บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายนพพร พิชา นางจิราพร เชมนะศิริ และ รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AC”) ซึ่ง
บริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลักประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์
ไอร่า จากัด (มหาชน) (“AS”) และบริษัทไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน) (“AF”) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
5) ระบบการติดตาม
โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว พิจารณาตามเอกสารแนบ 3 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานการ
ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการดาเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง สมเหตุสมผลในการทา
รายการ รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี 2554 และ 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2555 โดยบริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบให้
รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
ในปี 2554 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชี และด้าน
สารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขข้อบกพร่องในปี 2554 จัดทารายงาน
ตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 แล้ว
สาหรับปี 2555 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่า ไม่มี
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 จานวน 3 เรื่อง ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในทุกประเด็น
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่
หัวข้อ
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ายบริหาร
1. การสอบทานกระทบ มีการดาเนินการสอบทานจากระบบแต่ไม่ได้ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดนทาการ
ยอดเงินฝากธนาคาร จัดพิมพ์เอกสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลงนามใน สอบทานยอดเงิ น ฝากธนาคารจากระบบ
เอกสาร
และพิ ม พ์ เ อกสารให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้
ตรวจสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว
2. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ  การทารายการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ได้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงิน
ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ได้เรียบร้อยแล้ว
 การค านวณ
Profit Sharing จาก
Securities Clearing Fund
 การปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
 การหักค่าเสื่อมราคาของซอฟท์แวร์
 การบั น ทึ ก รายการก าไร (ขาดทุ น ) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน
 การคานวณ Profit Sharing
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ใบสาคัญทั่วไปควร บันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันไม่ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยให้ผู้สอบทานลงนาม
ได้รับการอนุมัติ
มีผู้ลงนามสอบทาน
ในใบสาคัญทั่วไปเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานข้อสังเกตบางประการของ AF จากร่างข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
บัญชีสาหรับปี 2555 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
หัวข้อ
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ายบริหาร
1.การปรับข้อมูลวงเงิน ควรปรับข้อมูลของลูกค้าและลูกหนี้ในระบบ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ลวงเงิ น ลู ก หนี้ ใ น
สินเชื่อลูกค้าและลูกหนี้ ให้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับการอนุมัติ
ฐานข้อมูลของลูกหนี้ตรงกับในคาขออนุมัติ
สินเชื่อเรียบร้อยแล้ว
2.การจั ด ท ารายงาน ควรทบทวนวงเงินสินเชื่อลูกค้าและลูกหนี้ปีละ ส านั ก บริ ห ารความเสี่ ย งได้ ด าเนิ น การ
ทบทวนวงเงินสินเชื่อ 1 ครั้งตามนโยบายสินเชื่อของบริษัท
ทบทวนวงเงินของลูกหนี้ทุกรายที่มียอดคง
ค้ า งและบั ญ ชี ลู ก หนี้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารรั บ ซื้ อ
ตั้ ง แต่ 1 ธั น วาคม 2555 เป็ น ต้ น ไป ส่ ว น
ลูกหนี้ที่เหลือจะทยอยดาเนินการนาข้อมูล
ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลสารองต่อไป
3.เอกสารรั บ ซื้ อ ของ ควรมีการสอบทานยอดคงเหลือเอกสารรับซื้อ ปั จ จุ บั น ระ บบ ปฏิ บั ติ ก ารมี ระบบกา ร
ลูกหนี้เกินวงเงินสินเชื่อ เปรี ย บเที ย มกั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ตรวจสอบยอดหนี้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
ที่ได้รับอนุมัติ
และหากพบว่ า มีย อดคงเหลือ เอกสารรั บ ซื้ อ อนุ มั ติ หากมี ก ารรั บ ซื้ อ เกิ น วงเงิ น จะไม่
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บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
หัวข้อ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ายบริหาร
ของลูกหนี้รายใดเกินวงเงินสินเชื่อจะต้องทา สามารถท ารายการรั บ ซื้ อ ได้ โดยจะต้ อ ง
การติดตามและหาสาเหตุของรายการดังกล่าว ดาเนิน การขออนุมั ติจ ากผู้มี อานาจอนุมั ติ
จึงจะสามารถทารายการได้ตามปกติ

