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การควบคุมภายใน และการบริหาร

การบริหารของบรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั (มหาชน) ยงัอยู่ภายใต้ปรชัญาของการท�างานเป็นทีม บนพืน้ฐานของความโปร่งใสและ
ธรรมาภบิาลท่ีด ีซ่ึงเป็นปรชัญาการบรหิารของบรษัิทมาโดยตลอด การบรหิารงานภายใต้ปรชัญาดงักล่าว เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้บรษัิท มปีระสทิธผิลด้าน
การควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 
กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษัิทได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิท โดยการซักถามข้อมลู
จากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 
คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความ
เพียงพอและเหมาะสม

บรษัิทฯ ว่าจ้างนติบุิคคลภายนอกเป็นท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคมุภายใน เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถปรบัปรงุ
ตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี     
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด และนางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 11 ปี 
ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล :              นางสาวศมจรีย์  แก้วขอมดี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน :      กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

        บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด
วุฒิการศึกษา :      ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)
        Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป :

1. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2
2. หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
3. หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. โครงการด�ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
5. แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
7. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)                          
8. อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี
9. โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย)
ประสบการณ์การท�างาน :

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

โดยบรษัิทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกบัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้บัผดิชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่งทุกไตรมาสเพ่ือเพ่ิมประสทิธผิลในงานตรวจสอบให้ดย่ิีงข้ึนในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทร่วมกบั บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จ�ากดั น�าผลการตรวจสอบไปหารอื กบัประธานกรรมการบรหิาร
ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรบัทราบผลการตรวจสอบ
และแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเกีย่วกบัแนวคดิในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งการควบคมุการบรหิารการขาย เพือ่ให้สอดคล้องและสามารถรองรบั
การเปลีย่นแปลงในธรุกจิของบรษัิทท่ีมคีวามหลากหลาย และซับซ้อนมากขึน้ โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของ
บริษัท ตามแผนงาน Enterprise Resource Planning (ERP) และแผนงานการลดการใช้กระดาษ ให้สอดคล้องกบัการพฒันาธรุกจิของบรษิทั ซึง่บรษิทั
ได้เริม่ใช้ระบบ ERP ในปลายปี 2562 ส�าหรบัการตรวจสอบในปี  2562 นัน้ บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั ในฐานะท่ีปรกึษางานด้านตรวจสอบภายใน 
ได้สรปุความเห็นเรือ่งประสทิธผิลการควบคุมภายในว่า บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

จัดการความเสี่ยง
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การควบคุมภายใน และการบริหาร

การควบคุมภายในองค์กร
องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่

สามารถตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานได้อย่างชดัเจน และบรหิารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยตุิธรรม โดยค�านงึถงึความเป็นธรรม
ต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ

การประเมินความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วย นายอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา                               

นางสาวมัญชสุา ธรีพงษ์พพิฒัน์ นางสาวเยาวลกัษณ์ นามกรณ์ นายโยธนิ สวุรรณเกษร์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤด ีมลินิทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ 
ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

ในปี 2562 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้
ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะท�างาน น�า Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการท�าระบบ Paperless ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท 
ท้ังการประเมินความเสีย่งด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสีย่งด้านปฏบัิตกิาร และการประเมินความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัช่ัน เพือ่ให้สอดคล้องตาม
นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษัิท และเพือ่ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกบรษัิท สอดคล้องกบัแนวโน้ม
การแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และอ�านาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละ

ระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด 

เพือ่เน้นความชัดเจนในการปฏบัิตหิน้าท่ีของพนกังานบรษัิทท่ีถกูต้องตามกฎหมาย บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้พนกังานต้องปฏบัิตติามกฎระเบียบ          
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการระหว่างกนัร่วมกบัผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีการเงนิ บนพืน้ฐานของความโปร่งใสของรายการ จ�านวน 10 
รายการ บนพืน้ฐานของผลประโยชน์ท่ีบรษัิทฯ สามารถคาดหวงัได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ท่ีเกีย่วข้อง ก่อนท่ีจะเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญท่ีผูกพันบริษัท ซ่ึงได้กระท�าไปภายใต้อ�านาจหน้าท่ีของผู้รับ
มอบอ�านาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้าง บรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

และตามท่ีบรษัิทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private Sector Collective  
Action Coalition against Corruption : CAC) และได้รบัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s  
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 แล้วนัน้ ในปี 2562 บรษัิทฯ ย่ืนเรือ่งเพือ่ต่ออายุหนงัสอืรบัรอง
สมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 และได้รบัพิจารณาอนมัุตกิารต่ออายุเมือ่วนัท่ี  
4 พฤศจกิายน 2562 โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไม่ได้รบัการแจ้งเบาะแสทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกๆ ช่องทางท่ีเปิดรบัแต่อย่างใด

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารกระตุน้และเน้นให้พนกังานมวีนิยัท่ีดีในการปฏบิตังิานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ 
ตลอดจนการยดึกฎธรรมาภบิาลทุกข้อ ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า  

ระบบการติดตาม 
บรษัิทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิอย่างชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการด�าเนนิงาน และแนวทางการ

แก้ไข เมื่อผลการด�าเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

จัดการความเสี่ยง

ข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรษัิท เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจกิายน 2561 เห็นชอบให้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ (CFO) และผูค้วบคมุดแูลการท�าบัญชี
1.  นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์    กรรมการบริหารและผู้อ�านวยการ        เป็น      ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

ฝ่ายบัญชีการเงิน                       และการเงิน (CFO)
2.  นางสาวเยาวลักษณ์  นามกรณ์    ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน      เป็น      ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

(ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ท�าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดังนี้
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การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

รายละเอียดของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

ชื่อ-สกุล /ต�าแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

( ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ณ 31 ธ.ค. 62 

(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

1. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ 61 - ปริญญาตรี 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 0.003 - ไม่มี - 2522 - 2540 ผู้ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารและ คณะบัญชี   - TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2541 - 2552 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   - TFRS 16 สัญญาเช่า 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น CFO บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

16 พฤศจิกายน 2561 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไหมทอง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซนติเมนทัล (ประเทศไทย)

2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ 52 - ปริญญาตรี 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - ไม่มี - - ไม่มี - 2532 - 2546  นกับัญชีอาวโุส บจ.เอสซีจ ีแอคเค้าน์ติง้ เซอร์วสิเซส  

ผูช้่วยผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน คณะบัญชี   - TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2547 - 2550 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม มหาวิทยาลัย   - TFRS 16 สัญญาเช่า 2549 - 2550 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ดูแลการท�าบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล 2. สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด 2551 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงนิ และรกัษาการประธาน

16 พฤศจิกายน 2561 - ปริญญาโท เจ้าหน้าที่บรหิาร บจ. แอ๊ดมนิ แอนด์ แอ๊คเคาท์ เซอร์วสิ

คณะบริหารธุรกิจ 2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส                                                             

มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้จัดการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บจ.คันนา

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล


