
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบดวย ดร.ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ เปน
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล เปนกรรมการ
ตรวจสอบ และนายธงชัย กตัญูเสริมพงศ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินใหมี
ความถูกตอง เชื่อถือได จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เสนอใหบริษัทฯ แตงตั้งผูตรวจสอบ
บัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกันจำนวน 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเรื่อง
งบการเงิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหวางกัน การบริหารความเสี่ยง และมีขอสรุปที่เปนสาระสำคัญตอไปนี้
 ในการพิจารณางบการเงินของบริษัทในแตละไตรมาส  รวมกับผูอำนวยการฝายบัญชี การเงินและสารสนเทศ และผูแทน
ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเรื่อง
งบการเงินของบริษัทกับผูแทนของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ และเห็นดวย
กับขอสรุปของผูแทนสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ วางบการเงินของบริษัทมีความถูกตองในสาระสำคัญ ตามที่ปรากฏในรายงาน
ของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป   
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในรวมกับ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท และมีความเห็นรวมกันวา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบ
ภายในสำหรับป 2552 รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะเสริมสรางใหระบบ
การตรวจสอบภายในมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันรวมกับ ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐาน
ของความโปรงใสของรายการ ผลประโยชนที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสภาวะของตลาด
และความขัดแยงของผลประโยชนระหวางผูที่เกี่ยวของ กอนที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งหมด 3 รายการ
 ในประเด็นของการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ซึ่งอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนายอมร อัศวานันทเปนประธาน ยังดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจากป 2550 ภายใตกรอบการ
จัดการที่ไดกำหนดขึ้นอยางเปนระบบ การดำเนินการดังกลาวไดเอื้ออำนวยใหหนวยงานตางๆ ในบริษัทไดแลกเปลี่ยนขอมูล และ
ขอคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง ทำใหบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงที่เปนรูปธรรมและเปนระบบมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทใหไดเปาหมายที่ตองการ

   (ดร.ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ)
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา :
ตนไมใหญตองแผกิ่งกานสาขาเปนที่พึ่งพาของพืชและสัตว



 The Audit Committee of I.C.C. International Public Company Limited, comprising Thiraphong Vikitset Ph.D., as Chairman

and Mr. Amorn Asavanunt and Pol. Gen. Somchai Prabhasabhakdi and Pol.Lt.Gen. Amarin Niemskul as committee members,

and Mr. Thongchai Katanyusermpong as Secretary, has the responsibility of overseeing and assessing financial reports for

their accuracy and credibility; acquiring appropriate, efficient and effective internal control systems; recommending the

appointment of an external auditor to the Company; and undertaking other duties as assigned by the Board of Directors.

 In 2008, the Audit Committee held ten meetings to review and exchange views on financial statements, corporate

internal control systems, inter-related transactions and risk management.

 The Audit Committee has, in cooperation with the Company’s Vice President of Accounting, Finance and Information

Technology and representatives of the Office of DIA International Auditing, reviewed the financial statements of the Company

for each quarter, and has agreed with the conclusion of the representatives of the Office of DIA International Auditing that the

Company’s financial statements are substantially correct, as they appear in the Auditor’s Report in the Annual Report.

 The Audit committee in cooperation with the Dharmniti Auditing Co.,Ltd. being assigned to conduct the Company’s

internal control since  2004  under coordination with the Audit Committee’s Secretary who has been responsible for the

corporate internal control, have jointly reviewed the internal control report and agreed that the I.C.C.’s internal control system

was both adequate and appropriate. In addition, the Audit Committee and Dharmniti have jointly reviewed and approved the

2009 internal control plan, which will being continuity and higher efficiency to the internal control system.

 The Audit Committee has, in association with the Company’s Vice President of Accounting, Finance and Information

Technology, reviewed inter-related transactions based on their transparency, the anticipated interests of I.C.C. in accordance

with market situation, and conflicts of interest of related party, before submitting them to the Board of Directors for approval.

There were a total of three cases submitted.

 The Risk Management under the  supervision of  the Audit Committee  with Mr. Amorn Asvanunt as a chairman, has

continually carried out the risk management activities initiated since  2007  according to the managerial framework

systematically established. This is to facilitate the exchange of information and opinions on risk management throughout the

Company, leading to more concrete and systematic management, as well as to improve the efficiency of the Company’s

business operation in achieving the set target.

   

   (Thiraphong Vikitset  Ph.D.)

   Chairman of the Audit Committee
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Dr.Thiam  Chokwatana’s Philosophy :
The larger trees must branch out to shelter smaller  plants and animals.


