บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดประกอบอืน ๆ
5.1 รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระซึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ทีมีประสบการณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ในระหว่างปี 2560 มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิน 6 ครัง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครังที
กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุม มีดงั นี

นายวรวิทย์
นายวิเชียร
ดร.พิสณฑ์

ศิริวฒ
ั น์วิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง
5/6
6/6
6/6

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เพือช่วยในการสอบทานให้ บ ริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการ
อย่ างเพี ย งพอ ซึ งสอดคล้ องกับ ข้ อกํ า หนดและแนวทางปฏิ บัติที ดี สํ า หรั บ คณะกรรมการตรวจสอบของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมเพือ
พิ จารณาและให้ ข้อคิดเห็ นในเรื องที สํ าคัญ ร่ ว มกับ ฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ในวาระทีเกียวข้ อง และได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้ อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกไตรมาสเพือให้ มีการดําเนินการในเรื องทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี
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การสอบทานรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 ซึงผ่าน
การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีเข้ าร่ วมหารื อในการสอบ
ทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน ก่ อนทีจะให้ ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิ น รายการปรั บปรุ งบัญชี ที มี
ผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิ น อย่ า งมีส าระสํา คัญ รวมถึ ง ความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้ อ มูล และ
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ การรายงานของผู้บ ริ หารสายงานบัญ ชี และการเงิ นของ
บริ ษัทฯ ว่ารายงานทางการเงินดังกล่าว ได้ จดั ทําขึนโดยถูกต้ องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทังมีการเปิ ดเผย ข้ อมูลทีมีนยั สําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้ วน และ
เชือถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีมีความสมเหตุสมผล
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสียงและการกํากับดูแลกิจการทีดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็ นประจํา
ทุกไตรมาสตามแผนงานทีได้ อนุมัติ ซึงครอบคลุมระบบงานที สําคัญของบริ ษัทฯ และได้ ให้ ข้อแนะนําทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อระบบการควบคุมภายในเพื อให้ มีประสิทธิ ผลยิ งขึน ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัท ฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ทังนี ไม่พบประเด็นหรื อข้ อบกพร่ องทีอาจส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้ างความ
มันใจอย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้ สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงานและ
ภาระหน้ าที ความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพือให้ มนใจว่
ั า
การดําเนินกิจกรรม การตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี ได้ พิจารณาและ
อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี ของผู้ตรวจสอบภายในทีจัดทําขึนตามระดับ และแนวความเสียงทีสําคัญ
ของบริ ษัทฯ มีการปรั บแผนการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับความเสียงที เปลียนแปลงไป ตลอดจนติดตาม
ความคืบหน้ าของการปฏิบตั ิงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการ
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯเป็ นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล การปฏิ บัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ มีการประสานงานทีดีกบั ฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชี
และให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสียง (Risk Management)
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิ ผลโดยได้ ทบทวนปั จจัยความเสียงทีสําคัญของบริ ษัทฯ ซึงได้ แสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี
- บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและ
คุณธรรมอย่าง สมําเสมอ สร้ างความตระหนักรู้ ในเรื องการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันเพือให้ เกิด
เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันทีมีแนวทางในการ
ชีเบาะแสให้ กบั ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี และจากผลการประเมิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยความเป็ นอิสระ สอดคล้ องตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิทีดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีสว่ นช่วยเสริ มสร้ างระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบอย่างสมําเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้ รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบจํานวนรวม 4 ครัง
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานบริ ษัทฯเกี ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ รวมถึงข้ อผูกพันทีบริ ษัทฯ มีไว้ กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พ บประเด็นที เป็ น
สาระคัญในเรื องการปฏิบตั ิทีขัดต่อกฎหมายและข้ อกําหนดดังกล่าว
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การสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน
รายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯกับบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเกียวโยงกัน
หรื อรายการที อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานเกียวข้ อง
อื นๆ ที กํ า หนด เพื อให้ มั นใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริ หารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการ
ทางการค้ าหรื อรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินทีเกียวโยงกันนัน บริ ษัทฯ ดําเนินการตามเงือนไขทาง
ธุรกิ จปกติที มีเงือนไขการค้ าทัวไป ซึงมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
