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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ทานผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม

ทั้งส้ิน 6 คร้ัง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี ้

    จํานวนคร้ัง 

 นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 

 นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ 6/6 

 ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน  1/  กรรมการตรวจสอบ 2/2 

 นายอณิวุฒิ พงษไพจิตร  2/  กรรมการตรวจสอบ 1/1 

         1/  ลาออกจากตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
         2/  เขารับตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2562  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ สอดคลองก ับ

ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเร่ืองที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูสอบ

บัญชี ผูตรวจสอบภายใน และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก

ไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการในเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

รายงานทางการเงิน  

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2562 ซ่ึงผานการสอบทาน และ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความถูกตอง ครบถวน 

กอนที่จะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอรายงานทางการเงิน อยางมี

นัยสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบ

กับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวารายงานทางการเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองใน

สาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบาย

บัญชีที่มีความสมเหตุสมผล  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและ

ครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 

1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดง

ความเห็นของผูสอบบัญช ี   โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ 
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ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาสตามแผนงานที่ได

อนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ป 2013 

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมพบประเด็น หรือขอบกพรองที่

อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสราง

ความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบ ความเปนอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ

ภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผู

ตรวจสอบภายในที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ มีการปรับแผนการตรวจสอบ ใหสอดคลอง

กับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯเปนไปอยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางด ี

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมี 

ประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําป 

-  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และคุณธรรมอยาง  

สมํ่าเสมอ สรางความตระหนักรูในเร่ืองการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยม  

ขององคกรผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุก

ระดับ และไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด 

โดยบริษัทฯ ไดยื่น “แบบประเมินตนเองในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนว

รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) และไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ  

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตจากคณะกรรมการ CAC เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562    

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทฯ  มีไว

กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเร่ืองการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและขอกําหนด

ดังกลาว   
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รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย   

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่  

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  

และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานเกี่ยวของอื่นๆ ที่กําหนด เพื่อใหม่ันใจวารายการ  

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหาร

สายงานงานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัท

ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคาทั่วไป ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทฯ รวมทั้ง รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แลวอยางถูกตอง ครบถวน 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญหรือมูลคาสูง ๆ  

ซ่ึงมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ  

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ

รายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนายไป ซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯที่ไดพิจารณานั้น  

บริษัทฯดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด  อยางถูกตอง ครบถวนแลว     

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ 

ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซ่ึงกฎบัตรดังกลาวยังคงมีความสมบูรณและสอดคลองกับภาระหนาที่  

ที่ไดรับมอบหมาย และมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถวนสมบูรณ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยาง

มีประสิทธภิาพดวยความเปนอิสระ สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีสวน

ชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ  

อยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส  โดยในป 2562 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 คร้ัง 

ผูสอบบัญชีภายนอก 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 2562 และเห็นวา 

ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ 

-  สําหรับป 2563 บริษัทฯไดพิจารณาคัดเลือกสํานักงานซ่ึงอยูในรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จากคุณภาพของสํานักงานและรายละเอียดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที ่

ยื่นขอเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

แตงตั้ง นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306  และ/หรือ  นายสุชาติ พานิชยเจริญ  ผูสอบบัญชี  

รับอนุญาตเลขที่ 4475  และ/หรือ  นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570  และ/หรือ นางสาววันดี 
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เอี่ยมวณิชชา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210  และ/หรือ  นายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

เลขที่ 9922  แหงบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (" SP AUDIT") เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2563  และขออนุมัติ  

คาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2563 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเปนจํานวน  

เงินรวม 1,300,000. - บาท   

ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2562 ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินที่ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล มีการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปน

อิสระอยางเพียงพอ และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้งจากผูบริหาร พนักงานและผูที่

เกี่ยวของ  ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ อยางสรางสรรคและตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย 

ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

นายวรวิทย    ศิริวัฒนวิมล 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 


