บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอ และระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และ
บริษัทย่ อย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วย นายนพพร พิชา นางจิราพร เชมนะศิริ และ รศ. อัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “AC”) ซึ่ง
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) และบริ ษัทย่อยซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด
(มหาชน) (“AS”) บริ ษัท ไอร่ า แอดไวเซอรี่ จากัด (“AD”) บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA
International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) (ซึ่งเรี ยกรวมกันว่า “กลุม่ บริ ษัท” หรื อ “บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย”) ทัง้
5 ด้ านได้ แก่
1) องค์กร และสภาพแวดล้ อม
2) การบริ หารความเสีย่ ง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
4) ระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารข้ อมูล
5) ระบบการติดตาม
โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ และได้ รับมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาตามเอกสารแนบ 3 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้ าที่ใ นการสอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทัง้
สอบทานการปฏิบัติ งานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อ ย ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้ อยทุกไตรมาสในการพิจารณางบการเงิน และการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารที่รับผิดชอบตลอดจน
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีการดาเนินการเป็ นไปด้ วยความ
ถูกต้ องสมเหตุสมผลในการทารายการรวมถึงดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2554 และ 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2555 โดยบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ มีข้อสังเกต และ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ และ
วิธีการตรวจสอบให้ รัดกุมเหมาะสมเพื่อให้ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ อย่างถูกต้ องดังนี ้
ในปี 2554 ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีข้อสังเกตเกี่ ยวกับความบกพร่ องของระบบควบคุมภายใน
ทางด้ านบัญชี และด้ านสารสนเทศของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ติดตามความคืบหน้ าของการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ในปี 2554 จัดทารายงานตรวจสอบ และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 2/2556 แล้ ว
สาหรับปี 2555 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าไม่มี
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 จานวน 3 เรื่ อง ได้ รับการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วในทุกประเด็น โดยประเด็นข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี ้
หัวข้ อ
ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ ายบริหาร
1.การสอบทานกระทบ มี ก ารด าเนิ น การสอบทานจากระบบ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว โดยท าการ
ยอดเงินฝากธนาคาร
จัด พิ ม พ์ เ อกสารเพื่ อ ให้ ผ้ ู ปฏิ บัติ ง านลงนามใน สอบทานยอดเงินฝากธนาคารจากระบบ และ
เอกสาร
พิมพ์เอกสารให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน และผู้ตรวจสอบลง
นามเรี ย บร้ อยและรายงานต่อ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในแล้ ว
2.ประเด็นเกี่ยวกับภาษี เงิน การค านวณรายการต่ อ ไปนี ไ้ ม่ เ ป็ นไปตาม ได้ ปรับปรุ งแก้ ไขในประเด็นเกี่ยวกับภาษี เงินได้
ได้
หลักเกณฑ์ทางด้ านภาษี
ทังหมดเรี
้
ยบร้ อยและรายงานต่อฝ่ ายตรวจสอบ
- การทารายการกับบริ ษัทที่เกี่ ยวโยงกัน ได้ แก่ค่า ภายในแล้ ว
เช่า และค่าธรรมเนียม ไม่ใช้ เกณฑ์อัตราตลาด
ในการอ้ างอิง
- รวมค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมในต่างประเทศ ซึง่
ไม่สามารถรวมเข้ าไปในรายการหักเพื่อคานวณ
ภาษี
- การคานวณ Profit Sharing จาก Securities
Clearing Fund และบันทึกเป็ นรายการกาไร ซึง่
ไม่ ค วรรวมรายการดั ง กล่ า วเป็ นรายได้ เพื่ อ
คานวณภาษี
- การปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้ า โดยใช้ ราคา Bid
Price ในการคานวณ ซึ่งควรจะใช้ ราคา Close
Price หรื อราคาปิ ด
- วิ ธี ก ารค านวณค่ า เสื่ อ มราคาของซอฟท์ แ วร์
ทางบัญีชี ไม่ตรงกับการคานวณทางภาษี และ
บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สามารถนามาหักภาษีได้

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หัวข้ อ

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ ายบริหาร
- การบัน ทึ ก รายการก าไร (ขาดทุน ) จากอัต รา
แลกเปลี่ ย น โดยค านวณก าไร (ขาดทุน ) จาก
อัต ราแลกเปลี่ ย นจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ไ ม่
เหมาะสม
- การคานวณ Profit Sharing สาหรั บเจ้ าหน้ าที่
การตลาดจากกาไรขันต้
้ น
3.ใบสาคัญทัว่ ไปควรได้ รับ บันทึกรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันไม่มีผ้ ู ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว โดยให้ ผ้ สู อบทานลงนามใน
การอนุมตั ิ
ลงนามสอบทาน
ใบสาคัญ ทั่ว ไปเรี ย บร้ อยและรายงานต่อ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในแล้ ว

