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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
        การบริหารของบริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล   จ ากดั (มหาชน)   ยงัอยูภ่ายใตป้รัชญาของการท างานเป็น
ทีม บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีดี  ซ่ึงเป็นปรัชญาการบริหารของบริษทัมาโดยตลอด  
การบริหารงานภายใตป้รัชญาดงักล่าว เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทั มีประสิทธิผลดา้นการควบคุมภายในมาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
        ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11/2557   เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558  โดยมีกรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการซกัถามขอ้มูลจาก
ฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัในดา้นต่างๆ  5   องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม  
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นตรงกบัความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษทัฯ วา่จา้งนิติบุคคลภายนอกเป็นท่ีปรึกษาดูแลคุณภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม 
ภายใน  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับปรุงตนเองใหท้นัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  ในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่ปี 2547  ซ่ึงบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั ไดม้อบหมายใหน้ายค านึง สาริสระ 
PARTNER  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั และนายค านึง สาริสระ 
ผูต้รวจสอบภายในแลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะเวลา 10  ปี   
 รายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ตามเอกสารแนบ 3  หนา้ ......  ในแบบ 56-1 น้ี 
 โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระสานงานกบัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูรั้บผิดชอบหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในงานตรวจสอบใหดี้ยิ่งข้ึนในกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัร่วมกบั บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั น าผลการตรวจสอบไป
หารือ กบักรรมการผูอ้  านวยการ ก่อนรายงานเป็นบนัทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และน าเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการควบคุมการบริหารการขาย เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจของบริษทัท่ีมีความหลากหลาย และซบัซอ้นมากข้ึน และร่วมกนัวางแผนการ
ตรวจสอบในปีต่อไป  ซ่ึงจะมีการปรับปรุงในการใชร้ะบบไอทีและระบบงานสนบัสนุนของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  ส าหรับการตรวจสอบในปี 2557 นั้น  บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษางานดา้นตรวจสอบภายใน ไดส้รุปความเห็นเร่ืองประสิทธิผลการควบคุมภายในวา่ บริษทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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 การควบคุมภายในองค์กร 
   องคก์รและสภาพแวดลอ้มของบริษทั มีลกัษณะท่ีท าใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน และบริหารงานบน
ฐานของความโปร่งใส และความยติุธรรมโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เป็นส าคญั 
   การประเมินความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ซ่ึงประกอบดว้ย นายอมร  อศัวานนัท ์ เป็นประธานคณะกรรมการ  
นายธรรมรัตน ์  โชควฒันา   นายไพโรจน ์  หิรัญวงศส์วา่ง   นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพิ์พฒัน ์ นายณฐัพฒัน ์  
เพช็รรัตนาภรณ์  นางพิธชา  ภู่สุนทรศรี  เป็นกรรมการ  และนางดวงฤดี  มิลินทางกรู  เป็นกรรมการเลขานุการ  
ไดร้ายงานความกา้วหนา้ของการบริหารความเส่ียงในปี 2557 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวนการปฏิบติังานภายใต ้การประเมินความเส่ียงของ
องคก์รเป็นระยะๆ  ทั้งการประเมินความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการประเมิน
ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทั  โดยไดพิ้จารณาเพ่ิมศกัยภาพในการปรับปรุง และพฒันากระบวนการท างาน (Process) ในแต่ละ
ระบบงาน  (Operational  System)  การควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม   ภายใตแ้นวทางท่ีไดป้ระเมินความเส่ียง
ของบริษทั  ในปี 2558  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาวา่จา้ง   
ผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ  จ ากดั  เขา้มาเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่หน่วยงาน “Corporate 
System Development”   ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
   การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี  และอ านาจในการ
อนุมติัวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนและ
กฎเกณฑข์องทางการอยา่งเคร่งครัด  
 เพ่ือเนน้ความชดัเจนในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานบริษทัท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัร่วมกบัผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บนพ้ืนฐานของ
ความโปร่งใสของรายการ จ านวน 9 รายการ บนพ้ืนฐานของผลประโยชนท่ี์บริษทัฯ สามารถคาดหวงัไดต้ามสภาวะ
ของตลาด และความขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั 
