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 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและการบริหารจััดการความเสี่่�ยง
การบริหารของบริษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์เนชั่ั�นแนล  จำำากัด (มหาชั่น) ยัังอยั่�ภายัใต้ปรัชั่ญาของการทำางานเป็นทีมบนพื้้�นฐานของความโปร�งใสและ

ธรรมาภิบาลที�ด ี ซี่�งเป็นปรชัั่ญาการบริหารของบริษััทมาโดยัตลอด การบริหารงานภายัใตป้รัชั่ญาดงักล�าว เปน็ปัจำจัำยัสำาคญัที�ทำาให้บริษััท มปีระสทิธิผล
ด้านการควบคุมภายัในมาอยั�างต�อเน่�อง

คณะกรรมการตรวจำสอบได้รายังานผลการตรวจำสอบให้กับคณะกรรมการบริษััท ในการประชัุ่มของกรรมการบริษััทครั�งที� 12/2564 เม้�อวันที� 18  
กุมภาพื้ันธ์ 2565 โดยัมีกรรมการตรวจำสอบ เข้าร�วมประชัุ่มด้วยั คณะกรรมการบริษััทได้ประเมินระบบการควบคุมภายัในของบริษััท โดยัการซีักถาม
ข้อม่ลจำากฝ่่ายับริหาร และรายังานของคณะกรรมการตรวจำสอบ สรุปได้ว�า จำากการประเมินระบบการควบคุมภายัในของบริษััทในด้านต�างๆ 5 องค์
ประกอบ ค้อ สภาพื้แวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี�ยัง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การส้�อสารข้อม่ล และระบบการติดตาม คณะ
กรรมการบรษัิัทมคีวามเห็นตรงกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจำสอบว�า ระบบการควบคมุภายัใน และระบบการบรหิารจำดัการความเสี�ยังของบรษัิัท   
มีความเพื้ียังพื้อและเหมาะสม

หัวหน้างานตรวจัสี่อบภายใน
บริษััทฯ ว�าจำ้างนิติบุคคลภายันอกเป็นที�ปร่กษัาด่แลคุณภาพื้งานด้านตรวจำสอบภายัใน และระบบการควบคุม ภายัใน เพื้้�อให้บริษััทฯ สามารถ

ปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพื้แวดล้อมทั�งภายัใน และภายันอกที�เปลี�ยันแปลงตลอดเวลา โดยัคณะกรรมการตรวจำสอบได้แต�งตั�งบริษััท ตรวจำสอบภายัใน
ธรรมนิติ จำำากัด ให้ปฏิิบัติหน้าที�ผ้่ตรวจำสอบภายัในของบริษััทตั�งแต�ปี 2547 ซ่ี�งบริษััท ตรวจำสอบภายัในธรรมนิติ จำำากัด ได้มอบหมายัให้ นางสาวศมจำรีย์ั  
แก้วขอมดี เป็นผ่้รับผิดชั่อบหลักในการปฏิิบัติหน้าที�ผ่้ตรวจำสอบภายัในของบริษััท

คณะกรรมการตรวจำสอบ ได้พื้ิจำารณาคุณสมบัติของบริษััท ตรวจำสอบภายัในธรรมนิติ จำำากัด และนางสาวศมจำรียั์ แก้วขอมดี ผ่้ตรวจำสอบภายัใน
แล้ว เห็นว�ามีความเหมาะสมเพื้ียังพื้อกับการปฏิิบัติหน้าที�ดังกล�าว เน่�องจำากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิิบัติงานด้านการตรวจำสอบ
ภายัใน ในธุรกิจำที�มีลักษัณะเดียัวกับบริษััท มาเป็นระยัะเวลา 12  ปี  

รายัละเอียัดของหัวหน้างานตรวจำสอบภายัใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 208 ในแบบแสดงรายัการข้อม่ลประจำำาปี / รายังานประจำำาปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) น้�

โดยับริษััทฯ ได้มอบหมายัให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจำสอบ ผ่ร้บัผดิชั่อบหน่วยังานตรวจำสอบภายัในของบริษััท และรายังาน
ตรงต�อคณะกรรมการตรวจำสอบอยั�างต�อเน่�องทุกไตรมาสเพื้้�อเพื้ิ�มประสิทธิผลในงานตรวจำสอบให้ดียัิ�งข่�นในกระบวนการตรวจำสอบภายัใน

