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เอกสํารแนบ 5

รายละเอียดประกอบอื่น ๆ
5.1 รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถ ือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ระยองไวร อิน ดั สตรีส จํ า กัด (มหาชน) ประกอบด วยกรรมการอิส ระ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2558 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละ
ทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
นายวรวิทย ศิริวฒ
ั นวิมล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
กรรมการตรวจสอบ
5/5
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการตรวจสอบ
2/3
นายพินิต นาคสุขุม 1
กรรมการตรวจสอบ
1/1
ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน 2
1
2

ไดพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากถึงแกกรรม
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภาระกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ
ซึ่งสอดคลองกับข อกํ าหนดและแนวทางปฎิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานั กงานกํา กั บ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและ
ใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวของ
และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอ แนะตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2558 ซึ่งผานการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบ
160
รับรองความถูกตอง.................................................

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2558

ทานความถูกตอง ครบถวน กอนที่จะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มี
ผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทวา รายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลที่มีนัยสําคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได การเลือกใช
นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจํา
ทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ไดอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัท และไดใหขอแนะนําที่เปน
ประโยชนตอระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน COSO ป 2013 ที่
ปรับปรุงใหมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ไมพบจุดออนหรือ
ข อ บกพร อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ทํ า ให มี ค วามมั่ น ใจต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายในมากขึ้ น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบความเปนอิสระ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ไดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบ
ภายใน ที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงและมีการปรับแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางมีอิสระเพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทซึ่งไดแสดงไวในรายงาน
ประจําป
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การปฎิบัติตามกฎเกณฑ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทมีไวกับบุคคลภายนอก
ในป 2558 บริษัทไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในดานการ
กํากับดูแล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและ
ขอกําหนดดังกลาว
รายการที่เกีย่ วโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกํ า หนด เพื่ อ ให มั่ น ใจว า รายการดั ง กล า วสมเหตุ ส มผลและเป น ประโยชน สู ง สุ ด ต อ บริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานงานบัญชีและการเงินวารายการคา
หรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันที่ไดพิจารณานั้น บริษัทดําเนินการตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิ จ ปกติที่มี เ งื่ อนไขการค า ทั่ว ไปซึ่ ง มี ค วามสมเหตุสมผล เปน ธรรมและเปน ประโยชนสูง สุดตอบริ ษั ท
รวมทั้งรายการที่มีสาระสําคัญ ไดรับการเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแลว อยางถูกตอง ครบถวน
ผูสอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฎิบัติงานของผูสอบบัญชี สําหรับป
2558 และเห็นวาผลการปฎิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และได
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2559 ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ตองใชในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
จากเรื่องการเปลี่ยนรายงานของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีแบบใหม และเรื่องการนํามาตรฐาน
การบัญชีที่ประกาศใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งตองนํามาปฏิบัติใชในป 2559 เพื่อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของค า ตอบแทนดั ง กล า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ชอบเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คู
162
รับรองความถูกตอง.................................................

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2558

เปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559
1,650,000.- บาท

โดยมีคาสอบบัญชีเปนจํานวนรวม

ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ
และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้งจาก
ผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา
เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วรวิทย ศิริวฒ
ั นวมิ ล
( นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นภายใตนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีดวยความ
ระมัดระวัง ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงาน
ที่เปนจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทาน
ขอมูลทางการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เปน
ผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอ ที่รักษา
ไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้
แลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทําใหคณะกรรมการบริษัทเชื่อไดวางบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
( นายวุฒชิ ัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2558

5.3 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ระยองไวร อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ รวม 3 ทาน โดยมี นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
เปนประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และ ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน เปน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ ในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพื่อทํา
หนาที่ทบทวนผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการ โดยใหมีการกําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรม และสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาเหมาะสม
สอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตางๆ คํานึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการ และเปรียบเทียบอางอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดวย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

วรวิทย ศิริวัฒนวิมล
( นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล )
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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