รวมทังรายการทีมีสาระสําคัญได้ รับการเปิ ดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ ว อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทีมีขนาดใหญ่
หรือมูลค่าสูงๆ ซึงมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริ หารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้ มา
หรื อจําหน่ายไป ซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯทีได้ พิจารณานัน บริ ษัทฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
ผู้สอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิ บัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี
2560 ซึงได้ ให้ บริ การสอบบัญชีตอ่ เนืองเป็ นปี ที 5 และเห็นว่าผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับทีน่าพอใจ
มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
- สําหรับปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสํานักงานบัญชี แห่งใหม่ซึงอยู่ในรายชือ
ผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ เนืองจากผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ ให้ บริ การต่อเนืองเป็ นปี ที 5 ติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพือให้ เกิดความเป็ น
อิสระจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง นายสุวจั จชัย
เมฆะอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6638 และ/หรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ าตเลขที 4301 และ/หรื อ นายเกี ยรตินิย ม คุณ ติสุข ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที 4800 และ/หรื อ
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6797 แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํ ากัด (Deloitte) เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สําหรั บ ปี 2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี งบการเงินประจํ าปี
2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนเงินรวม 1,600,000.- บาท ซึงลดลงจาก
เดิม 11.85%
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ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ทําให้ เชือได้ ว่าบริ ษัทฯมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงิ น ที ถูกต้ องเชื อถื อได้ มีการควบคุมภายในที เพีย งพอและเหมาะสม มีการบริ หารความเสียงที มี
ประสิ ท ธิ ผ ล มีก ารกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที ดี รวมทังมี ก ารปฏิ บัติใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบังคับ ที
เกี ยวข้ องกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บั ติ ง าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ช้ ความรู้
ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอและไม่มีข้อจํากัดใน
การได้ รั บ ข้ อ มูล ทรั พ ยากร และความร่ วมมือทังจากผู้บ ริ ห าร พนัก งานและผู้ ทีเกี ยวข้ อง ตลอดจนได้ ใ ห้
ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เพือประโยชน์ตอ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล
(นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงิ นของบริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ได้ จัดทําขึนภายใต้ นโยบายของ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงกํ าหนดให้ ป ฏิ บัติตามหลัก การบัญ ชี ทีรั บ รองทัวไปและบัน ทึกบัญ ชี ด้วยความ
ระมัดระวังประกอบกับการใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงินเพือให้ สะท้ อนผลการดําเนินงานที
เป็ นจริ งของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในด้ านคุณภาพของงบการเงินโดยให้ มีการสอบทาน
ข้ อมูล ทางการเงินและจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ที สําคัญ เพิ มเติมอย่ างเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงินมีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปในการใช้ งบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระเป็ น
ผู้ดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรงประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้ มีประสิทธิผลเพือให้ มนใจได้
ั
ว่ามีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีถูกต้ องครบถ้ วนอย่างเพียงพอทีรักษาไว้
ซึงทรั พย์สินรวมทังป้ องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการทีผิดปกติโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นีแล้ ว
จากโครงสร้ างการบริ หารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าวตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทําให้ คณะกรรมการบริ ษัท เชือได้ ว่างบการเงินของบริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ได้ แสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้ อง
ตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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5.3 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตัง
จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึงปั จจุบันประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
เป็ นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
และกรรมการทีเป็ นกรรมการบริ หาร 1 ท่าน คือนายวุฒิชยั ลีนะบรรจง เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทังนี ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครัง
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนมีหน้ าทีและความรั บ ผิ ดชอบตามข้ อบังคับของบริ ษัท เพื อทํ า
หน้ า ที ทบทวนผลประโยชน์ ต อบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้ จั ด การ โดยให้ มี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการทีเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล
อนึง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสม
สอดคล้ องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ คํานึงถึงขนาดของธุรกิ จ ความเหมาะสมของจํ านวนกรรมการและเปรี ยบเที ยบอ้ างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้ วย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

วรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล
(นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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