หน่วยังานตรวจำสอบภายัในของบริษััทร�วมกับ บริษััท ตรวจำสอบภายัในธรรมนิติ จำำากัด นำาผลการตรวจำสอบไปหาร้อ กับกรรมการผ่้อำานวยัการ
และประธานกรรมการบริหาร ก�อนรายังานเป็นบันท่กต�อคณะกรรมการตรวจำสอบทุกไตรมาส และนำาเสนอผลการตรวจำสอบภายัในต�อคณะกรรมการ
ตรวจำสอบ เพื้้�อรบัทราบผลการตรวจำสอบ  และแลกเปลี�ยันข้อคดิเหน็เกี�ยัวกบัแนวคดิในการตรวจำสอบ โดยัเฉพื้าะอยั�างยิั�งในเร้�องการควบคมุการบรหิาร
การขายั เพื้้�อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี�ยันแปลงในธุรกิจำของบริษััทที�มีความหลากหลายั และซีับซี้อนมากข่�น สำาหรับการตรวจำสอบในปี  
2564 นั�น บริษััท ตรวจำสอบภายัในธรรมนิติ จำำากัดในฐานะที�ปร่กษัางานด้านตรวจำสอบภายัใน ได้สรุปความเห็นเร้�องประสิทธิผลการควบคุมภายัในว�า
บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภายัในและระบบการบริหารจำัดการความเสี�ยังที�เพื้ียังพื้อและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร
องค์กรและสภาพื้แวดล้อมของบริษััท มีลักษัณะที�ทำาให้ฝ่่ายับริหารสามารถดำาเนินงานได้อยั�างมีประสิทธิภาพื้  มีเป้าหมายัในการดำาเนินธุรกิจำที�

สามารถตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานไดอ้ยั�างชั่ดัเจำน และบรหิารงานบนฐานของความโปร�งใส และความยัตุธิรรม โดยัคำาน่งถ่งความเปน็ธรรม
ต�อล่กค้าเป็นสำาคัญ

การบริหารจััดการความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยัง ซี่�งประกอบด้วยั นายัอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายัธรรมรัตน์ โชั่ควัฒนา นางสาวมัญชัุ่สา 

ธีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์ นางสาวเยัาวลักษัณ์ นามกรณ์ นายัโยัธิน สุวรรณเกษัร์ นายัวิริทธิ�พื้ล ชั่ัยัถาวรเสถียัร ดร.จำีรภัทร เจำริญชั่ัยักรณ์ เป็นกรรมการ และนาง
ดวงฤดี มิลินทางก่ร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายังานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี�ยังในปี  2564 ให้คณะกรรมการตรวจำสอบทราบ 

ในปี 2564 ฝ่่ายับัญชั่ีการเงิน และฝ่่ายัเทคโนโลยัีสารสนเทศ ดำาเนินการปรับเปลี�ยันระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบใหม�
เสร็จำเรียับร้อยัแล้ว โดยัได้ปรับปรุง Work Process ในแต�ละระบบงานให้มีประสิทธิภาพื้และประสิทธิผล ภายัใต้แนวทางที�ได้ประเมินความเสี�ยังของ
บรษัิัท ทั�งการประเมนิความเสี�ยังดา้นกลยุัทธ ์การประเมนิความเสี�ยังดา้นปฏิบิติัการ และการประเมนิความเสี�ยังจำากการทุจำริตคอรร์ปัชั่นั เพื้้�อให้สอดคล้อง
ตามนโยับายัต�อต้านการทุจำรติคอรร์ปัชั่นัของบริษััท และเพื้้�อใหท้นัต�อการเปลี�ยันแปลงของสถานการณ์ทั�งภายัในและภายันอกบริษััท สอดคล้องกับแนว
โนม้การแข�งขันและการตลาดที�เปลี�ยันแปลงไป เพื้้�อส�งเสริมให้บริษััทฯ เจำรญิเตบิโตอยั�างยัั�งย้ัน นอกจำากนั�นยังัไดพ้ื้จิำารณาปรับปรงุระบบงานที�เกี�ยัวขอ้ง
กับการควบคุมด่แลข้อม่ลส�วนบุคคล เพื้้�อให้บริษััทฯ ปฏิิบัติงานให้สอดคล้องกับ พื้รบ. คุ้มครองข้อม่ลส�วนบุคคล (PDPA) ซี่�งจำะมีผลบังคับใชั่้ประมาณ
กลางปี 2565
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การควบคุมการปฏิิบัติงาน
บริษััทฯ ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจำหน้าที� และอำานาจำในการอนุมัติวงเงินของฝ่่ายับริหารในแต�ละระดับไว้อยั�างชั่ัดเจำนและเป็นลายัลักษัณ์อักษัร  

