การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำางานเป็นทีม บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี ซึง่ เป็นปรัชญาการบริหารของบริษทั มาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าว เป็นปัจจัยสำาคัญทีท่ าำ ให้บริษทั มีประสิทธิผลด้านการ
ควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
คือสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั มีความ
เห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม
บริษทั ฯ ว่าจ้างนิตบิ คุ คลภายนอกเป็นทีป่ รึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถปรับปรุง
ตนเองให้ทนั สภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด และนางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี
ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน :
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป :
1. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2
2. หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
3. หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. โครงการดำารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
5. แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
7. มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
8. อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี
9. โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน :
1. พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551 ผู้ตรวจสอบภายใน บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ
2. พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ
3. พ.ศ.2554 - 3/6/2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ
โดยบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด นำาผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร
ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และนำาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการ
ตรวจสอบ และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการควบคุมการบริหารการขาย เพือ่ ให้สอดคล้องและสามารถ
รองรับการเปลีย่ นแปลงในธุรกิจของบริษทั ทีม่ คี วามหลากหลาย และซับซ้อนมากขึน้ โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอทีเพือ่ สนับสนุนระบบตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำาหรับการตรวจสอบในปี 2560 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ในฐานะที่ปรึกษา
งานด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรือ่ งประสิทธิผลการควบคุมภายในว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษทั มีลกั ษณะทีท่ าำ ให้ฝา่ ยบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจทีส่ ามารถ
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุตธิ รรม โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้า
เป็นสำาคัญ

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วย นายอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พพิ ฒั น์
นางพิธชา ภูส่ นุ ทรศรี นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายประณต เวสารัชวิทย์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลนิ ทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการปรับเปลีย่ นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้รว่ มกับ
หน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำางาน นำา Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ ต่อยอด
สู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษทั และเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกบริษทั สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด (มหาชน) ได้กาำ หนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ และอำานาจในการอนุมตั วิ งเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทมี่ กี ารทำาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด
เพือ่ เน้นความชัดเจนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานบริษทั ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย บริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันร่วมกับผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพืน้ ฐานของความโปร่งใสของรายการ จำานวน 13
รายการ บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯ สามารถคาดหวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ก่อนทีจ่ ะเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ฝา่ ยบริหารสรุปเรือ่ งทีม่ นี ยั สำาคัญทีผ่ กู พันบริษทั ซึง่ ได้กระทำา ไปภายใต้อาำ นาจหน้าทีข่ องผูร้ บั มอบอำานาจ
มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้าง บรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น
และตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) และได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption) เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 แล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังคงดำาเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ติ า่ งๆ อย่างสม่าำ เสมอ
และตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ
ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ทีก่ าำ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า

ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ ได้กาำ หนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และแนวทางการแก้ไข
เมื่อผลการดำาเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ข้อมูลผู้ทำาบัญชี

ผู้ทำาบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 คือนายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหารและผู้อาำ นวยการฝ่ายบัญชี
การเงิน เป็นผูด้ แู ลการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำาบัญชีบริษัท
ชื่อ-นามสกุล :
นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
ตำาแหน่งงานปัจจุบัน :
กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำางาน :
1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 34 ปี
2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป :
1. หลักสูตรนักบัญชี
2. หลักสูตรภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ
3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
4. Director Certification Program (DCP 139)
5. CFO Current Issue

