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การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(มหาชน) ยังอยูภ่ ายใต้ปรัชญาของการทำ�งานเป็นทีม บนพืน้ ฐานของ
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลทีด่ ี ซึง่ เป็นปรัชญาการบริหารของบริษทั
มาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าว เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้บริษัท มีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะ
กรรมการบริษทั รับทราบ ในการประชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสีย่ ง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การ
สือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั มีความเห็น
ตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม
บริษทั ฯ ว่าจ้างนิตบิ คุ คลภายนอกเป็นทีป่ รึกษาดูแลคุณภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถปรับปรุงตนเองให้ทนั สภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จำ�กัด ได้มอบหมาย ให้นายคำ�นึง สาริสระ (PARTNER) เป็นผูร้ บั ผิด
ชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ตรวจ
สอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด และนายคำ�นึง สาริสระ ผูต้ รวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ในธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับบริษทั มาเป็นระยะ
เวลา 10 ปี
ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล :
		 คุณคำ�นึง สาริสระ
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน :
		 PARTNER บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด
วุฒิการศึกษา :
		 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
		 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป :
		 1. อบรมหลั ก สู ต รการเตรี ย มตั ว บริ ษั ท จดทะเบี ย นเข้ า
			 ตลาดหลักทรัพย์
		 2. หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2

		 3. หลักสูตร Operation Audit
		 4. หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง
		 5. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
ประสบการณ์การทำ�งาน :
		 1. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
			 เป็นระยะเวลา 13 ปี
		 2. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
			 และวางระบบบัญชีเป็นระยะเวลา 15 ปี
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจ
สอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ร่วมกับ บริษทั ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จำ�กัด นำ�ผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธาน
กรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกเดือน และนำ�เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว
กับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการควบคุมการ
บริหารการขาย เพือ่ ให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
ในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยัง
เน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของ
บริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำ�หรับการตรวจ
สอบในปี 2559 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด ในฐานะ
ทีป่ รึกษางานด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรือ่ งประสิทธิผล
การควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำ�ให้ฝ่าย
บริหารสามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการ
ดำ�เนินธุรกิจทีส่ ามารถติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานได้อย่าง
ชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรม
โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำ�คัญ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
- นายอมร อัศวานันท์
เป็นประธานคณะกรรมการ
- นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการ
- นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง เป็นกรรมการ
- นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พพิ ฒ
ั น์ เป็นกรรมการ
- นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ เป็นกรรมการ
- นางพิธชา ภู่สุนทรศรี
เป็นกรรมการ
- นางดวงฤดี มิลินทางกูร
เป็นกรรมการเลขานุการ
ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2559
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development”
ร่วมกับคณะทำ�งานได้ปรับปรุงระบบงานสำ�คัญๆ (Core Operation
Systems) ตามที่ได้รบั คำ�ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด โดยได้ดำ�เนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำ�งาน (Work Process) ในแต่ละระบบงาน ภายใต้
แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ของบริษทั และเพือ่ ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริม
ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ได้กำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และอำ�นาจในการอนุมตั วิ งเงินของฝ่ายบริหาร
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทมี่ กี าร
ทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของ
ทางการอย่างเคร่งครัด
เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยา
บรรณพนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้
อำ�นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพืน้ ฐานของความโปร่งใสของรายการ
จำ�นวน 17 รายการ บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯ สามารถคาด
หวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุป
เรือ่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญทีผ่ กู พันบริษทั ซึง่ ได้กระทำ�ไปภายใต้อ�ำ นาจหน้าที่
ของผู้รับมอบอำ�นาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ
เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ยิ่งขึ้น
และตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ในปี 2559
บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการ และ
คณะทำ�งานของบริษัท ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน พร้อมยื่นแสดง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรับรอง (Certification Process) ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลได้พิจารณา และทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ จำ�นวน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางในการประเมิน
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รายงานประจำ�ปี 2559

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทาง
ที่ กำ � หนดในแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชั่น 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)
แล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารกระตุน้ และเน้น
ให้พนักงานมีวนิ ยั ทีด่ ีในการปฏิบตั งิ านภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขต
ของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่ก�ำ หนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำ�เนินงาน และ
แนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำ�เนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้

ข้อมูลผู้ทำ�บัญชี

ผู้ทำ�บัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิด
เผยข้อมูลของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำ�บัญชีบริษัท

ชื่อ-นามสกุล :
		นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน :
		กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษา :
		ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำ�งาน :
		1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 33 ปี
		 2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป :
		 1. หลักสูตรนักบัญชี
		 2. หลักสูตรภาษีอากรสำ�หรับธุรกิจ
		 3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
		 4. Director Certification Program (DCP 139)
		 5. CFO Current Issue

