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เอกสำรแนบ 5
รำยละเอียดประกอบอื่นๆ

5.1 รำยงำนกำรกำกับดูและกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระของบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วน โดยในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง และมีจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
นายพินิต นาคสุขุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุม
6
5
6

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้ อกาหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญๆ ร่วมกับ
ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอ แนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดาเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร
เป็นประจาทุกไตรมาส สรุปสาระสาคัญพร้อมความเห็นได้ดังนี้
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2557 ซึ่งผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบ
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ทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มี
ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น อย่ า งมี ส าระส าคั ญ และความเพี ย งพอในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญ ในหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ ครบถ้ ว น และเชื่ อ ถื อ ได้ การเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผล
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
พิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุก
ไตรมาสตามแผนงานที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ระบบงานที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท และได้ ใ ห้ ข้ อ แนะน าที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนระบบการ
ควบคุม ภายในของบริษัท ตามแบบประเมิ นที่ปรับปรุง ใหม่ ตาม COSO ปี 2013
ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
ทาให้ มี ค วามมั่ น ใจต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุม ภายในมากขึ้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง มี
ความเห็นว่าบริษัทมี ระบบควบคุม ภายในที่เพียงพอ มี ประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบความเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทา
ขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยงและมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เหมะสมและมีประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี

120

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่
เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติ ที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกาหนดดังกล่าว
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการ ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารว่ารายการที่ เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น บริษัทดาเนินการตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง รายการที่มี
สาระสาคัญ ได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการใน งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี กำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในรอบปี
2557 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และได้
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2558 ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีจานวน 1,557,360.- บาท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ โดยได้รับ ข้อมูล
จากผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน และได้ให้ค วามเห็นอย่างอิสระตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
(นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงิ น ของบริษั ท ระยองไวร์ อิ นดั ส ตรี ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ น โยบายของ
คณะกรรมการบริ ษั ทซึ่ ง กาหนดให้ ป ฏิบั ติต ามหลั กการบั ญชี ที่ รับ รองทั่ว ไป และบั น ทึก บัญ ชี ด้ว ยความ
ระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงาน
ที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทาน
ข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็น
ผู้ ดู แลเกี่ ยวกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น โดยตรง ประเมิ นระบบการควบคุม ภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถู กต้อง ครบถ้วนอย่าง
เพี ยงพอ ที่ รั กษาไว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์สิ น รวมทั้ง ป้ องกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ดการทุ จ ริ ตหรื อการด าเนิน การที่ผิ ด ปกติ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจาปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญ ชี รับอนุญ าต ทาให้คณะกรรมการบริษัทเชื่ อได้ว่างบการเงิ นของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

เชนินทร์ เชน
(รศ. ดร. เชนินทร์ เชน)
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

5.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และ นายพินิต นาคสุขม เป็น
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทา
หน้ า ที่ ท บทวนผลประโยชน์ ต อบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้ จั ด การ โดยให้ มี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ คานึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจานวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
(นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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