
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำางานเป็นทีม บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ 
ธรรมาภบิาลท่ีด ีซ่ึงเป็นปรชัญาการบรหิารของบรษัิทมาโดยตลอด การบรหิารงานภายใตป้รัชญาดงักลา่ว เป็นปัจจยัสำาคญัท่ีทำาให้บรษัิท มปีระสทิธผิลดา้นการ 
ควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23  
กมุภาพันธ์ 2561 โดยมกีรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษัิทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยการซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 
คอืสภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความเส่ียง  มาตรการควบคุม  ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารข้อมูล  และระบบการติดตาม  คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม 
 บรษัิทฯ วา่จา้งนติบุิคคลภายนอกเป็นท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคมุภายใน เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถปรบัปรงุ 
ตนเองใหทั้นสภาพแวดลอ้มท้ังภายใน และภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจำากดั 
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. มาตรฐานสากลการปฏบัิติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (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
 โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ประสานงานกับเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้บัผดิชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท และรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด นำาผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร
ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และนำาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการ 
ตรวจสอบ และแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเกีย่วกบัแนวคดิในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งการควบคมุการบรหิารการขาย  เพือ่ให้สอดคลอ้งและสามารถ 
รองรบัการเปลีย่นแปลงในธรุกจิของบรษัิทท่ีมีความหลากหลาย และซับซอ้นมากข้ึน โดยยังเนน้การพฒันาระบบไอทีเพือ่สนับสนนุระบบตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำาหรับการตรวจสอบในปี  2560 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ในฐานะที่ปรึกษา
งานดา้นตรวจสอบภายใน ไดส้รปุความเห็นเรือ่งประสทิธผิลการควบคมุภายในวา่ บรษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร
 องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะท่ีทำาให้ฝ่ายบริหารสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจท่ีสามารถ 
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรม โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้า
เป็นสำาคัญ



การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ซ่ึงประกอบด้วย นายอมร  อัศวานันท์  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา  นางสาวมัญชุสา  ธีรพงษ์พิพัฒน์  
นางพิธชา ภู่สุนทรศรี นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายประณต เวสารัชวิทย์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี  มิลินทางกูร   เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงาน 
ความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2560  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 ในปี 2560 ฝ่ายบัญชกีารเงนิ และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ดำาเนนิการปรบัเปล่ียนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงไดร้ว่มกับ 
หน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำางาน นำา Work Process ท่ีได้ปรับปรงุใหม่ในแตล่ะระบบงานมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือตอ่ยอด 
สู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางท่ีได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท และเพ่ือให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโนม้การแข่งขนัและการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน
 บริษทั ไอ.ซี.ซ.ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และอำานาจในการอนุมัติวงเงนิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ 
อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณท่ีีมกีารทำาธรุกรรมกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบับุคคลดงักลา่ว  บรษัิทฯ ไดป้ฏบัิติ 
ตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด
 เพือ่เนน้ความชัดเจนในการปฏิบัตหินา้ท่ีของพนกังานบรษัิทท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏบัิตติามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัรว่มกบัผู้อำานวยการฝ่ายบัญชกีารเงิน บนพ้ืนฐานของความโปรง่ใสของรายการ จำานวน 13 
รายการ บนพืน้ฐานของผลประโยชนท่ี์บรษัิทฯ สามารถคาดหวงัไดต้ามสภาวะของตลาด และความขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูท่ี้เกีย่วข้อง กอ่นท่ีจะเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 ในระหว่างปี คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายให้ฝา่ยบรหิารสรปุเรือ่งท่ีมนียัสำาคญัท่ีผกูพนับรษัิท ซ่ึงไดก้ระทำา ไปภายใต้อำานาจหนา้ท่ีของผูร้บัมอบอำานาจ 
มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้าง บรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น
 และตามท่ีบรษัิทฯ ไดล้งนามประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ  (Private  Sector Collective Action 
 Coalition  Against  Corruption : CAC) และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  (Thailand’s  Private  Sector 
Collective  Action Coalition Against  Corruption) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 แลว้น้ัน บริษัทฯ ยงัคงดำาเนินการตามข้ันตอนปฏิบัตต่ิางๆ อย่างสม่ำาเสมอ  
และตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ 
ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภบิาลทุกข้อ ท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า 

ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และแนวทางการแก้ไข 
เมื่อผลการดำาเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ข้อมูลผู้ทำาบัญชี
 ผู้ทำาบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 คือนายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี 
การเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติดังน้ี
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

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง


