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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การบริ หารของบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ยังอยูภ่ ายใต้ปรัชญาของการทางานเป็ นทีม
บนพื้นฐานของความโปร่ งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่ งเป็ นปรัชญาการบริ หารของบริ ษทั มาโดยตลอด
การบริ หารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าว เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริ ษทั มีประสิ ทธิ ผลด้านการควบคุมภายในมาอย่าง
ต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจาก
ฝ่ ายบริ หาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง มาตรการควบคุม ระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นตรงกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็ นที่ปรึ กษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรับปรุ งตนเองให้ทนั สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่ งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้มอบหมายให้นายคานึง สาริ สระ PARTNER
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด และนายคานึง สาริ สระ
ผูต้ รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุ รกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 10 ปี
รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 หน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้
โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผูร้ ับผิดชอบหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผล
ในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ร่ วมกับ บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด นาผลการตรวจสอบไป
หารื อ กับประธานกรรมการบริ หาร ก่อนรายงานเป็ นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนาเสนอผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการควบคุมการบริ หารการขาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริ ษทั ที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น และร่ วมกันวางแผนการ
ตรวจสอบในปี ต่อไป ซึ่ งจะมีการปรับปรุ งในการใช้ระบบไอทีและระบบงานสนับสนุนของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ที่มีความหลากหลายมากขึ้น สาหรับการตรวจสอบในปี 2558 นั้น บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ในฐานะที่ปรึ กษางานด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุ ปความเห็นเรื่ องประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
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การควบคุมภายในองค์ กร
องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริ ษทั มีลกั ษณะที่ทาให้ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริ หารงานบนฐาน
ของความโปร่ งใส และความยุติธรรมโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อลูกค้าเป็ นสาคัญ

การประเมินความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย นายอมร อัศวานันท์ เป็ นประธานคณะกรรมการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิ รัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ธี รพงษ์พิพฒั น์ นายณัฐพัฒน์
เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็ นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็ นกรรมการเลขานุการ
ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ หาร พิจารณาว่าจ้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
เข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่หน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อทบทวน ปรับปรุ งและพัฒนากระบวน
การทางาน (Work Process) ในแต่ละระบบงานสาคัญๆ (Core Operation Systems) ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมิน
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ทั้งการประเมินความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั และ
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท้ งั ภายในและภายนอกบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และอานาจในการ
อนุมตั ิวงเงินของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและ
กฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่ งครัด
เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานบริ ษทั ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัดในนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่ วมกับผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของ
ความโปร่ งใสของรายการ จานวน 9 รายการ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ สามารถคาดหวังได้ตามสภาวะ
ของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ในระหว่างปี คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารสรุ ปเรื่ องที่มีนยั สาคัญที่ผกู พันบริ ษทั ซึ่ งได้กระทา
ไปภายใต้อานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจ มาให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นระยะๆ เป็ นการเสริ มสร้าง
บรรษัทภิบาล และเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารกระตุน้ และเน้นให้พนักงานมีวินยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานภาย
ใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ

ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบในการติดตามผลการ
ดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดาเนินการแตกต่างไปจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้

ข้ อมูลผู้ทาบัญชี
ผูท้ าบัญชีของบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน เป็ นผูด้ ูแลการจัดทางบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
ประวัตโิ ดยสั งเขปของผู้ทาบัญชีบริษทั
ชื่อ-นามสกุล
: นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบการณ์การทางาน
: 1. ประสบการณ์ดา้ นบัญชี ระยะเวลา 32 ปี
2. ประสบการณ์ดา้ นการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการฝึ กอบรมโดยสังเขป : 1. หลักสู ตรนักบัญชี
2. หลักสู ตรภาษีอากรสาหรับธุรกิจ
3. หลักสู ตรมาตรฐานบัญชีที่บงั คับใช้ในแต่ละปี
4. Director Certification Program (DCP 139)
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รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร. ธี ระพงษ์
วิกิตเศรษฐ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ คุณดวงพร สุ จริ ตานุวตั คุณนพพร พงษ์เวช
เป็ นกรรมการตรวจสอบ และคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กากับดูแล
รายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
เสนอให้บริ ษทั ฯ แต่งตั้ง หรื อเพิกถอน ผูต้ รวจสอบบัญชี และปฏิบตั ิงานอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกันจานวน 11 ครั้ง โดยได้เชิญผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
การเงิน ผูอ้ านวยการฝ่ ายทุกฝ่ ายของบริ ษทั ผูแ้ ทนของสานักงานสอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ
และบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่ วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
รายการระหว่างกัน การบริ หารความเสี่ ยง การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั และมีสาระสาคัญต่อไปนี้
1) เห็นด้วยกับข้อสรุ ปของผูแ้ ทนสานักงานสอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ ว่างบการเงินของ
บริ ษทั และงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีความถูกต้องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุ ด
ตามที่ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
2) มีความเห็นร่ วมกันกับบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ว่าบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี ของบริ ษทั ตลอดจนให้
คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีการปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
3) พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่ งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของ
บริ ษทั ไอ. ซี . ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์
ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 9 รายการ
ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นธุรกรรมที่มีความโปร่ งใส สมเหตุสมผล และปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
โดยในปี 2558 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนยั สาคัญตามข้อกาหนด
5) พิจารณาสอบทานการปฏิบตั ิงานตามระบบงานที่กาหนดไว้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
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