สาหรับปี 2556 ผู้สอบบัญชี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความบกพร่ องของระบบควบคุมภายในทางด้ านบัญชี และด้ าน
สารสนเทศของ AS ซึง่ AS ได้ ติดตามความคืบหน้ าของการแก้ ไขข้ อบกพร่องในปี 2556 โดยฝ่ ายบริ หารได้ ชี ้แจงในการแก้ ไข
ปั ญหาตามข้ อสังเกตเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะนาเสนอเข้ าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบในการ
ประชุมครัง้ ต่อไป
ประเด็นข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี ้
หัวข้ อ
1. ก า ร ตั ้ ง ร หั ส ผ่ า น
(Password) เพื่ อ ความ
ปลอดภัยสาหรั บการเข้ า
ร ะ บ บ แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้ องกั บ ความมุ่ ง
หม ายใ นการ ควบคุ ม
ภายในของฝ่ ายบริ หาร

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทควรมีมาตรฐานการตังรหั
้ สผ่านที่มีความ
ซับ ซ้ อ น และส่ ง มาตรฐานดัง กล่ า วไปให้ ผ้ ูใ ช้
ระบบทุกคน เพื่อ ให้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครั ด
นอกจากนี ้ควรมีการทบทวนและนาส่งใปให้ ผ้ ใู ช้
ระบบเป็ นระยะๆ เพื่อให้ การใช้ และการควบคุม
รหัส ผ่ า นสอดคล้ อ งกับ ความมุ่ง หมายในการ
ควบคุมภายในของฝ่ ายบริ หาร นอกจากนี ้ การ
ตั ง้ รหั ส ผ่ า นต้ องมี ก ารเข้ ารหั ส เพื่ อ รั ก ษา
ความลับ และเพื่ อ ความปลอดภัย ในการใช้
รหัสผ่าน

2. การติดตามการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง
(Change
Management)และการ
ติดตาม Logical
Access การเข้ าใช้ งาน
ในระบบ Back Office

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษั ท ควรเข้ ามาติ ด ตาม
Change Management และ Logical Access
สาหรับฝ่ าย Back Office รวมทังควรมี
้
ผ้ ูสอบ
บัญชี สาหรับระบบสารสนเทศ
บริ ษัทมี ฝ่ายติดตามเพื่อตรวจสอบและติดตาม
Change Management และ Logical Access
สาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทยังไม่มีฝ่ายติดตามดังกล่าวสาหรับระบบ
ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 3

ความเห็นฝ่ ายบริหาร
เนื่องจากบริ ษัทมีระบบปฏิบตั กิ ารในปั จจุบนั ซึง่
ได้ แ ก่ ระบบ SBA และได้ มีการตัง้ ระดับการ
รั กษาความปลอดภัยให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
และกฏเกณฑ์ ก ารรั ก ษาความปลอดภัย ซึ่ง มี
ข้ อแนะนาให้ มีการควบคุมความปลอดภัยของ
รหัสผ่าน โดยบริ ษัทมี กระบวนการเพียงพอใน
การป้องกันความปลอดภัยของรหัสผ่าน
และเนื่องจากระบบปฏิบตั ิการ SBA ในปั จจุบนั
ยัง ไม่ ส ามารถรองรั บ การตัง้ ค่ า รหัส ผ่ า นที่ มี
ความซับ ซ้ อ นมากนัก อย่ า งไรก็ ต ามทางฝ่ าย
บริ หารได้ พิจารณาการเปลี่ ยนระบบใหม่ และ
พ บ ว่ า ก า ร เ ป ลี่ ย น ร ะ บ บ ใ ห ม่ มี ต้ น ทุ น
ค่อนข้ างมาก
ฝ่ ายบริ หารได้ มีการกาหนดสิ ทธิ ข องพนักงาน
ทุ ก ระดั บ ตามความจ าเป็ น ในการเข้ าสู่
ระบบงาน Back office และฝ่ ายตรวจสอบได้ มี
แผนการตรวจสอบการเข้ า สู่ร ะบบงาน Back
office ตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
ปั จ จุบันบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ภ ายนอก
ส าหรั บระบบสารสนเทศ ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบแล้ ว

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หัวข้ อ

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
Back Office

ความเห็นฝ่ ายบริหาร

นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รายงานข้ อสังเกตบางประการของ AF โดย ประเด็นข้ อสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีของ AF ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี ้
หัวข้ อ
1. การปรับข้ อมูลวงเงิน
สินเชื่อลูกค้ า และลูกหนี ้

2. การจัดทารายงาน
ทบทวนวงเงินสินเชื่อ

3. ยอดคงเหลือเอกสารรับ
ซื ้อของลูกหนี ้เกินวงเงิน
สินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ ายบริหาร
ควรปรับข้ อมูลของลูกค้ า และลูกหนี ้ในระบบให้ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไขข้ อมู ล วงเงิ น ลู ก หนี ใ้ น
ถูกต้ องตรงตามที่ได้ รับการอนุมตั ิ
ฐานข้ อมูล ของลู ก หนี ใ้ ห้ ตรงกับ ใบขออนุมั ติ
สินเชื่อเรี ยบร้ อยและรายงานต่อฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในแล้ ว
ควรทบทวนวงเงินสินเชื่อลูกค้ า และลูกหนี ้ปี ละ สานักบริ หารความเสี่ ยงได้ ดาเนินการทบทวน
1 ครัง้ ตามนโยบายสินเชื่อของบริ ษัท
วงเงินลูกหนี ้ส่วนใหญ่เรี ยบร้ อยและรายงานต่อ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในแล้ ว เหลือเพียง 4 ราย ซึง่
มี ว งเงิ น ไม่ เ กิ น 5 ล้ านบาท ซึ่ ง คาดว่ า จะ
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2557 อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ได้ มีการกาหนดใน
ระบบปฏิบัติการว่าถ้ าหากลูก ค้ ารายใดมิได้ มี
การทบทวนวงเงิน ก็จะไม่สามารถรับซื ้อได้ โดย
จะต้ องดาเนินการทบทวนวงเงิน และขออนุมัติ
จากผู้มีอานาจก่อน จึงจะสามารถทารายการได้
ควรมี การสอบทานยอดคงเหลือเอกสารรั บซือ้ ปั จจุบนั ระบบปฏิบตั ิการมีระบบการตรวจสอบ
เปรี ยบเทียบกับวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ และ ยอดหนี ้ และวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมัติ หากมี
หากพบว่ า มี ย อดคงเหลื อ เอกสารรั บ ซื อ้ ของ การรับซื ้อเกินวงเงินจะไม่สามารถทารายการรับ
ลูก หนี ร้ ายใดเกิ นวงเงิน สิ น เชื่ อ จะต้ อ งทาการ ซื ้อได้ โดยจะต้ อ งดาเนินการขออนุมัติจากผู้มี
ติดตาม และหาสาเหตุของรายการดังกล่าว
อ านาจอนุ มั ติ จึ ง จะสามารถท ารายการได้
ตามปกติ

สาหรับประเด็นข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีของ AF ณ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี ้
หัวข้ อ
1. การปรับข้ อมูลวงเงิน
สินเชื่อลูกค้ าและ
ลูกหนี ้

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ความเห็นฝ่ ายบริหาร
การปรั บ ข้ อ มูลของลูก ค้ า และลูกหนี ใ้ นระบบให้ สาเหตุที่วงเงินสินเชื่อในฐานข้ อมูลลูกค้ าไม่ตรง
เป็ นปั จจุบนั ตามที่ได้ มีการอนุมตั ิ
กั บ ที่ ได้ รั บอ นุ มั ติ เ นื่ อ ง จ าก อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนิ น การจั ด ท านิ ติ ก รรมสั ญ ญา ซึ่ ง ตาม
ระเบียบสินเชื่อจะยังไม่สามารถปรับปรุ งข้ อมูล
วงเงินในระบบงานได้ ภายหลังจากที่ได้ จัดทา
นิติกรรมสัญญาและลงนามในนิติกรรมสัญญา
เรี ยบร้ อยแล้ วจึงจะดาเนินการปรั บปรุ งข้ อ มูล
วงเงินในระบบงานได้
โดยปั จ จุบันทางบริ ษั ท ได้ ดาเนิน การปรั บปรุ ง
ข้ อ มูลวงเงินของลูกค้ าและลูกหนี ด้ ังกล่าว ใน
ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หัวข้ อ

ข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นฝ่ ายบริหาร
ระบบงานเรี ยบร้ อยแล้ ว*

2. การจัดทารายงาน
ทบทวนวงเงินสินเชื่อ

ควรทบทวนวงเงินสินเชื่อลูกค้ า และลูกหนีป้ ี ละ1
ครัง้ ตามนโยบายสินเชื่อของบริ ษัท
การ ท บทวน วง เ งิ นลู ก ค้ าแ ล ะ ลู ก ห นี ้ ไ ด้
ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
3. ยอดคงเหลือเอกสาร ควรมี ก ารสอบทานยอดคงเหลื อ เอกสารรั บ ซื อ้ สาหรับกลุ่มลูกหนี ้ บริ ษัทจะมีการกาหนดวงเงิน
รับซื ้อของลูกหนี ้เกิน
เปรี ยบเทียบกับวงเงินสินเชื่ อ ที่ได้ รั บอนุมัติ และ หลักเป็ นกลุ่ม และกาหนดวงเงินย่อยของบริ ษัท
วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับ
หากพบว่ามียอดคงเหลือเอกสารรับซื ้อของลูกหนี ้ ในกลุ่ม ซึง่ จะเป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติ
อนุมตั ิ
รายใดเกิ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ จะต้ อ งท าการติ ด ตาม สินเชื่อ หากมีการรั บซื ้อเกินวงเงินย่อยโดยที่ไม่
และหาสาเหตุของรายการดังกล่าว
เกินวงเงินหลัก ก็จะสามารถดาเนินการรับซื ้อได้
ภายใต้ ระเบียบอานาจอนุมตั สิ ินเชื่อดังกล่าว
*หมายเหตุ: ในการปรับเพิ่ม/ลดวงเงินสินเชื่อลูกค้ า บริ ษัทจะประเมินจากข้ อมูลในอดีตและแนวโน้ มในอนาคตของลูกค้ า ประกอบกับ
ปริ มาณการใช้ ยอดวงเงินสินเชื่อที่ผ่านมา ยอดขาย และความสามารถในการชาระหนีข้ องลูกหนี ้ อีกทังการปรั
้
บวงเงิน
สินเชื่อลูกค้ าเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง หากธุรกิจของลูกค้ ามีความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและอาจจะส่งผล
กระทบต่อบริ ษัท ในกรณีดงั กล่าวบริ ษั ทจะพิจารณาปรั บลดวงเงินลูกค้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกรรมการค้ าและระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้ าแต่ละรายที่บริ ษัทยอมรับได้ และสาหรับลูกค้ าที่มีรายชื่อในประเด็นข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ปรับลดวงเงินลง เกิดจากลูกค้ ามีธุรกรรมการค้ าที่เกิดขึ ้นลดลง
บริ ษัทมีการกาหนดกรอบเวลาในระเบียบงานสินเชื่ อ (3 เดือ น) ในการให้ ลูกค้ าดาเนินการลงนามในนิติกรรมสัญญา
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินลูกค้ า ซึง่ หากเป็ นกรณีปรั บลดวงเงินลูกค้ าและลูกค้ ายังมิได้ ดาเนินการลง
นามในนิติกรรมสัญ ญา สานักบริ หารความเสี่ยงจะเป็ นหน่วยงานที่ติดตามดูแ ลให้ ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว และจัดทารายงานเสนอต่อกรรมการผู้จดั การ ซึง่ หากลูกค้ าไม่ลงนามในนิตกิ รรมสัญญาภายในกรอบระยะเวลาที่
กาหนด บริ ษัทจะดาเนินการระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อทันที ทังนี
้ ้ สานักกากับดูแลและตรวจสอบภายในของบริ ษั ท จะ
ติดตามผลการดาเนินการตามข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี โดยจะรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัททราบผลการแก้ ไขดังกล่าว และตัวแทนบริ ษัทใหญ่จะแจ้ งมายังคณะกรรมการบริ ษัทใหญ่ตามลาดับ

ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่มมี ติลดวงเงินสินเชื่อลูกค้ าและอยูร่ ะหว่างจัดทานิติกรรมสัญญา ไม่มีลกู ค้ ารายใดทีใ่ ช้ วงเงินเกิน
จากวงเงินใหม่ที่ได้ รับอนุมตั ิ เนื่องจากภายหลังจากที่ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิมีมติให้ ลดวงเงินสินเชื่อลูกค้ าแล้ ว ฝ่ ายสินเชื่อและ
การตลาดจะดาเนินการแจ้ งฝ่ ายปฏิบตั ิการรับทราบการเปลีย่ นแปลงวงเงินดังกล่าว เพื่อให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการควบคุมการใช้
วงเงินไม่ให้ เกินกว่าวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิใหม่จนกว่าจะได้ มกี ารปรับข้ อมูลวงเงินในระบบฐานข้ อมูล โดยการรับซื ้อเอกสาร
การค้ าในแต่ละครัง้ จะควบคุมการรับซื ้อเอกสารมิให้ เกินกว่าวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ นอกจากนี ้สานักบริ หารความเสีย่ งก็ได้ มี
การสอบทานการใช้ วงเงิน ร่วมกับสานักกากับดูแลและตรวจสอบภายในได้ มกี าหนดแผนการสอบทาน การเปิ ดปิ ดวงเงิน
สินเชื่อลูกค้ าและลูกหนี ้อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั ง้ ที่
3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2556 ของ AC

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
และได้ ดาเนินการตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2557 โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2556 ของบริษัทฯ สรุ ปได้ ดังนี ้
หน่ วยงาน
เรื่องที่ติดตาม
1. การตรวจสอบฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการ
และการเงิน
จ่ายเงิน ระบบการรับเงิน ระบบเงินสดย่อย การ
จัด ทางบการเงิน และการปิ ดบัญ ชี การนาส่ ง
ภาษี ต่อ กรมสรรพากร และการจัด ทารายงาน
เสนอผู้บริ หาร
2. การตรวจสอบฝ่ าย
ฝ่ ายต ร วจส อ บภายใ นได้ ต ร วจส อ บการ
ลงทุน
ปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายลงทุน นอกจากนี แ้ ล้ วได้
ตรวจสอบขันตอนการลงทุ
้
น

3. การตรวจสอบฝ่ าย
สนับสนุนธุรกิจ

ผลการติดตาม
จากการตรวจสอบฝ่ ายบัญชี และการเงินพบว่า
ฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น ปฏิ บัติง านเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของบริ ษัทฯ และมาตรฐานการบัญชี

จากการตรวจสอบพบว่าฝ่ ายลงทุนปฏิบัติตาม
นโยบาย และขอบเขตการลงทุน ถูก ต้ อ ง และ
เหมาะสม และฝ่ ายลงทุนปฏิบตั ิงานเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามคู่มือการ
ลงทุน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการ จากการตรวจสอบพบว่า ฝ่ ายสนับ สนุน ธุ ร กิ จ
จั ด ซื อ้ โครงสร้ างองค์ ก ร การจั ด ท า Job ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ป ต า ม คู่ มื อ อ า น า จ ก า ร
Description และนโยบายสารสนเทศ
ดาเนินการ และโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯ

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี 2557 ของบริษัทฯ สรุ ปได้ ดังนี ้
หน่ วยงาน
1. การตรวจสอบระบบเงิน
สดย่อย
2. การตรวจสอบระบบ
สินทรัพย์ถาวร

3. การตรวจสอบฝ่ าย
ลงทุน

เรื่องที่ติดตาม
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบเงินสด
ย่อย ในวันที่ 1 มกราคม - 25 เมษายน 2557
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ส่มุ ตรวจสอบสินทรัพย์
ถาวร

ผลการติดตาม
จากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
กฏระเบียบการเบิกเงินสดย่อย
จากการตรวจสอบพบว่ า มี ก ารตั ด รายการ
สินทรัพย์ถาวรถูกต้ องครบถ้ วน และกระบวนการ
จัดซื ้อสินทรัพย์เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท ฯ และ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการ จา กก า ร ต ร วจ ส อ บ พ บว่ า ฝ่ า ยล ง ทุ น ไ ด้
ปฏิบตั ิงานตามกฏระเบียนของบริ ษัทและคู่มือ ปฏิบัติงานเป็ นไปตามกฏระเบียบบริ ษัทฯ และ
การลงทุน
คูม่ ือการลงทุน

รายงานผลการตรวจสอบภายในของ AS
สาหรับการตรวจสอบภายใน AS มีแผนกากับดูแลและตรวจสอบประจาปี ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
เป็ นไปตามกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยแบ่งเป็ นการตรวจสอบรายเดือน รายไตรมาส และรายครึ่งปี
รายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2556 โดยรายละเอียดของส่วนงานที่ตรวจสอบ สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นรายเดือน จานวน 9 เรื่ อง ได้ แก่
1. การส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่อาจเข้ าข่ายเป็ นคาสัง่ ที่ไม่เหมาะสม
2. การแก้ ไขรายการซื ้อขายในระหว่างชัว่ โมง และหลังปิ ดการซื ้อขาย
3. การฟั งเทปบันทึกการให้ คาแนะนา รับคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรั พย์ที่อยูใ่ น Turnover List
4. การจ่ายค่าตอบแทน และการคานวณ Incentive
5. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการลงทุน
6. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารเงิน
7. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
8. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสานักงานสาขาวินด์มิลล์
9. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสาขาศรี ปทุม
โดยเรื่ องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายหลังการออกรายงานการตรวจสอบ ได้ แก่ การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายจัดการลงทุน การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ และการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
สาขาศรี ป ทุม ซึ่ง AS ได้ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขาศรี ปทุม เรี ย บร้ อยแล้ ว ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 สาหรั บการ
ตรวจสอบฝ่ ายจัดการลงทุน AS ได้ ตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และสาหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรั พย์ AS ได้ ตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2557 และจากการ
ตรวจสอบพบว่าทัง้ 3 รายการดังกล่าว ไม่มีประเด็น
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นรายไตรมาส จานวน 16 เรื่ อง ได้ แก่
1. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะ Big Lot และ Put Through
2. การขึ ้น/เพิกถอนหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List / Restricted List
3. การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)
4. การซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
5. การฟั งเทปการให้ คาแนะนาของนักวิเคราะห์การลงทุน
6. การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้ า
7. การกากับดูแลธุรกรรมตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
8. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance
9. การซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริ ษัท
10. การแก้ ไขข้ อมูลของลูกค้ า
11. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Trade)
12. ลูกหนี ้ค้ างชาระค่าซื ้อหลักทรัพย์ (Overdue)
13. การฝาก / ถอน / โอน เงินสด และหลักทรัพย์
14. การเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) และการซื ้อขายตราสารหนี ้
15. ตรวจสอบบัญชีซื ้อขายของบริ ษัทแม่ และบริ ษัทในเครื อ
16. การประกอบธุรกรรมกองทุนส่วนบุคคล (P/F)

