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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

  3. หลักสูตร Operation Audit
  4. หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง
  5. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
	 ประสบการณ์การทำางาน	:
  1. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
   เป็นระยะเวลา 13 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
   และวางระบบบัญชีเป็นระยะเวลา 15 ปี
 โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท 
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดีย่ิงข้ึนในกระบวนการตรวจ
สอบภายใน
 หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทรว่มกบั บรษัิท ตรวจสอบ 
ภายในธรรมนิติ จำากัด นำาผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธาน
กรรมการบรหิาร กอ่นรายงานเป็นบันทึกตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกเดอืน และนำาเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว
กบัแนวคดิในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งการควบคมุการ
บรหิารการขาย เพือ่ให้สอดคลอ้งและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยัง
เน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของ
บริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำาหรับการตรวจ
สอบในปี 2559 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ในฐานะ
ท่ีปรกึษางานดา้นตรวจสอบภายใน ไดส้รปุความเห็นเรือ่งประสทิธผิล
การควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร
 องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะท่ีทำาให้ฝ่าย
บรหิารสามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  มีเป้าหมายในการ
ดำาเนนิธรุกจิท่ีสามารถตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานไดอ้ยา่ง
ชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรม 
โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำาคัญ

การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
 - นายอมร อัศวานันท์  เป็นประธานคณะกรรมการ
 - นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการ
 - นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง  เป็นกรรมการ
 - นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์  เป็นกรรมการ
 - นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์  เป็นกรรมการ
 - นางพิธชา ภู่สุนทรศรี  เป็นกรรมการ
 - นางดวงฤดี มิลินทางกูร  เป็นกรรมการเลขานุการ
 ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2559  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
(มหาชน) ยังอยู่ภายใตป้รชัญาของการทำางานเป็นทีม บนพ้ืนฐานของ
ความโปรง่ใสและธรรมาภบิาลท่ีด ีซ่ึงเป็นปรัชญาการบริหารของบรษัิท
มาโดยตลอด การบริหารงานภายใตป้รชัญาดงักลา่ว เป็นปัจจยัสำาคญั
ที่ทำาให้บริษัท มีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบให้กบัคณะ
กรรมการบรษัิทรบัทราบ ในการประชุมกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 10/2559 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 
ประชมุดว้ย คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายใน
ของบรษัิทโดยการซักถามข้อมลูจากฝา่ยบรหิาร และรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิทในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คอื สภาพแวดลอ้มการ
ควบคุม การประเมินความเสีย่ง มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศ  การ
สือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็น 
ตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม
 บรษัิทฯ วา่จา้งนติบุิคคลภายนอกเป็นท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถปรบัปรงุตนเองให้ทันสภาพแวดลอ้มท้ังภายใน และภายนอก
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
จำากดั ไดม้อบหมาย ให้นายคำานงึ สารสิระ  (PARTNER)  เป็นผูร้บัผดิ 
ชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคณุสมบัตขิองบรษัิท ตรวจ
สอบภายในธรรมนติ ิจำากดั และนายคำานึง สาริสระ ผูต้รวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ในธรุกจิท่ีมลีกัษณะเดยีวกบับริษัท มาเป็นระยะ
เวลา 10 ปี
ประวัติโดยสังเขป
	 ชื่อ-นามสกุล	:	
  คุณคำานึง  สาริสระ
	 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน	:
  PARTNER บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด
	 วุฒิการศึกษา	:
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	:
  1. อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวบริษัทจดทะเบียนเข้า 
   ตลาดหลักทรัพย์ 
  2. หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายงานประจำาปี 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development”   
ร่วมกับคณะทำางานได้ปรับปรุงระบบงานสำาคัญๆ (Core Operation 
Systems) ตามท่ีไดร้บัคำาปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษัท เคพเีอ็มจ ี
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด โดยได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำางาน (Work Process) ในแต่ละระบบงาน ภายใต้
แนวทางท่ีได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ท้ังการประเมินความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติ คอร์รัปช่ันของบริษัท และเพ่ือให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริม 
ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนด
ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และอำานาจในการอนมุตัวิงเงนิของฝา่ยบรหิาร
ในแตล่ะระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณอั์กษร ในกรณท่ีีมีการ
ทำาธรุกรรมกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เกีย่วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของ
ทางการอย่างเคร่งครัด
 เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานบริษัท
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครดัในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ และจรรยา
บรรณพนักงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัรว่มกบัผู้
อำานวยการฝา่ยบัญชกีารเงนิ บนพืน้ฐานของความโปร่งใสของรายการ 
จำานวน  17 รายการ บนพ้ืนฐานของผลประโยชนท่ี์บรษัิทฯ สามารถคาด
หวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุป
เรือ่งท่ีมนียัสำาคญัท่ีผกูพนับรษัิท ซ่ึงไดก้ระทำาไปภายใตอ้ำานาจหนา้ท่ี
ของผู้รับมอบอำานาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ 
เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงท่ีดี
ยิ่งขึ้น
 และตามท่ีบริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ในปี 2559  
บริษัทฯ ได้ย่ืนขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการ และ
คณะทำางานของบริษัท ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน พร้อมย่ืนแสดง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้ันตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรับรอง (Certification Process) ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลได้พิจารณา และทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน จำานวน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางในการประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทาง 
ท่ีกำาหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s  
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  
แล้ว  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทและฝา่ยบรหิารกระตุน้และเนน้
ให้พนกังานมวีนิยัท่ีดีในการปฏบัิตงิานภายใตก้ฎเกณฑ ์และขอบเขต
ของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ท่ีกำาหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บรษัิทฯ ไดเ้สนอข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิท 
พิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า
  
ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และ
แนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำาเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่
กำาหนดไว้

ข้อมูลผู้ทำาบัญชี
 ผู้ทำาบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำานวย-
การฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำางบการเงิน และการเปิด
เผยข้อมลูของบรษัิทให้มีความถกูตอ้ง และครบถว้น โดยมคีณุสมบัต ิ
ดังนี้
	 ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำาบัญชีบริษัท
 ชื่อ-นามสกุล	:
  นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์
 ตำาแหน่งปัจจุบัน	:
  กรรมการบริหาร  และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
 วุฒิการศึกษา	:
  ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ประสบการณ์การทำางาน	:
  1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 33 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
 ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	:
  1. หลักสูตรนักบัญชี
  2. หลักสูตรภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ
  3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
  4. Director Certification Program (DCP 139)
  5.  CFO Current Issue
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