ในกรณ้ที�มีการทำาธุรกรรมกับผ่้ถ้อหุ้นรายัใหญ� กรรมการ ผ่้บริหาร หร้อผ่้ที�เกี�ยัวข้องกับบุคคลดังกล�าว บริษััทฯ ได้ปฏิิบัติตามขั�นตอนและกฎเกณฑ์์ของ
ทางการอยั�างเคร�งครัด 

เพื้้�อเน้นความชัั่ดเจำนในการปฏิบัิตหินา้ที�ของพื้นักงานบริษััทที�ถก่ตอ้งตามกฎหมายั บริษััทฯ ได้กำาหนดให้พื้นกังานตอ้งปฏิบัิตติามกฎระเบียับข้อ
บังคับของบริษััท และกฎหมายัที�เกี�ยัวข้องอยั�างเคร�งครัดในนโยับายัการกำากับด่แลกิจำการ จำริยัธรรมธุรกิจำ และจำรรยัาบรรณพื้นักงาน 

คณะกรรมการตรวจำสอบได้พื้ิจำารณารายัการระหว�างกันร�วมกับผ่้อำานวยัการฝ่่ายับัญชั่ีการเงิน บนพื้้�นฐานของความโปร�งใสของรายัการ จำำานวน 
21 รายัการ บนพื้้�นฐานของผลประโยัชั่น์ที�บริษััทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแยั้งของผลประโยัชั่น์ของผ่้ที�เกี�ยัวข้อง ก�อน
ที�จำะเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพื้ิจำารณาอนุมัติ

ในระหว�างปี คณะกรรมการบรษัิัทมนีโยับายัใหฝ้่า่ยับรหิารสรุปเร้�องที�มนียััสำาคญัที�ผก่พัื้นบรษัิัท ซี่�งได้กระทำาไปภายัใตอ้ำานาจำหนา้ที�ของผ้่รับมอบ
อำานาจำ มาให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบเป็นระยัะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษััทภิบาล  และเป็นการบริหารความเสี�ยังที�ดียัิ�งข่�น

และตามที�บริษััทฯ ได้ลงนามประกาศเจำตนารมณ์เป็นแนวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชั่นไทยัในการต�อต้านการทุจำริต (Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) บริษััทฯ ได้เปิดชั่�องทางในการรับการร้องเรียันและการแจำ้งเบาะแสทุจำริต คอร์รัปชั่ัน และได้รับการต�อ
อายัุใบรับรองเป็นสมาชั่ิกแนวร�วมปฏิิบัติของภาคเอกชั่นไทยัในการต�อต้านการทุจำริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption) เม้�อวันที� 4 พื้ฤศจำิกายัน 2562 แล้วนั�น ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�ได้รับการแจำ้งเบาะแสทุจำริตคอร์รัปชั่ันในทุกๆ ชั่�องทางที�เปิดรับแต�อยั�างใด

นอกจำากน้�  คณะกรรมการบรษัิัทและฝ่า่ยับรหิารกระตุน้และเนน้ใหพ้ื้นกังานมวีนิยััที�ดีในการปฏิบิตังิานภายัใตก้ฎเกณฑ์ ์ และขอบเขตของทางการ  
ตลอดจำนการย่ัดกฎธรรมาภิบาลทุกขอ้ ที�กำาหนดโดยัตลาดหลักทรพัื้ยัแ์ห�งประเทศไทยั และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัื้ยัแ์ละตลาดหลักทรพัื้ยั์

ระบบสี่ารสี่นเทศและการสี่่�อสี่ารข้้อมูล
บริษััทฯ ได้เสนอข้อม่ลอยั�างเพื้ียังพื้อ เพื้้�อให้คณะกรรมการบริษััทพื้ิจำารณา และนัดวันประชัุ่มล�วงหน้าระบบการติดตาม
บริษััทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายัการดำาเนินธุรกิจำอยั�างชั่ัดเจำน เป็นลายัลักษัณ์อักษัร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และแนวทางการ

แก้ไข เม้�อผลการดำาเนินการแตกต�างไปจำากเป้าหมายัที�กำาหนดไว้

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน


