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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 6 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข้ าร่ วมประชุม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดย
การซัก ถามข้ อ มูลจากฝ่ ายบริ ห ารแล้ ว สรุ ป ได้ ว่า จากการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท ในด้ า นต่ า ง ๆ
5 องค์ ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร กระประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมี
้ ระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ครัง้ ที่ 4/2556 ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ไอษ์ ธวิน
จ ากัด ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผ้ ูต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ตัง้ แต่วัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2556 ซึ่ง บริ ษั ท ไอษ์ ธ วิ น จ ากัด ได้
มอบหมายให้ นายพงษ์ ศกั ดิ์ ธโนปจัยโยธิ น ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ู
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษัท ไอษ์ ธวิน จากัด และ นายพงษ์ ศกั ดิ์
ธโนปจัยโยธิน แล้ วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกันกับบริ ษัท มาเป็ นระยะ
7 ปี เคยเข้ ารับ การอบรมในหลัก สูตรที่ เกี่ ย วข้ องกับการปฏิ บัติงานด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่ หลักสูตร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีรายได้ และรายจ่าย หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด เป็ นต้ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้ แต่งตังนายสมศั
้
กดิ์ รัตนนิชาญ ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่วา่ จ้ างจากภายนอก คือบริ ษัท ไอษ์ ธวิน จากัด ด้ วย ทังนี
้ ้ การพิจารณาและ
อนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัท ไอษ์ ธวิน จากัด โดย นายพงษ์ ศักดิ์ ธโนปั จจัยโยธิ น ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ และ
ทีมงานได้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ ซึง่ แผนงานตรวจสอบได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ ว และผลจากการตรวจสอบได้ รายงานเข้ าสู่คณะกรรมการบริ ษั ทฯ และได้ ทบทวนถึงระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ จนมีความมัน่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม
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