนกระจำยไปยงัหน่วยงำนที่ใช้สินทรัพย์นัน้ แต่ส ำหรับ
สนิทรัพย์ที่สง่ไปยงัสำขำ เมื่อส ำนกังำนใหญ่ระบสุนิทรัพย์และจดัท ำ Tag เรียบร้อยแล้ว จะ
จดัสง่ Tag ให้กบัสำขำดงักลำ่วติดที่ตวัสนิทรัพย์ให้เรียบร้อย 

2. ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมพบว่ำ PTC ยงัไม่ได้
รวบรวมตวัเลขเก่ียวกับก ำไร (ขำดทุน) ที่แฝงใน

PTC ควรก ำหนดแนวทำงในกำร
รวบรวมตวัเลขที่เป็นก ำไร (ขำดทนุ) 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยหลีกเหลี่ยงกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันระหว่ำงกัน เพื่อควบคุม
รำยกำรดังกล่ำงให้เกิดขึน้น้อยที่สุด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้หำรือกับฝ่ำยสำรสนเทศ
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สนิค้ำคงเหลอืระหวำ่งกนั ที่แฝงในสินทรัพย์ / หนีส้ินระหว่ำง

กนัระหวำ่งกนัให้เหมำะสม 
เก่ียวกบักำรน ำระบบเข้ำมำช่วยในกำรเก็บข้อมลูเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถกูต้องหำก
บริษัทไมส่ำมำรถหลกีเหลีย่งกำรซือ้ขำยน ำ้มนัระหวำ่งบริษัทท่ีเก่ียวข้องได้ 

3. PTC ยงัไม่ได้ก ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำร
พิจำรณำกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำสินค้ำอปุโภค
บริโภค (สินค้ำมินิมำร์ท) อย่ำงเหมำะสม และ
ระบบรำยงำนสินค้ำคงเหลือยอมให้มีกำรบันทึก
เบิกจ่ำยสินค้ำจนยอดคงเหลือติดลบได้ โดยใน
รำยงำนสินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ น้งวดมียอด
คงเหลือในแต่ละศนูย์กระจำยสินค้ำ มียอดสินค้ำ
หลำยรำยกำรติดลบ แต่จำกกำรสุ่มกระทบยอด
รวมทกุศนูย์กระจำยสนิค้ำ และยอดคงเหลือในแต่
ละมินิมำร์ทรวมกนั พบวำ่ยอดรวมไมต่ิดลบ 

- PTC ควรออกแบบรำยงำนสนิค้ำ
คงเหลือที่แสดงถึงข้อมูลกำร
เคลื่ อนไหวของสิน ค้ำ  (อำยุ
สนิค้ำ) ของสินค้ำแต่ละชนิดของ
แต่ละสถำนี เพื่อใช้ประกอบกำร
ตัง้ค่ำเผ่ือสินค้ำหมดอำยุและ
ล้ำสมยั 

- PTC ควรออกแบบระบบกำรจ่ำย
สินค้ำที่ศูนย์กระจำยสินค้ำให้มี
กำรเบิกจ่ำยได้เท่ำกับจ ำนวน
สินค้ำที่มี  ไม่ควรให้มีกำรดึง
ข้อมูลใบขอเบิกจ่ ำยจำกมินิ
มำร์ทเข้ำระบบสินค้ำรงเหลือ
ทันที โดยไม่มีสินค้ำให้เบิกจ่ำย 
เพรำะถ้ำทกุสิน้วนั หำกพนกังำน
ผู้ เบิกจ่ำยสินค้ำไม่สำมำรถท ำ
สรุปสิน้วันตำมกำรเบิกจ่ำยได้
จริง อำจสง่ผลให้ยอดคงเหลือใน
สต็อกสินค้ำ  มี ยอดต ่ ำ ไปใน
คลงัสนิค้ำ และสง่ผลให้มียอดสงู

PTC มีข้อตกลงกบั Supplier สำมำรถเปลีย่นสนิค้ำที่มีอำยสุัน้ท่ีมินิมำร์ทได้เลย สว่น
สนิค้ำอื่นๆ PTC มีข้อตกลงกบั Supplier เป็นรำยๆไปในกำรสง่คืนสนิค้ำที่มีปัญหำหรือใกล้
หมดอำย ุหำกมินิมำร์ทพบว่ำมีสินค้ำดงักลำ่วเกิดขึน้ จะท ำกำรโอนสินค้ำดงักลำ่วไปไว้ที่ 
Center ของเสียเพื่อรอส่งคืนหรือท ำลำย แต่เนื่องจำกที่ผ่ำนมำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ดงักล่ำวมีจ ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกับสินค้ำอุปโภคบริโภคคงเหลือทัง้หมด ส ำหรับปี 
2555 มีเพียงร้อยละ 1 ถึง 2 เท่ำนัน้ ดงันัน้ PTC จึงไม่มีนโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลด
มูลค่ำสินค้ำอุปโภคบริโภคดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม PTC อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำปรับปรุง
ระบบมินิมำร์ทใหม่ ซึ่งระบบดงักลำ่วสำมำรถรองรับข้อมลูในเร่ือง lot กำรผลิต หรือวนัที่
หมดอำยุ เพื่อใช้ในกำรจัดท ำ Aging Inventory ที่ใช้เป็นข้อมลูในกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิค้ำอปุโภคบริโภคให้มีควำมเหมำะสม 

นอกจำนี ้PTC อยูใ่นระหวำ่งกำรพฒันำปรับปรุงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของมินิมำร์ท
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัระบบสำรสนเทศที่ก ำลงัพฒันำ และเร่ืองข้อห้ำมมิให้มีกำรจ่ำย
สินค้ำหำกไม่มีสินค้ำคงเหลือในระบบเป็นหนึ่งในข้อที่ได้แจ้งให้กับผู้ พัฒนำระบบได้
รับทรำบ (หำกท ำได้ในทำงปฏิบตัิ) เพื่อป้องกนัไม่ให้มีสินค้ำติดลบในระบบ แม้ว่ำจะยงัไม่
ปิดสิน้วนั 
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ประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จงของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร และแนวทางการแก้ไข 
ไปในระบบสินค้ำคงเหลือมินิ
มำร์ท 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนมุตัิรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนก ำรติดตำมกำร

ปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีจดัท ำขึน้โดย QP  ประกอบกบัข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในและประเด็นทำงด้ำนบญัชีที่ตรวจสอบพบของปี 2554 และ 
2555 ที่จดัท ำขึน้โดยผู้สอบบญัชี  บริษัทได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยใน โดยเฉพำะประเด็นข้อสงัเกตที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเรี ยบร้อยแล้ว 
คงเหลอืประเด็นที่มีควำมเสีย่งที่ไมม่ีนยัส ำคญัที่อยู่ระหวำ่งกำรแก้ไข เช่น กำรสรรหำบคุลำกรเพื่อท ำหน้ำที่ กำรปรับปรุงและปรับเปลีย่นขัน้ตอนกำรปฎิบตัิงำนในสว่นที่ QP และผู้สอบบญัชี
ได้ให้ข้อสงัเกตไว้ และกำรแก้ไขหรือพฒันำและติดตัง้ระบบซอฟท์แวร์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรควบคมุและตรวจสอบ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทจะเร่งด ำเนินกำรแก้ไขประเด็นที่ยงัแก้ไขไม่เสร็จสิน้
อยำ่งเร็วที่สดุ 


