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เอกสารแนบ 5

รายละเอียดประกอบอื่น ๆ
5.1 รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

5/5

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ สอดคลองกับขอกําหนดและ
แนวทางปฏิ บัติที่ดีสํา หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํา นัก งานกํ ากั บหลัก ทรั พย และตลาดหลัก ทรั พยแ หงประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบ
ภายใน และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ซึ่งผานการสอบทาน และ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความถูกตอง ครบถวน กอนที่จะ
ใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอรายงานทางการเงิน อยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความ
เพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหาร
สายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวารายงานทาง การเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้ นโดยถูกตอ งในสาระสําคัญ ตามขอ กําหนด
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
รวมทั้งมีการเปดเผยขอ มูลที่มีนัยสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบ
การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อ
หารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเปนอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี โดยใหความสําคัญ
กับการนําเสนอขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
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ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาสตามแผนงานที่ไดอนุมัติ
ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของ COSO ป 2013 ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบ
ตอ บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํ ากั บ ดูแ ลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส อบทานขอบเขตการปฏิบั ติง านและภาระหน าที่
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบ
ภายในที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ มีการปรับแผนการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงาน ตรวจสอบภายใน ติดตามความ
คืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ เปนไปอยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนอยางดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
- บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และคุณธรรมอยาง
สม่ําเสมอ สรางความตระหนักรูในเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยมของ
องคกร ผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และ
ไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในดานการกํากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ไดยื่น
“ แบบประเมิน ตนเองในการต อ ต า นการทุจ ริ ต คอร รัป ชั่ น “ เพื่ อ ขอรั บ การรั บรองจากคณะกรรมการแนวร วมปฏิ บัติข อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
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- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและขอกําหนดดังกลาว
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั กทรัพ ย คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น และหนว ยงานเกี่ย วขอ งอื่ น ๆ ที่กํ าหนด เพื่อ ให มั่นใจวา รายการดัง กล า ว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานงาน
บัญชีแ ละการเงินวารายการทางการคาหรือ รายการใหความชวยเหลือ ทางการเงินที่เกี่ ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ ดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอ บริษัทฯ รวมทั้ง
รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวอยางถูกตอ ง
ครบถวน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญหรือมูลคาสูงๆ ซึ่งมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของ
ผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ไดพิจารณานั้น บริษัทฯ ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด อยางถูกตอง ครบถวนแลว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่งกฎบัตรดังกลาวยังคงมีความสมบูรณและสอดคลอ งกับภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายและมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถวนสมบูรณ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ อยางมี
ประสิ ทธิภาพดวยความเป นอิ สระ สอดคลอ งตามแนวทางการปฏิบั ติที่ ดีแ ละกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ อั นมี สวนช วย
เสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในป 2561 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
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- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 2561 และเห็นวา
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2562
ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายสุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นายเกียรตินิยม
คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แหงบริษัท ดีลอยท
ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2562 และขออนุมัติคาสอบบัญชี
งบการเงิ น ประจํ า ป 2562 และค า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสของบริ ษั ท ฯ และงบการเงิ น รวมเป น จํ า นวนเงิ น รวม
1,700,000 บาท
ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2561 ทําใหเชื่อ ไดวาบริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ
และไมมีขอ จํากั ดในการไดรับข อมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใ ห
ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางสรางสรรคและตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วรวิทย

ศิริวฒ
ั นวิมล

(นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวังประกอบกับการใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทํางบการเงินเพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงินโดยใหมีการสอบทานขอมูลทางการเงินและ
จัดใหมีก ารเปดเผยข อ มูล ที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพีย งพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีคํา อธิบ ายและการวิเคราะห เพื่ อ
ประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิส ระเปนผูดู แลเกี่ยวกั บ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจ
ไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตองครบถวนอยางเพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไว
ในรายงานประจําปนี้แลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทําใหคณะกรรมการบริษัทเชื่อไดวางบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไดแสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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5.3 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน บริ ษั ท ระยองไวร อิ น ดั ส ตรี ส จํ า กั ด (มหาชน) ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ทั้งนี้ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมี
หนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพื่อทําหนาที่ทบทวนผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ และ
กรรมการผูจัดการ โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ คํานึงถึงขนาดของธุรกิจ
ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ดวย
ในนามคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
วรวิทย ศิริวัฒนวิมล
(นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล)
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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