10.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ได้ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2555 ของ AC โดยสรุปได้
ดังนี้
หน่วยงาน
เรื่องทีต่ ิดตาม
ผลการติดตาม
1. การตรวจสอบฝ่ า ย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการ จากการตรวจสอบฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น
บัญชีและการเงิน
จ่ายเงิน ระบบการรับเงิน ระบบเงินสดย่อย พบว่ า ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น ปฏิ บั ติ ง าน
การจัดทางบการเงินและการปิดบัญชี การ เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของบริ ษั ท และ
นาส่งภาษีต่อกรมสรรพากร และการจัดทา มาตรฐานการบัญชี
รายงานเสนอผู้บริหาร
2. การตรวจสอบฝ่ า ย ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ จากการตรวจสอบพบว่ า ฝ่ ายลงทุ น ปฏิ บั ติ
ลงทุน
การปฏิยัติงานของฝ่ายลงทุน นอกจากนี้แล้ว ตามนโยบายและขอบเขตการลงทุนถูกต้อง
ได้ตรวจสอบขั้นตอนการลงทุน
และเหมาะสม และฝ่ า ยลงทุ น ปฏิ บั ติ ง าน
เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและเป็นไป
ตามคู่มือการลงทุน
3. การตรวจสอบฝ่ า ย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการ จากการตรวจสอบพบว่า ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจ
จั ด ซื้ อ โครงสร้ า งองค์ ก ร การจั ด ท า Job ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามคู่ มื อ อ านาจการ
Description และนโยบายสารสนเทศ
ดาเนินการ และโครงสร้างองค์กรของบริษัท
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2555 ของ AS โดยรายละเอียดของส่วนงานที่ตรวจสอบ ในไตรมาสที่ 4
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555) สามารถสรุปได้ดังนี้
การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้เป็นรายเดือน จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ไม่มี
เรื่องที่มี
เรื่อง
ประเด็น
ประเด็น
1. การส่งคาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอี่ าจเข้าข่ายเป็นคาสัง่ ที่ไม่เหมาะสม

2. การแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างชั่วโมงและหลังปิดการซื้อขาย

3. การฟังเทปบันทึกการให้คาแนะนารับคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยูใ่ น Turnover List

4. การจ่ายผลตอบแทนและการคานวณ Incentive

5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้เป็นรายไตรมาส จานวน 17 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ไม่มี
เรื่องที่มี
ประเด็น
ประเด็น
1. การซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะ Big Lot และ Put Through

2. การขึ้น/เพิกถอนหลักทรัพย์ในบัญชี W/L และ R/L

3. การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)

4. การเพิม่ /ลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ *

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

6. การฟังเทปการให้คาแนะนาของนักวิเคราะห์การลงทุน

7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

8. การกากับดูแลธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

9. การซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance *

10. การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท

11. การแก้ไขข้อมูลของลูกค้า

12. การซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Trade)

13. ลูกหนี้ค้างชาระค่าซื้อหลักทรัพย์ (Overdue)

14. การฝาก/ถอน/โอน เงินสด และหลักทรัพย์

15. การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent)

16. ตรวจสอบบัญชีซื้อขายของบริษัทแม่และบริษัทในเครือ

17. การประกอบธุรกรรมกองทุนส่วนบุคคล (P/F)

หมายเหตุ: * ไม่มีการตรวจสอบในปี 2555 แต่จะมีการสรุปรายงานการตรวจสอบของไตรมาสที่ 4 ปี 2555 โดยอ้างอิงจาก
สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจาเดือน ม.ค. – มี.ค. 2556 ลงวันที่ 19 เมษายน 56
เรื่อง

การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ทุกหกเดือน จานวน 8 เรื่อง ดังนี้
เรื่อง
1. การใช้ Trader ID แทนกัน
2. การเข้าถึงข้อมูล
3. การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง พร้อมติดตามการส่งมอง
หลักทรัพย์
4. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า การทาความรู้จกั ลูกค้า การจัดทา
KYC/CDD การจัดทา Suitability Test การพิจารณาวงเงิน การทบทวนวงเงิน
ประจาปี
5. การสอบทานแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานกากับดูแล
ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 4

เรื่องที่ไม่มี
ประเด็น







เรื่องที่มี
ประเด็น

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
เรื่อง
7. การจ่ายผลตอบแทนและการคานวณ Profit Sharing
8. ยืนยันผลการซื้อขายหลักทรัพย์

เรื่องที่ไม่มี
ประเด็น



เรื่องที่มี
ประเด็น

เรื่องที่ไม่มี
ประเด็น



เรื่องที่มี
ประเด็น

การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้เป็นรายปี จานวน 2 เรื่อง
เรื่อง
1. ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แนะนาการลงทุน
2. ตรวจสอบการควบคุมการใช้งาน High Privilege ID ของบริษัท

นอกจากนี้ AF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AC ซึ่งมีการตรวจสอบภายในแยกออกจาก AC เนื่องจาก AF มีสถานะเป็น
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (“MAI”) ดั ง นั้ น จึ ง มี ร ะบบควบคุ ม ภายในแยกออกจากกั น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของ AF ครั้งที่ 1/2556 สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมการตรวจสอบรวม 5 กิจกรรม และสรุปได้ดังนี้
การตรวจสอบ
เรื่องทีต่ ิดตาม
ผลการติดตาม
1. การเปิดบัญชีและกาหนด
- ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง - ได้ดาเนินการเช็คความสัมพันธ์
วงเงินสินเชื่อ
กัน
ความครบถ้วนของเอกสารและ
- ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารพิจารณา
บันทึกฐานข้อมูลลูกค้าเรียบร้อย
สินเชื่อ และแฟ้มสินเชื่อรายตัว.
ส่วนลูกหนี้จะดาเนินการให้เสร็จใน
- การทบทวนรายละเอียดของลูกค้าอย่าง
เดือน มี.ค.56
น้อยปีละครั้ง
- ทยอยจัดเก็บเอกสารนิตกิ รรม
- การจัดเก็บเอกสารนิตกิ รรมสัญญา
สัญญาแล้ว คงเหลืออยู่ 250 สัญญา
จะดาเนินการให้เสร็จใน เม.ย.56
2. การเร่งรัดและติดตามหนี้สิน - ปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปี - อยู่ระหว่างปรับระเบียบให้เป็น
ละ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานแต่ละ
- อยู่ระหว่างการกาหนดระยะเวลา
ขั้นตอนหลังจากมีคาพิพากษาให้ชัดเจน
และสอบทานสถานการณ์ฟ้อง
- สอบทานสถานการณ์ฟ้องล้มละลายลูกค้า
ล้มละลายของลูกค้าและผู้คา้
และผู้ค้า
3. การตรวจสอบระบบการเบิก - คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย รับชาหนี้
- อยู่ระหว่างการประชุมร่วมในแต่
จ่ายเงินล่วงหน้า การชาระ
และจ่ายเงินสารองยังไม่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
หนี้และการจ่ายเงินสารอง
- เอกสารประกอบการรับซื้อไม่ครบถ้วน และ
ข้อสังเกต
คืนให้ลูกค้า
ไม่พบบันทึกอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การรับซื้อ บางรายการ
- เช็คทีค่ รบกาหนดยังไม่ได้คืนแก่ลกู ค้า

ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 5

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
การตรวจสอบ
4. การตรวจนับทรัพย์สิน

5. ระบบสารสนเทศ

เรื่องทีต่ ิดตาม
- คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารงาน
กลาง ยังไม่เป็นปัจจุบัน
- ยังไม่ได้ตรวจนับทรัพย์สินร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
การทบทวนระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 6

ผลการติดตาม

ได้รับการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ของระบบสารสนเทศโดยรวมเรียบร้อย
แต่คงเหลือเพียงการเพิ่มอัตรากาลังคน
ในกลุ่มสารสนเทศให้เพียงพอ

