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10. การควบคุมภายใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี  10/2549  เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2550  โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด (มหาชน) โดยมีความเห็นใน
ภาพรวม   และภาพยอยดังตอไปนี้ 
 ในปท่ีผานมาพนักงานตลอดจนผูบริหารทุกทานยังยึดถือวัฒนธรรมท่ีดีอันยาวนานของบริษัทกลาวคือ การ
ยึดถือวาบริษัทเปนของสวนรวมไมไดเปนของผูใดผูหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง  และหนาท่ีสําคัญหนาท่ีหนึ่งของ
พนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับคือ  ชวยกันตรวจตราดูแลปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติงานโดยมิ
ชอบ ไมวาโดยผูใด โดยระลึกถึงหนาท่ีดังกลาวมาเปนเวลาชานาน  ทําใหหนาท่ีนี้ฝงรากลึกในสํานึกของพนักงาน
และผูบริหารทุกระดับ   
    อีกวัฒนธรรมหน่ึงท่ีบริษัทยึดถือเครงครัดมาตลอดก็คือ การปรึกษาหารือกันอยางโปรงใสในแนวทาง
บริหาร หรือในการตัดสินใจสําคัญๆ ท่ีมีนัยยะ  การบริหารงานของบริษัท  มีลักษณะเปนการบริหารโดยคณะบุคคล
เกือบท้ังหมดมาหลายทศวรรษ  มีการประชุมหารือรวมกัน ท้ังในระดับตางกันภายในสายงานและในระดับเดียวกัน
ขามสายงานอยูตลอดเวลา การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวทําใหผูบริหารทานใดทานหนึ่งไมสามารถกอความ
เสียหายท่ีมีนัยยะสําคัญตอบริษัทไดดวยการกระทําการตามลําพัง โดยปราศจากความรอบคอบ   

การบริหารงานโดยคณะบุคคลอยางเครงครัด โดยยึดหลักความโปรงใสของการจัดการและการตัดสินใจ 
ทําใหบริษัทฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีในทุกดาน   และสงผลใหบริษัทมีประสิทธิผลดานการควบคุมภายในอยางนาพอใจ 
 ในป 2549  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  เปนปท่ีสาม  เพื่อรับงานตรวจสอบภายใน  
โดยประสานงานกับผูรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบใหดียิ่งข้ึน  
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  ไดนําผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผูอํานวยการ  กอนรายงานเปนบันทึก
ตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และไดประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ  และผล
ของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดสรุปความเห็น
เรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในวา  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาองคกรและสภาพแวดลอม   การบริหารความเส่ียง   การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล   และระบบการติดตาม   ตามแนวทางท่ีกําหนด 
โดย กลต.  และไดเสนอใหคณะกรรมการบรษัิทรับทราบ   เปนระยะ  โดยมีขอสรุปตอไปนี้ 
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องคกรและสภาพแวดลอม 
 องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทมีลักษณะท่ีทําใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน   และ
บริหารงานบนฐานของความยุติธรรม   โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคาเปนสําคัญ 

การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ    และไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนอยูกบัคณะกรรมการตรวจสอบ     คณะ 
กรรมการบรหิารความเส่ียงประกอบดวยนายอมร  อัศวานันท  เปนประธานกรรมการ  นางดารณี  มานะวาณิชเจริญ
และนายณัฐพัฒน  เพ็ชรรัตนาภรณ  เปนกรรมการ  และนางมัญชุสา  ธีรพงษพิพัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเรื่องแนวทางการบริหารความเส่ียงในบริษัทกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเม่ือตนป 2549   และไดเห็นชอบรวมกันในการกําหนดใหคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมี
หนาท่ีในการวางแผน จัดระบบงานบริหารความเส่ียงในบริษัทใหเกิดความชัดเจนและความตอเนื่อง    และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ตอมา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบวา  หลักการของการบริหาร
ความเส่ียงคือการทํางานเปนทีม และการแลกเปลี่ยนขอมูลความเส่ียงระหวางหนวยงานในบริษัท  เพื่อนําไปสูความ 
เขาใจในปจจัยเสี่ยงในแตละหนวยงาน  และในภาพรวม   และแนวทางในการกําหนดมาตรการการควบคุมความเส่ียงท่ี
เปนประโยชนตอบริษัทมากท่ีสุด       
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดกําหนดหวัขอและวิธีการพิจารณาความเส่ียง  และไดแบงทีมงานบริหาร
ความเส่ียงออกเปน 11 กลุมยอยตามสายงานของแตละฝายในบริษัท   แตละกลุมยอยจะมีสมาชิกประมาณ 6-7 คน   
ในระดับต้ังแตผูบริหารถึงผูปฎิบัติ     แตละกลุมจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงตามกรอบท่ีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
ไดกําหนดข้ึน    และรายงานผลการพิจารณาของแตละกลุมตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ในกระบวนการการแลกเปลี่ยนขอมูลความเส่ียง  กลุมบริหารความเส่ียงท้ัง 11 กลุมไดรวมกันรายงานผลการ
พิจารณาความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน  6  ครั้งในป 2549 (มิ.ย. – ธ.ค. 49)  ซึ่งทําให
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถประสานขอมูลความเส่ียงระหวางหนวยงานในบริษัท  และแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นระหวางหนวยงานในบริษัท    การประสานขอมูลความเส่ียงระหวางกลุมยอยท้ัง 11 กลุมกับคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงทําใหเกิดความเขาใจในปจจัยเสี่ยงประเภทตางๆของบริษัทรวมกัน และเปนพื้นฐานของการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีแผนท่ีจะดําเนินงาน
บริหารความเส่ียงตอไปในป 2550 เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง   การปรับปรุง   และขยายผลของการพิจารณาความเส่ียง  
ตลอดจนมีการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 

- 59 - 
 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 บริษัทฯ กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และอํานาจในการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารในแตละระดับไว
อยางชัดเจน  และเปนลายลักษณอักษร   ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ   กรรมการ  ผูบริหาร  หรอืผู
ท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎเกณฑของทางการอยางเครงครัด  
 เพื่อเนนความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานบริษัทฯ ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  บริษัทฯได
กําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงานป 2548    
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันรวมกับผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและ
สารสนเทศ  บนพ้ืนฐานของความโปรงใสของรายการ  ผลประโยชนบริษัทคาดหวังได  และความขัดแยงของ
ผลประโยชน    กอนท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 ในระหวางป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหฝายบริหาร  สรุปเรื่องท่ีมีนยัยะสําคัญท่ีผูกพันบริษัทฯ  ซึ่ง
ไดกระทําไปภายใตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจมาใหคณะกรรมการรับทราบเปนระยะ ๆ  เปนการเสริมสราง
บรรษัทภิบาล  และเปนการบริหารความเส่ียงท่ีดีข้ึน 
 บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทให
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือน  ตลอดจนรายงานให กลต. ทราบทุกครั้ง  ตามกฎเกณฑของ กลต. 
 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบรษัิทไดมอบหมายใหฝายบริหารกระตุน  และเนนใหพนักงานมีวินัยท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานภายใตกฎเกณฑ  และขอบเขตของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกขอท่ีกระทําโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
 บริษัทฯ ไดเสนอขอมูลอยางเพยีงพอ  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา   และนัดวันประชุมลวงหนา
อยางเพียงพอ   พรอมกับจัดสงขอมูลสําหรับการประชุมลวงหนาในเวลาท่ีสมควร  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากอนวนัประชุม 
 ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ  ติดตามและแกไขอยางเปนระบบ  และเปนลายลักษณอักษร
อยางตอเน่ือง  หากผลการดําเนินการแตกตางไปจากเปาหมายอยางชัดเจน  
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย ดร. ธีระพงษ  
วิกิตเศรษฐ     เปนประธานกรรมการตรวจสอบ    นายอมร    อัศวานันท      พล.ต.อ. สมชาย    ประภัสภักดี    
พล.ต.ท. อัมรินทร   เนียมสกุล    เปนกรรมการตรวจสอบ   และนายประศาสน    วิไลแกว    เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ   มีหนาท่ีกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีความถูกตอง  เช่ือถอืได  จัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพ   เสนอใหบริษัทฯ แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี   และปฏิบัติงานอื่นท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 ในรอบปท่ีผานมา   ไดมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  9  ครั้ง  เพื่อพิจารณาและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเรื่องงบการเงิน   ระบบการควบคุมภายในของบริษัท   รายการระหวางกัน   และการบริหาร
ความเส่ียง      
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางบการเงินของบริษัทในแตละไตรมาสรวมกับผูอํานวยการฝายบัญชี 
การเงินและสารสนเทศ    และผูแทนของสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ    และเห็นดวยกับผูแทนสํานักงานสอบบัญชี  
ดี ไอ เอ  ท่ีมีขอสรุปวา  งบการเงินของบริษัทมีความถูกตองในสาระสําคัญ  ตามท่ีปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี 
ในรายงานประจําป    
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันรวมกับผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและ
สารสนเทศ   บนพื้นฐานของความโปรงใสของรายการ  ผลประโยชนท่ีคาดหวังของบริษัท ไอ. ซี. ซี.  และความ
ขัดแยงของผลประโยชน    กอนท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  รวมท้ังหมดจํานวน  10  รายการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในรวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด  
ซึ่งเปนบริษัทท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ไอ. ซี. ซี.   และมีความเห็นรวมกันวา  
บริษัท ไอ. ซี. ซี. มีระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเปนท่ีนาพอใจ  นอกจากน้ัน   
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2550 รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  
จํากัด  และไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน   ซึ่งจะเสริมสรางใหระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนอีก 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาวา  หนวยงานตางๆ ของบริษัทมีการวิเคราะหความเส่ียงอยูแลว  แต
บริษัทจะไดประโยชนสูงสุดจากการจัดการใหมีการประสานงานบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง  จึงไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดระบบการบริหารความเส่ียง  ตอมา
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติใหจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอยางเปนทางการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ต้ังแตตนป 2549   และไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ      
 
 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 

 
 
 

- 61 - 
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย  นายอมร  อัศวานันท   
เปนประธานคณะกรรมการ    นางดารณี   มานะวาณิชเจริญ     และนายณัฐพัฒน     เพ็ชรรัตนาภรณ    เปนกรรมการ   
นางมัญชุสา  ธีรพงษพิพัฒน   เปนกรรมการและเลขานุการ   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนาท่ีพิจารณา
รายละเอียดในการจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นในเรื่องการบริหารความเส่ียงกับคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดเริ่มงานบริหารความเส่ียงต้ังแตตนป  
2549   
 
 
 
            ธีระพงษ   วกิิตเศรษฐ 
 
                                                                                                      (ดร. ธีระพงษ   วิกิตเศรษฐ) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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