บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

10.

การควบคุมภายใน

10.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 โดยมีประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมและรวมใหความเห็น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถาม
และ/หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝายบริหาร แลวสามารถสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง
5 ดาน คือ 1) องคกรและสภาพแวดลอม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5) ระบบการติดตาม (แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกลาวพิจารณาตามเอกสารแนบ 1) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเหมาะสมและเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแลว ซึ่งการ พิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว จะคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสํา คัญ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะตองไมเปนผูพิจารณา หรืออยู ในที่ประชุมในขณะที่มีการ
พิจารณาการทําธุรกรรม และถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดให
ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสําหรับหัวขออื่นวามีความเพียงพอและเหมาะสม
การควบคุมภายในของบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายใน และผูบริหารบริษัท เพื่อใหการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อการพิจารณางบการเงินและการสอบทานใหบริษัทมีรายงานทาง
การเงินอยางถูกตอง และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
10.2 ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษั ทไดรับการตรวจสอบภายในจากผูตรวจสอบภายในของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด
(มหาชน) (“CEN”) (เปนผูถือหุนในบริษัทสัดสวนรอยละ 77.77 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน) เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบและวางแผนระบบควบคุมภายในของบริษัท (Internal Audit) โดยมีการกําหนดการ
ประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเปนประจําทุกไตรมาสอยางสม่ําเสมอ สําหรับการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้งหมด 11 ฝาย ไดแก 1) ฝายผลิต 2) ฝาย
วิศวกรรม 3) ฝายคลังและจัดสงสินคา 4) ฝายซอมบํารุง 5) ฝายขายและการตลาด 6) ฝายบัญชี 7) แผนกการเงินและ
ติดตามหนี้ 8) แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 9) แผนกจัดซื้อทั่วไป 10) ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 11) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทั้ง 11 ฝาย จะประกอบไปดวย 30 ระบบงานยอย ซึ่งหนวยงานตรวจสอบภายในจะเขาไปตรวจสอบทุกระบบงาน โดย
จะเขามาดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัททุกไตรมาสเปนระยะเวลา 1 ป โดยมีแผนงานการแบง เพื่อเขา
ตรวจสอบทั้ง 30 ระบบงานยอยเหมือนกันในแตละไตรมาสของทุกป ดังนี้
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ไตรมาสที่ 1:
ระบบที่จะเขาตรวจสอบ
1. ระบบงานขาย
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ไตรมาสที่ 2:
ระบบที่จะเขาตรวจสอบ
1. ระบบงานบุคคล

ไตรมาสที่ 3:
ไตรมาสที่ 4:
ระบบที่จะเขาตรวจสอบ
ระบบที่จะเขาตรวจสอบ
1. ระบบงานจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด 1. ระบบงานจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด
จาง (จัดซื้อทั่วไป)
จาง (จัดซื้อวัตถุดิบ )
ระบบงานจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด 2. ระบบเงินเดือน คาจาง และ 2. ระบบงานซอมบํารุง
2. ระบบงานสินคาคงคลัง
จาง (จัดซื้อทั่วไป)
ผลตอบแทนอื่นๆ
ระบบงานผลิต
3. ระบบงานจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด 3. ระบบงานผลิต
3. ระบบงานบุคคล
จาง (จัดซื้อวัตถุดิบ )
ระบบงานวางแผนผลิ ต 4. ระบบงานสินคาคงคลัง
4. ระบบงานสารสนเทศ
4. ระบบเงินเดือน คาจาง และ
และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลตอบแทนอื่นๆ
สินคา
ระบบรายไดและลูกหนี้
5. ระบบเจาหนี้
5. ระบบตนทุนผลิตและงาน 5. ระบบเงินสดยอย
ระหวางทํา
ระบบรายได รั บ ล ว งหน า 6. ระบบคาใชจาย
6. ระบบงบประมาณ
6. ระบบเงิ น ทดรองจ า ยและ
หรือการรับรูรายได
เคลียรเงินทดรองจาย
ระบบรับชําระหนี้
7. ระบบจายชําระ (บัญชี)
7. ระบบปดบัญชี
7. ระบบสินทรัพยถาวร
ระบบงานขาย
8. ระบบเงินกูยืมและการจาย 8. ระบบจายชําระ (การเงิน)
ชําระ (บัญชี)

ในไตรมาสที่ 4 ป 2556 หนวยงานตรวจสอบภายใน มีความเห็นวา ฝายงานตางๆ ไดปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูตรวจสอบภายในเรียบรอยแลวทุกประเด็น และไมมีประเด็นขอบกพรองใดๆ คงเหลือ โดยหนวยงานตรวจสอบภายในได
นําเสนอรายงานสรุปการติดตามผลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย และตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแลววาไมมีประเด็นขอบกพรองในระบบ
การควบคุมภายในอยางมีสาระสําคัญ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2557 หนวยงานตรวจสอบภายใน มีความเห็นวา ฝายงานตางๆ ที่ไดทําการตรวจสอบ มีระบบการ
ควบคุม ภายในอยูใ นเกณฑที่ เพีย งพอ มีป ระสิท ธิภ าพ ไมมี ป ระเด็ น ที่เปน สาระสํา คัญ ในการเขา ตรวจสอบ โดยแผนก
ตรวจสอบภายในไดนําเสนอรายงานสรุปการติดตามผลดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย และตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3
/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแลววาไมมีประเด็น
ขอบกพรองในระบบการควบคุมภายในอยางมีสาระสําคัญ
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

10.3

ความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

สําหรับงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งทางสํานักงานมิไดทําการตรวจสอบทุก
รายการ เพียงแตใชวิธีการทดสอบเทานั้น ดังนั้น สํานักงานจึงไมพบประเด็นเพิ่มเติม หรือจุดออนในการควบคุมภายในดาน
บัญชีที่มีสาระสําคัญที่จะใหพิจารณาปรับปรุงแกไขในรายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัทในป 2556

หนาที่ 2.10 - 3

