รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ระยองไวร อิ น ดั ส ตรี ส จํ า กั ด (มหาชน) ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

5/5

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทฯมีก ารกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ สอดคลองกับ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูสอบ
บัญชี ผูตรวจสอบภายใน และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก
ไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ซึ่งผานการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความถูกตอง ครบถวน
กอนที่จะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอรายงานทางการเงิน อยางมีนัยสําคัญ
รวมถึงความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการ
รายงานของผูบ ริหารสายงานบั ญ ชีแ ละการเงิน ของบริ ษั ทฯว า รายงานทาง การเงิ น ดังกลาว ไดจั ด ทํ าขึ้น โดยถูก ตอ งใน
สาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งมีก ารเปดเผยข อ มูลที่มีนัยสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและ
ครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1
ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเปนอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่และการแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชี โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณา
จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาสตามแผนงานที่ได
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อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของ COSO ป 2013
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่
อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสราง
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผู
ตรวจสอบภายในที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ มีการปรับแผนการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงาน ตรวจสอบภายใน
ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เปนไปอยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
- บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และคุณธรรมอยาง
สม่ําเสมอ สรางความตระหนักรูในเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยมของ
องคกร ผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
และไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในดานการกํากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ
ไดยื่น “ แบบประเมินตนเองในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น “ เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กฎระเบี ย บของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและขอกําหนด
ดังกลาว
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานเกี่ยวขอ งอื่นๆ ที่กําหนด เพื่อ ใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงาน
งานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ ดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้ง
รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวอยางถูกตอง
ครบถวน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญหรือมูลคาสูงๆ
ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับ
รายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ไดพิจารณานั้น
บริษัทฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด อยางถูกตอง ครบถวนแลว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และได รับ อนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท เปน ประจํ า ทุก ป ซึ่ งกฎบัต รดัง กลา วยัง คงมี ค วามสมบูร ณแ ละสอดคล อ งกับ
ภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถวน
สมบูรณ
- คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยการประเมิ น ตนเองตามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนอิ สระ สอดคลอ งตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันมีสวนชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ
ทราบ อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในป 2561 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 2561 และเห็น
วาผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2562
ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนายสุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นายเกียรติ
นิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แหงบริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2562 และขออนุมัติคาสอบ
บัญชีงบการเงินประจําป 2562 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเปนจํานวนเงินรวม
1,700,000 บาท
ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2561 ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปนอิสระ
อยางเพียงพอและไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางสรางสรรคและตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง
เทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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