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
โดยเรื่ องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายหลังการออกรายงานการตรวจสอบ ได้ แก่ การประกอบธุรกรรมกองทุน
ส่วนบุคคล (P/F) ซึง่ AS ได้ ดาเนินการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และพบว่าไม่มีประเด็น
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ ทกุ หกเดือน จานวน 6 เรื่ อง ได้ แก่
1. สุม่ ฟั งเทปผู้บริ หารฝ่ ายการตลาดที่มีลกู ค้ าอยูใ่ นความดูแล
2. การเข้ าถึงข้ อมูล
3. การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง พร้ อมติดตามการส่งมอบหลักทรัพย์
4. การเปิ ดบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องลูก ค้ า การท าความรู้ จัก ลูก ค้ า การจัด ท า KYC/CDD การจัด ท า
Suitability Test การพิจารณาวงเงิน
5. การจ่ายผลตอบแทนและการคานวณ Profit Sharing
6. ยืนยันผลการซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยเรื่ องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายหลังการออกรายงานการตรวจสอบ ได้ แก่ การสุ่มฟั งเทปผู้บริ หารฝ่ าย
การตลาดที่มีลกู ค้ าอยูใ่ นความดูแล ซึง่ AS ได้ ดาเนินการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 และพบว่าไม่มี
ประเด็น
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นรายปี จานวน 1 เรื่ อง ได้ แก่ ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้
แนะนาการลงทุน โดยพบว่าเรื่ องดังกล่าวไม่มีประเด็น
การตรวจสอบเพิ่มเติมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2557
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นรายเดือน จานวน 7 เรื่ อง ได้ แก่
1. การส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่อาจเข้ าข่ายเป็ นคาสัง่ ที่ไม่เหมาะสม
2. การแก้ ไขรายการซื ้อขายในระหว่างชัว่ โมง และหลังปิ ดการซื ้อขาย
3. การฟั งเทปบันทึกการให้ คาแนะนา รับคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่อยูใ่ น Turnover List
4. การจ่ายค่าตอบแทน และการคานวณ Incentive
5. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน
6. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบัญชีและเบิกจ่าย
7. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
 การจัดทารายงานตามแผนที่กาหนดไว้ เป็ นรายไตรมาส จานวน 20 เรื่ อง ได้ แก่
1. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะ Big Lot และ Put Through
2. การขึ ้น/เพิกถอนหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List / Restricted List
3. การดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)
4. การซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
5. การฟั งเทปการให้ คาแนะนาของนักวิเคราะห์การลงทุน
6. การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้ า
7. การกากับดูแลธุรกรรมตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
8. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในบัญชี Credit Balance

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9. การซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริ ษัท
10. การแก้ ไขข้ อมูลของลูกค้ า
11. การซื ้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Global Trade)
12. ลูกหนี ้ค้ างชาระค่าซื ้อหลักทรัพย์ (Overdue)
13. การฝาก / ถอน / โอน เงินสด และหลักทรัพย์
14. การเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย (Selling Agent) และการซื ้อขายตราสารหนี ้
15. ตรวจสอบบัญชีซื ้อขายของบริ ษัทแม่ และบริ ษัทในเครื อ
16. การประกอบธุรกรรมกองทุนส่วนบุคคล (P/F)
17. การกากับดูแล IP Address ในพื ้นที่ของลูกค้ าและเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้แนะนาการลงทุน
18. ที่ ม าของค าสั่ง ซื อ้ ขาย การให้ ค าแนะน า สุ่ม ฟั ง คุณ ภาพเสี ย งของเทปบัน ทึ ก และการจัด ท าใบ PreConfirmation
19. การปฎิบตั ิหน้ าที่ของ Trader
20. การเปิ ดบัญชี ซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ ของลูกค้ า การทาความรู้ จัก ลูกค้ า การจัด ทา KYC/CDD การจัดท า
Suitability Test และการพิจารณาวงเงิน
โดยเรื่ องที่ตรวจสอบในไตรมาส 1 ปี 2557 ไม่มีประเด็น
รายงานผลการตรวจสอบภายในของ AF
AF ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีการตรวจสอบภายในแยกออกจาก AC เนื่องจาก AF มีสถานะเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ดังนันจึ
้ งมีระบบควบคุมภายในแยกออกจากกัน โดยในระหว่างปี 2556 มี
การรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แบ่งออกเป็ นกิจกรรมการตรวจสอบรวม 5 กิจกรรม สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
การตรวจสอบ
1. การเปิ ดบัญชี และกาหนด
วงเงินสินเชื่อ

-

2. การเร่ งรัด และติดตาม
หนี ้สิน

-

3. การตรวจสอบระบบการ

-

เรื่องที่ติดตาม
ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
กัน
ความถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสารพิจารณา
สินเชื่อ และแฟ้มสินเชื่อรายตัว
การทบทวนรายละเอี ย ดของลู ก ค้ า อย่ า ง
น้ อยปี ละครัง้
การจัดเก็บเอกสารนิตกิ รรมสัญญา
ปรับปรุ งระเบียบให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
ก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น งานแต่ ล ะ
ขันตอนหลั
้
งจากมีคาพิพากษาให้ ชดั เจน
สอบทานสถานการณ์ฟ้องล้ มละลายลูกค้ า
และผู้ค ้า
คู่มือ ปฏิบตั ิงานระบบเบิกจ่าย รั บชาระหนี ้

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 9

-

ผลการติดตาม
ด าเนิ น การเช็ ค ความสัม พัน ธ์ เพื่ อ ความ
ครบถ้ วนของเอกสารและบันทึกต่างๆ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
การทบทวนวงเงิ น ลู ก ค้ า ได้ ด าเนิ น การ
ทบทวนวงเงินลูกค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
การจัดเก็บเอกสารดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

- ได้ ดาเนินการปรั บปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
เ รี ยบร้ อ ยแ ล้ ว โด ยไ ด้ มี การ ก าหน ด
ระยะเวลาของการดาเนินงานภายหลังจาก
มี ค าพิ พ ากษา ร วม ถึ ง การ ส อ บทาน
สถานการณ์ ฟ้องล้ มละลายของลูกค้ า และ
ผู้ค ้าแล้ ว

- คู่มือการปฏิบตั ิการได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อย

บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
การตรวจสอบ
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้ า การ
ชาระหนี ้ และการจ่ายเงิน
สารองคืนให้ ลกู ค้ า

4. การตรวจนับทรัพย์สิน

5. ระบบสารสนเทศ

เรื่องที่ติดตาม
และจ่ายเงินสารองยังไม่เป็ นปั จจุบนั
- เอกสารประกอบการรับซื ้อไม่ครบถ้ วน และ
ไม่พบบันทึกอนุมัติการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
การรั บซื อ้ บางรายการ ซึ่ ง มี จ านวน 6
รายการ มูลค่า 0.12 ล้ านบาท
- เช็คค ้าประกันที่ครบกาหนดยังไม่ได้ คืนแก่
ลูกค้ า มีจานวน 10 ฉบับ มูลค่า 0.53 ล้ าน
บาท
- คู่มือการปฏิบตั ิงานฝ่ ายบัญชี และการเงิน
กลุ่มทรั พยากรบุคคล และฝ่ ายบริ หารงาน
กลาง ยังไม่เป็ นปั จจุบนั
- ยังไม่ได้ ตรวจนับทรั พย์ สินร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การทบทวนระบบสารสนเทศ

ผลการติดตาม
แล้ ว
- ดาเนินการแก้ ไขเอกสารประกอบการรับซื ้อ
เรี ยบร้ อยแล้ ว
- ด าเนิ น การคื น เช็ ค ค า้ ประกัน ให้ แ ก่ ลูก ค้ า
เรี ยบร้ อยแล้ ว

- คู่มือการปฏิบตั ิงานได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อย
แล้ ว

- มีการตรวจนับเรี ยบร้ อยแล้ ว
ได้ ทาการปรั บปรุ งระบบควบคุมภายในของ
ระบบสารสนเทศโดยรวมเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ได้ มี กา ร เ พิ่ ม อั ต ร าก าลั ง ค น เ มื่ อ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556

ไตรมาส 1 ปี 2557 ได้ ทาการสอบทานเพิ่มเติมดังนี ้
หน่ วยงาน
1. การเร่ งรัด และติดตาม
หนี ้สิน

เรื่องที่ติดตาม
ผลการติดตาม
ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการ พบว่ า กลุ่ มนิ ติ ก ร ฝ่ ายบริ หาร งานกลาง
เร่ งรั ด และติดตามหนี ส้ ิน ของกลุ่มนิติกร ฝ่ าย ปฏิบัติงานเป็ นไปตามกฎระเบีย บของบริ ษัท ฯ
บริ หารงานกลาง
และมาตรฐานการบัญชี

รายงานผลการตรวจสอบภายในของ AD
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ AC ระหว่างปี 2556 ได้ รายงานการติดตามผลการแก้ ไขการควบคุม
ภายในของ AD ใน 3 ส่วนงานดังนี ้
หน่ วยงาน
1. ส่วนงานสนับสนุนการ
บริ หารงาน

เรื่องที่ติดตาม
ผลการติดตาม
- ก า ร ท บ ท ว น ผั ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น - ดาเนินการทบทวนผังกระบวนการทางาน
(Workflow) ให้ เป็ นปั จจุบนั
(Workflow) เอกสารค าบรรยายลั ก ษณะ
- ทบทวนเอกสารค าบรรยายลั ก ษณะงาน งาน (Job Description) และจัด ท าคู่มื อ
อ านาจด าเนิ น การ (Authority
list)
(Job Description) อย่างสม่าเสมอ
- การจัดทาคูม่ ืออานาจดาเนินการ (Authority เ รี ย บร้ อ ยแ ล้ ว พ ร้ อ ม ทั ง้ สื่ อ ส า ร ก า ร
ปฏิบตั งิ านในบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
list)
- การสื่ อ สารการปฏิ บัติ ง านในบริ ษั ท อย่ า ง - นโยบายก าหนดแผนธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง และ
นโยบายในการรั กษาข้ อ มูลสารสนเทศจะ
สม่าเสมอ
อ้ างอิงกับนโยบายสารสนเทศของบริ ษัทแม่
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
หน่ วยงาน

2. ส่วนงานการให้ การบริ การ

3. ส่วนงานบัญชี และการเงิน

เรื่องที่ติดตาม
ผลการติดตาม
- การก าหนดนโยบายในการรั ก ษาข้ อมู ล และอาศัยบุคลากรของบริ ษัทแม่ในการให้
ความช่วยเหลือทางด้ านสารสนเทศ
สารสนเทศ
- การ วาง แ ผ นธุ ร กิ จ ต่ อ เ นื่ อ ง ( Business
Continuity Plan: BCP)
- นโยบายในการกาหนดราคาค่าบริ การ
- นโยบายในการตังหนี
้ ้สูญที่ชดั เจน
- เนื่องจาก AD มีขนาดเล็ก และจานวนลูกค้ า
- การสอบทานเอกสารท าการ และร่ าง ไม่ ม าก สามารถติด ตามดูแ ลได้ ทั่วถึง จึ ง
ยัง คงใช้ แนวทางในการพิ จ ารณาหนี ส้ ู ญ
รายงานการให้ บริ การ
- ระบุวัตถุประสงค์ และข้ อสรุ ปที่ได้ จากการ โดยพิจารณาความสามารถในการชาระหนี ้
ของลูกหนี ้เป็ นรายลูกหนี ้แบบเฉพาะเจาะจง
สอบทานกระดาษทาการ
- การจัดเก็บเอกสารกระดาษทาการอย่างเป็ น - ประเด็นอื่นๆ ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ระเบียบเรี ยบร้ อย
- การ แ บ่ ง แ ยกหน้ า ที่ ใ นการ ท าง านใ ห้ ทุกประเด็น ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
เหมาะสม
- การก าหนดนโยบาย และกระบวนการใน
การจ่ า ยเงิ น สดย่ อ ยอย่ า งเหมาะสม และ
ชัดเจน
- การจัดทาใบสั่งซือ้ สาหรั บการจัดซือ้ สินค้ า
และบริ การ
- การสอบทานรายการบันทึกบัญชี จากผู้ทา
บัญชี
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บริ ษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
รายงานผลการตรวจสอบภายในของ AI
ในระหว่างปี 2556 ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าตรวจสอบการควบคุมภายในของ AI และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 3 หัวข้ อดังนี ้
หัวข้ อ
1. การจัดตังบริ
้ ษัท

เรื่องที่ตรวจสอบ
- ขันตอนการจั
้
ดตังบริ
้ ษัท
- เอกสารประกอบการจัดตังบริ
้ ษัท

2. สินทรัพย์ถาวร

- สุ่มตรวจนับทะเบียนสินทรั พย์ ถาวร และ

ผลการตรวจสอบ
- การจัดตัง้ AI เสร็ จสิน้ แล้ ว และเอกสารมี ความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์
- เนื่ อ งจาก AI ยัง มี คุณ สมบัติไ ม่ ค รบถ้ วนที่ จ ะ
สามารถขอ Full License เพื่อประกอบธุรกิจอย่าง
เต็มรู ปแบบได้ AI จึงดาเนินการยื่นเรื่ องเพื่อขอ
ผ่ อ นผั น ใบอนุ ญ าตตามแบบฟอร์ ม 22 ของ
กระทรวงพาณิ ชย์ สาธารณรั ฐสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่า
จะได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2557
หลังจากนัน้ AI จะสามารถประกอบธุรกิจในส่วน
ของที่ปรึกษาทางการเงินได้ แต่ไม่ครบทุกประเภท
- ไม่พบความแตกต่างอย่างเป็ นนัยยะสาคัญ

3. เงินสดย่อย

การคานวณค่าเสื่อม
- ตรวจนับเงินสดย่อย และการเบิกจ่ายเงิน
สดย่อย

- ไม่ปรากฎผลต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญ
- ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว สาหรั บการเบิกจ่าย 1
รายการที่ เ อกสารประกอบรายการเบิก จ่ า ยไม่
ครบถ้ วน

ส่วนที่ 2-10 หน้ าที่ 12