 ในระหวา่งปี คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารสรุปเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท่ีผกูพนับริษทั ซ่ึงได้
กระท าไปภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจ  มาใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นระยะๆ  เป็นการ
เสริมสร้างบรรษทัภิบาล  และเป็นการบริหารความเส่ียงท่ีดียิ่งข้ึน 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารกระตุน้และเนน้ใหพ้นกังานมีวินยัท่ีดีในการปฏิบติังานภาย 
ใตก้ฎเกณฑ ์และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกขอ้ ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง-
ประเทศไทย  และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ ไดเ้สนอขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา   และนดัวนัประชุมล่วงหนา้อยา่ง
เพียงพอ   

 ระบบการตดิตาม 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีระบบในการติดตามผล
การด าเนินงาน  และแนวทางการแกไ้ข   เม่ือผลการด าเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ข้อมูลผู้ท าบัญชี 
   ผูท้  าบญัชีของบริษทั  ตามพระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ. 2543  คือ  นายณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์  
กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  เป็นผูดู้แลการจดัท างบการเงิน  และการเปิดเผยขอ้มลูของ
บริษทั  ใหมี้ความถูกตอ้ง  และครบถว้น  โดยมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
 ประวตัโิดยสังเขปของผู้ท าบัญชีบริษทั 
 ช่ือ-นามสกลุ      : นายณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร  และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
 วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ประสบการณ์การท างาน  : 1.   ประสบการณ์ดา้นบญัชี   ระยะเวลา  30  ปี 
        2.   ประสบการณ์ดา้นการเงิน   ระยะเวลา  3  ปี 
 ประวติัการฝึกอบรมโดยสงัเขป  :   1.  หลกัสูตรนกับญัชี 
   2.  หลกัสูตรภาษีอากรส าหรับธุรกิจ 
   3.  หลกัสูตรมาตรฐานบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละปี 
  4.  Director Certification Program (DCP 139) 
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รายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยดร. ธีระพงษ ์ 
วิกิตเศรษฐ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   นายอมร  อศัวานนัท ์  พล.ต.อ. สมชาย ประภสัภกัดี   นางดวงพร 
สุจริตานุวตั   เป็นกรรมการตรวจสอบ  และนางดวงฤดี มิลินทางกรู  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   มี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลรายงานงบการเงินใหมี้ความถกูตอ้งเช่ือถือได ้ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ   เสนอใหบ้ริษทัฯ แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผูต้รวจสอบบญัชี  และปฏิบติังานอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย  
 ในปี  2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัจ านวน 13  คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี-
การเงิน  ผูอ้  านวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษทั  ผูแ้ทนของส านกังานสอบบญัชี  บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย  ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
และบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทั  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง   เพ่ือพิจารณาและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในเร่ืองงบการเงิน   
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั  รายการระหวา่งกนั  การบริหารความเส่ียง   การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินของ
บริษทั และมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 
 1)  เห็นดว้ยกบัขอ้สรุปของผูแ้ทนส านกังานสอบบญัชี บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ วา่งบการเงิน
ของบริษทัมีความถกูตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีล่าสุด    ตามท่ีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี   
 2)  ไดมี้การประเมินผลกระทบจากการปฎิบติัตามมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีจะเร่ิมใชใ้นปี 2558 ร่วมกบั
ผูแ้ทนส านกังานสอบบญัชี บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ ต่อการด าเนินงานของธุรกิจของบริษทั  และ
พิจารณากลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสมเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีดงักล่าว 
 3)  มีความเห็นร่วมกนักบับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  วา่บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม    ตามท่ีปรากฎในรายงานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั  ภายใตแ้บบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 4)  พิจารณารายการระหวา่งกนั  บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสของรายการ   ผลประโยชนท่ี์คาดหวงัของ  
บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ตามสภาวะของตลาด  และความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัรายการระหวา่งกนัรวมทั้งหมด  9  รายการ 
 5)  พิจารณาสอบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงบริษทัฯ มีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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