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เรียน ท่านผ้ อหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุิ 
มีประสบการณ์ด้านก หมาย การบรหิาร การเงิน และเศรษฐศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบตัติามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด ซ่ึงสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1.  นายเพิ่มศักดิ  ชีวาวัฒนานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกรรณิการ์  งามโสภี กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาต จงสกุล  กรรมการตรวจสอบ
มีการเปลีย่นแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มีมตแิต่งตัง้ นายอภิชาต จงสกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์  
ดร.ก�าชยั จงจักรพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
การเปล่ียนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุครัง้ที ่10/2560 เม่ือวนัที ่20 ธนัวาคม 2560 ได้มีมตแิต่งตัง้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ก�าชยั จงจกัรพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายเพ่ิมศกัดิ ชวีาวฒันานนท์  
ทีไ่ด้ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามก บัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามก หมาย ก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบ        
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการด�าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง โดยมีนายเพิ่มศักดิ ชีวาวัฒนานนท์ และนางกรรณิการ์ 
งามโสภี เข้าร่วมประชุมครบ 8 ครั้ง นายอภิชาต จงสกุล เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ      
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิ ประจ�าปี 2559 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารายงานผลการด�าเนนิงานและการวเิคราะห์งบการเงินรวมของบรษิทัฯ การเปล่ียนแปลงทีส่�าคัญ และความสมเหตสุมผล
ของค�าอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ       
เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการสอบทานงบการเงิน เพ่ือชี้แจงและตอบข้อซักถามของ            
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน 
และความเพียงพอของข้อมูลที่เปดเผยไว้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการ
โดยถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเ พาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี 
ความเสีย่ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรือ่งอ่ืนๆ ทีผู่ส้อบบญัชมิีได้อธบิายไว้ในทีอ่ื่น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็วา่ผูส้อบบญัชีได้รบัความร่วมมอืที่ดจีากฝา่ยจดัการ มีความเป็นอสิระในการปฏบิัติงาน รวมทั้งมคีวามรู ้ประสบการณ์ และ
แนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
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การสอบทานการบริหาร วามเสียง
คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกบัการบรหิารความเสีย่ง มีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อ           
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ จากฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2560 และได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงาน
ผลการด�าเนินงานของแต่ละฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี จึงท�าให้
เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสอบทานประสิทธิผล องระบบการ วบ ุม าย น
ฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกในการให้ค�าแนะน�าและ
ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในกบัฝ่ายจัดการทีเ่กีย่วข้อง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานกระบวนการด�าเนนิ
ธรุกจิ และประเมินความมีประสทิธผิลการควบคุมภายในของแต่ละกจิกรรม และจดัท�าแผนปรบัปรงุและพฒันาระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
บรษิทัฯ ทีฝ่่ายจัดการจดัท�าขึน้ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีซึง่ไม่พบประเด็นหรอืข้อบกพร่องทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมีนยัส�าคัญ ตลอดจนฝ่าย
จัดการได้แก้ไขปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชอียา่งตอ่เนือ่ง 
จึงสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

การก�ากับดแลการตรวจสอบ าย น
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงก บัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่า

ก บัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และมี
การก�าหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ครอบคลุม และมีการปฏิบัติที่ชัดเจน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบทีจั่ดท�าตามฐานความเสีย่ง โดยครอบคลมุกจิกรรม
ควบคุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบและ
สนบัสนนุกลยทุธ์ของบรษิทัฯ รวมทัง้เป้าหมายและดัชนวีดัผลทีค่รอบคลุมการปฏบิตังิานทีส่�าคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุเรือ่งการพิจารณาเพ่ิมเตมิแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสีย่ง
ส�าคัญมากยิง่ขึน้ และครอบคลมุกระบวนการส�าคัญของบรษิทัฯ ให้ครบถ้วน รวมท้ังการสรรหาและพัฒนาผูต้รวจสอบภายใน
ให้มีจ�านวนเพียงพอและมีความสามารถหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนงาน           
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบตดิตามการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏบิตังิานส�าเรจ็
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ มีการน�ากรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้อย่างสม�่าเสมอ ยึดมั่นตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่ก�าหนดไว้ 
และมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นอย่างดี ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า บรษิทัฯ มีการตรวจสอบภายในทีมี่ความเป็นอิสระ มีแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล และมีประสทิธผิล

การสอบทานการก�ากับดแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจ    
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
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และบริษัทฯ ได้รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่าง       
การขอการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และคณะกรรมการตรวจสอบ     
ได้สอบทานความถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จ�านวน          
71 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานในหัวข้อหลักคือ 1) หลักการ 2) การพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 3) รูปแบบ
ของการคอร์รปัชนั และ 4) มาตรการทีต้่องน�าไปปฏบิตัแิล้ว ตามทีบ่รษิทัฯ ได้ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสีย่ง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและก�ากับดูแล
ให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

การป ิบัติตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ้อก�าหนด
องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และก หมายทีเกียว ้องกับธุรกิจ องบริษัท  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั และรายการทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเชญิฝ่ายจดัการทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุในวาระการพิจารณารายการระหว่าง
กนั เพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อก�าหนดและเง่ือนไข
ของรายการระหว่างกนัเกีย่วกบั ความจ�าเป็น ความสมเหตสุมผล การปฏบิตัทิีไ่ม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืถ่ายเท
ผลประโยชน์ และความโปร่งใสของการเข้าท�าธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี้       
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายงานการตรวจสอบการเปดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้รายงานว่ามีการปฏบิตัถิกูต้อง ตรงไปตรงมา เป็นไปตามก หมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ไม่พบรายการผิดปกติ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการซื้อวัตถุดิบ/
บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อ
วัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สุ ่มสอบทานดังกล่าว ไม่พบการท�ารายการที่เบี่ยงเบนจากเง่ือนไขสัญญาที่ผ่าน
กระบวนการอนมุตัติามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบัรายงานจากผูส้อบบญัช ีการร้องเรยีนจากบคุคลภายนอก หรอืการเปดเผยข้อมูล
โดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับก หมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 
ซ่ึงท�าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามก หมายอย่างมีประสิทธิผล และไม่มีการปฏิบัติที่             
ไม่สอดคล้องกับก หมายที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

การพิจาร าแต่งตังผ้สอบบั ชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
แต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชี         
รับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย        
สอบบญัช ีจ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560 ทีไ่ด้รบัคัดเลือกจากผูส้อบบญัชทีีเ่สนอให้บรกิารสอบบญัชแีก่บรษิทัฯ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้านคุณสมบัติ ความสามารถของ          
ผู้สอบบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
รวมถึงผลงานการตรวจสอบบัญชีในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ และมิได้
เป็นผูส้อบบญัชรีายเดิมทีป่ฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิทัฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกัน
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ ชีวาวัฒนานนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การพิจาร าทบทวนก บัตร ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ยงัคงมีความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคุณสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และคู่มอืคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ ก บัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ยังคง          
มีความเหมาะสม

การประเมินผลการป ิบัติงาน อง ะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจ�าปี 2560 และรายงานผลการประเมินฯ        
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และเปดเผยในรายงานประจ�าปี

จากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2560 ตามที่ได้รายงานข้างต้น ท�าให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ มีการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ มีการบรหิารความเสีย่งทีมี่ประสทิธผิล ระบบบญัชี
และรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เชือ่ถอืได้ รวมทัง้มีการปฏบิตัติามก หมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ รวมทัง้ได้รบัความ
ร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน


