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11.  การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
     การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการท างานเป็น
ทีมบนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีดี   ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด   การ
บริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในมาอย่าง
ต่อเน่ือง 
       ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบ  
ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม   
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
    บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้บริษัทฯสามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ในปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด ได้มอบหมายให้นายค านึง สาริสระ PARTNER  เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด และนายค านึง สาริสระ   
ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10  ปี 
 รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  ตามเอกสารแนบ 3  หน้า 170  ในแบบ 56-1 น้ี 
   โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  น าผลการตรวจสอบไป
หารือกับกรรมการผู้อ านวยการ  ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และน าเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการขาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการ
ตรวจสอบในปีต่อไป   ซึ่งจะมีการปรับปรุงในการใช้ระบบไอทีของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่มี 
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ความหลากหลายมากขึ้นส าหรับการตรวจสอบในปี 2556  น้ัน  บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษา
งานด้านตรวจสอบภายใน  ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
   การควบคุมภายในองค์กร 
   องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบน
ฐานของความโปร่งใสและความยุติธรรมโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นส าคัญ 
   การประเมินความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัศวานันท์   เป็นประธานคณะกรรมการ                 
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ ์ 
นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้า       
ในการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 ในปี 2556 หน่วยงาน “Corporate System Development” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานของบริษัท  ได้ร่วมกับผู้อ านวยการฝ่ายทุกฝ่าย  วางแผนด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงาน  สอบทานระบบงาน  และติดตามให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติ (Operational 
System) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก าหนด และทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท  
   การควบคุมการปฏิบัติงาน 
   บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่  และอ านาจในการอนุมัติ
วงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของ
ทางการอย่างเคร่งครัด 
   เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย  บริษัทฯได้ก าหนดให้
พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใสของรายการ จ านวน 8 รายการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสภาวะ
ของตลาดและความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
   ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยส าคัญที่ผูกพันบริษัทซึ่งได้กระท า
ไปภายใต้อ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจมาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้าง
บรรษัทภิบาล  และเป็นการบริหารความเสี่ยงท่ีดียิ่งขึ้น 
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   นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  กระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎเกณฑ ์และขอบเขตของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ    

 ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผล
การด าเนินงาน  และแนวทางการแก้ไข เม่ือผลการด าเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ข้อมูลผู้ท าบัญชี 
   ผู้ท าบัญชีของบริษัท  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543  คือ  นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์  
กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน  เป็นผู้ดูแลการจัดท างบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท  ให้มีความถูกต้อง  และครบถ้วน  โดยมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
 ประวัติโดยสังเขปของผู้ท าบัญชีบริษัท 
 ชื่อ-นามสกุล      : นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ประสบการณ์การท างาน  : 1.   ประสบการณ์ด้านบัญชี   ระยะเวลา  30  ปี 
        2.   ประสบการณ์ด้านการเงิน   ระยะเวลา  3  ปี 
 ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป  :   1.  หลักสูตรนักบัญชี 
   2.  หลักสูตรภาษีอากรส าหรับธุรกิจ 
   3.  หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี 
  4.  Director Certification Program (DCP 139) 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท  ไอ. ซี. ซี.  อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วย  ดร.ธีระพงษ์   
วิกิตเศรษฐ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   นายอมร  อัศวานันท์    พล.ต.อ. สมชาย  ประภัสภักดี   นางดวงพร  สุจริตานุวัต  
เป็นกรรมการตรวจสอบ   และนางดวงฤดี   มิลินทางกูร   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่ก ากับดูแลรายงาน
งบการเงินให้มคีวามถูกต้องเช่ือถอืได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมีประสิทธิภาพ   เสนอให้บริษทัฯ 
แต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชี  และปฏบิัติงานอื่นทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 ในปี  2556   คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจ านวน  13  ครั้ง  โดยเชิญผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
การเงิน  ผู้อ านวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบรษิัท  ผู้แทนของส านักงานสอบบัญชี  บริษทั เคพเีอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี  จ ากัด    
ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบรษิทัตั้งแตป่ี 2555   และบรษิัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  ทีป่รึกษางานด้านตรวจสอบ
ภายในของบริษทั  เข้าร่วมประชมุในวาระที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเหน็ในเรื่องงบการเงนิ  ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั   รายการระหว่างกัน   การบริหารความเส่ียงระหว่างกัน   การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษทั   
และมีข้อสรุปที่เปน็สาระส าคัญตอ่ไปนี ้
 1)  เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนส านักงานสอบบัญชี   บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด         
ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระส าคัญ   ตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด  ตามที่ปรากฏในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี      
 2)  มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด     (มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม      
 3)  พิจารณารายการระหว่างกันบนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของ          
บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)  ตามสภาวะของตลาด  และความขดัแย้งของผลประโยชน์ระหว่าง       
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัตริายการระหว่างกันรวมทั้งหมด  8  รายการ 
 4)  พิจารณาสอบทานการปฏบิัติงานตามระบบงานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงบริษทัฯ มีการปฏบิัติตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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