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เรียน ท่านผ้ถอ ุ้น

คณะกรรมการตร จ อบบริ ทั โกลบอลกรีนเคมคิอล จ�ากดั (ม าชน) ประกอบด้ ยกรรมการอิ ระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคณุ ฒุิ
และมีประ บการณ์ด้านก มาย การบริ าร การเงินและบัญชี เ ร ฐ า ตร์ และด้านการเก ตรอุต า กรรม ซึ่ง ามารถ
ปฏิบัติ น้าที่ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตร จ อบประกอบด้ ย
 1  า ตราจารย์ ดร  ก�าชัย จงจักรพันธ ์ ประธานกรรมการตร จ อบ
 2  นางกรรณิการ ์ งามโ ภี กรรมการตร จ อบ
 3  นายอภิชาต จง กุล กรรมการตร จ อบ

โดยมีองค์ประกอบ คุณ มบัติตามประกา ตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตร จ อบ  
โดยคณะกรรมการบริ ัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ ครั้งที่ 1 /256  เมื่อ ันที่ 2  ธัน าคม 256  อนุมัติแต่งตั้ง
า ตราจารย์ ดร  ก�าชัย จงจักรพันธ์ เป็นประธานกรรมการตร จ อบ แทน นายเพิ่ม ักดิ ชี า ัฒนานนท์ ที่ได้ลาออกจาก

กรรมการอิ ระในคณะกรรมการบริ ัทฯ และประธานกรรมการตร จ อบ โดยมีผลตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม 2561  

และ ืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการตร จ อบ ครั้งที่ 8/256  เมื่อ ันที่ 21 ธัน าคม 256  คณะกรรมการตร จ อบ 
ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางคุณากร ิทยไพ าล ด�ารงต�าแ น่ง ผู้จัดการฝาย น่ ยงานตร จ อบภายในและปฏิบัติ น้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตร จ อบ ตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตร จ อบได้ปฏิบัติ น้าที่ตามที่ได้รับมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ัทฯ และตามก บัตรของคณะกรรมการ
ตร จ อบ ซ่ึง อดคล้องกับประกา ของตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย และคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์และ
ตลาด ลกัทรพัย์ โดยมนีโยบายเน้นการปฏบิตัติาม ลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ และเป็นไปตามก มาย ก  ระเบยีบทีเ่กีย่ ข้อง
กบัการด�าเนนิธรุกจิทัง้ภายในประเท และต่างประเท  ร มทัง้ใ ค้ าม �าคญักบัค ามเพยีงพอและมปีระ ทิธผิลของระบบการ
ค บคุมภายในและระบบการตร จ อบภายใน ผลการด�าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนที่ �าคัญของบริ ัทฯ

ในป 2561 ได้จัดใ ้มีการประชุมคณะกรรมการตร จ อบ ร ม 11 คร้ัง โดยมี า ตราจารย์ ดร  ก�าชัย จงจักรพันธ์  
นางกรรณิการ์ งามโ ภี และนายอภิชาต จง กุล เข้าร่ มประชุมครบทั้ง 11 ครั้ง  คณะกรรมการตร จ อบมีค ามเป็นอิ ระ 
ในการปฏิบัติ น้าที่ โดย รุป าระ �าคัญของการปฏิบัติ น้าที่ และค ามเ ็นของคณะกรรมการตร จ อบได้ ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงน

คณะกรรมการตร จ อบได้ อบทานงบการเงนิ ประจ�าป 256  และงบการเงนิรายไตรมา  ป 2561 ซึง่คณะกรรมการตร จ อบ
พจิารณารายงานผลการด�าเนนิงานและการ เิคราะ ง์บการเงนิร มของบริ ทัฯ การเปลีย่นแปลงที่ �าคญั โดยเฉพาะเ ตกุารณ์
พิเ กรณี ัตถุดิบคงคลังที่จะต้องมีการรับรู้ถึงผลกระทบทางการบัญชี และค าม มเ ตุ มผลของค�าอธิบายใน มายเ ตุ
ประกอบงบการเงนิในช่ งระ า่งกาล ร มถงึข้อ งัเกตของผู้ อบบญัชขีองบริ ทัฯ โดยคณะกรรมการตร จ อบเชญิฝายจดัการ
ที่เกี่ย ข้อง และผู้ อบบัญชีเข้าร่ มประชุมใน าระการ อบทานงบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
ตร จ อบ ในเร่ืองค ามถูกต้อง ค ามครบถ้ น การปรับปรงุรายการบญัชท่ีี �าคญัซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ และค ามเพยีงพอ
ของข้อมูลที่เปิดเผยไ ้ในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตร จ อบมีค ามเ ็น ่า งบการเงินได้แ ดงรายการโดยถูกต้องตามค ร
ใน าระ �าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ ลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่ ไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตร จ อบได้จัดใ ้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้ อบบัญชี เพื่อ ารือกับผู้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ย ข้องกับการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขตแน ทางและแผนการ อบบัญชีประจ�าปของผู้ อบบัญชี 
ค ามเ ีย่ง การค บคมุภายใน การตร จ อบภายใน และเรือ่งอืน่ๆ ท่ีผู้ อบบญัชมีไิด้อธบิายไ ใ้นทีอ่ืน่ ซึง่คณะกรรมการตร จ อบ
เ ็น ่าผู้ อบบัญชีได้รับค ามร่ มมือที่ดีจากฝายจัดการ มีค ามเป็นอิ ระในการปฏิบัติงาน ร มทั้งมีค ามรู้ ประ บการณ์ และ
แน ทางการ อบทาน รือตร จ อบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเ มาะ มต่อการปฏิบัติ น้าที่ของผู้ อบบัญชี
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การสอบทานการบร ารความเส่ยง

คณะกรรมการบริ ทัฯ คณะกรรมการบริ ารค ามเ ีย่ง และฝายจดัการได้ใ ค้ าม �าคญักับการบริ ารค ามเ ีย่ง มกีารประเมนิ
ปัจจัยเ ี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริ ัทฯ โอกา ที่จะเกิดผลกระทบ และจัดท�าแผนการบริ ารค ามเ ี่ยงเพื่อป้องกัน รือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจใ ้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คณะกรรมการตร จ อบได้ติดตามและรับทราบการรายงานการบริ ารค ามเ ี่ยงของบริ ัทฯ จาก น่ ยงานกลยุทธ์  
ค ามเ ี่ยงองค์กร การค บคุมภายในและบริ ารทุนองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กรระ ่างป 2561 
และได้ อบทานประ ิทธิผลของการบริ ารค ามเ ี่ยงจากการรายงานผลการด�าเนินงานของฝายจัดการที่รับผิดชอบ  
ใ ้ค ามเ ี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ฝายจัดการได้ใ ้ค าม �าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการค บคุมภายใน ตามข้อเ นอแนะจากโครงการตร จ อบ 
ด้านต่างๆ ของ น่ ยงานตร จ อบภายใน ทั้งการปรับปรุงในเชิงโครง ร้างที่ นับ นุนใ ้เกิดการค บคุมภายใน ร มทั้งการ
ปรบัปรงุกระบ นการท�างานต่างๆ นอกจากนี ้ บืเนือ่งจากปัญ าเรือ่งปรมิาณ ตัถดุบิคงคลงัในระบบ งูก า่ปรมิาณทีม่อียูจ่รงิ 
ซึง่แม้ า่จะมี าเ ตมุาจากการกระท�าอนัมชิอบร่ มกนัของคูค้่าบางรายกบัพนกังาน แต่คณะกรรมการบริ ทัฯ ได้ใ ค้ าม �าคญั
ในการทบท นและปรับปรุงการค บคุมภายในในกระบ นการที่เกี่ย ข้อง โดย ่าจ้างที่ปรึก าจากภายนอกเข้ามา 
ทบท นและใ ้ข้อเ นอแนะในการปรับปรุงระบบการค บคุมภายในร่ มกับฝายจัดการที่เกี่ย ข้อง โดยมีการ อบทาน 
และทบท นกระบ นการด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะกระบ นการการจัด าและซื้อ ัตถุดิบและตร จ อบปริมาณ ัตถุดิบคงคลัง 
ใ ้มีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลของแต่ละกิจกรรมค บคุมย่อย และจัดท�าแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการค บคุมภายใน 
ของบริ ัทฯ ในระยะยา เพื่อใ ้การค บคุมภายในด�าเนินการได้อย่างมีประ ิทธิผล

คณะกรรมการตร จ อบได้ อบทานระบบการค บคุมภายในของบริ ัทฯ ตามผลการประเมินค ามเพียงพอของระบบ 
การค บคุมภายในที่ฝายจัดการจัดท�าขึ้นตามแน ทางของคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์และ 
การ อบทานการค บคุมของผู้ อบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นที่อาจจะ ่งผลกระทบอย่างมีนัย �าคัญ อย่างไรก็ตามจากผลการ 
ตร จ อบของ น่ ยงานตร จ อบภายในตามโครงการตร จ อบซึง่ได้ก�า นดตามฐานค ามเ ีย่งในแผนการตร จ อบประจ�าป  
มีข้อตร จพบที่ �าคัญในเรื่องการค บคุมภายใน ลายรายการ ซึ่งฝายจัดการได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเ นอแนะ 
ของคณะกรรมการตร จ อบและ น่ ยงานตร จ อบภายในอย่างต่อเนือ่ง และ ามารถ ร้างค ามมัน่ใจอย่าง มเ ตุ มผลได้ า่ 
บริ ทัฯ มกีารค บคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระ ทิธผิล ร มทัง้การปรบัปรงุการค บคมุภายในของกระบ นการจดั า ตัถดุบิ
และจ�า น่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ัทฯ ใ ้มีประ ิทธิภาพ และประ ิทธิผลดียิ่งขึ้นด้ ย

การก�ากับดแลการตรวจสอบภายใน

 • คณะกรรมการตร จ อบได้พิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบต่อการปรับปรุงก บัตร น่ ยงานตร จ อบภายใน เพื่อใ ้มั่นใจ ่า
ก บัตร น่ ยงานตร จ อบภายในมีค าม อดคล้องกับการปฏิบัติ น้าที่ตามก มาย คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกจิของบริ ทัฯ และก เกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ีย ข้อง และเป็นไปตามกรอบการปฏบิติังาน ชิาชีพตร จ อบภายใน
ที่เป็น ากล โดยมีการก�า นดขอบเขต น้าที่ และค ามรับผิดชอบที่ครอบคลุมและมีการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง นับ นุนใ ้
น่ ยงานตร จ อบภายใน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล และ อดคล้องกับมาตรฐาน ากล

 • คณะกรรมการตร จ อบได้ใ ค้ ามเ น็ชอบต่อแผนการตร จ อบทีจ่ดัท�าตามฐานค ามเ ีย่ง โดยครอบคลมุกจิกรรมค บคมุ
ค ามเ ี่ยงที่ �าคัญของบริ ัทฯ และบริ ัทย่อย เป้า มาย แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาค าม ามารถในการตร จ อบ
และ นับ นุนกลยุทธ์ของบริ ัทฯ และดัชนี ัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ �าคัญของ น่ ยงานตร จ อบภายใน  
โดยคณะกรรมการตร จ อบมีข้อเ นอแนะเพื่อปรับปรุงเรื่องการพิจารณาเพิ่มเติมแผนการตร จ อบใ ้ครอบคลุม 
ค ามเ ี่ยง �าคัญมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมกระบ นการ �าคัญของบริ ัทฯ ใ ้ครบถ้ น ร มทั้งการ รร าและพัฒนา 
ผูต้ร จ อบภายในใ ม้จี�าน นเพยีงพอและมคี าม ามารถที่ ลาก ลาย เพือ่ ง่เ รมิใ ก้ารปฏบิตังิานตร จ อบภายในเป็น
ไปตามแผนงานที่ก�า นดไ ้อย่างมีประ ิทธิผลยิ่งขึ้น

 • คณะกรรมการตร จ อบตดิตามการรายงานผลการตร จ อบภายใน พบ า่ น่ ยงานตร จ อบภายในได้ปฏบิตังิาน �าเรจ็
ตามแผนงานที่ก�า นดไ ้ มีการน�ากรอบการปฏิบัติงาน ิชาชีพตร จ อบภายในท่ีเป็น ากล และแน ปฏิบัติที่ดีที่เกี่ย ข้อง
มาประยุกต์ใช้อย่าง ม�่าเ มอ ยึดมั่นตามจรรยาบรรณของผู้ตร จ อบภายใน มีค ามเป็นอิ ระตามโครง ร้างที่ก�า นดไ ้ 
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และมีการประ านงานท่ีดีกับฝายจัดการและผู้ อบบัญชี และใ ้การ นับ นุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตร จ อบ
เป็นอย่างด ีซึง่แ ดงใ เ้ น็ า่ บริ ทัฯ มกีารตร จ อบภายในทีม่คี ามเป็นอิ ระ มแีน ปฏบิติัทีเ่ป็น ากล และมปีระ ทิธผิล

การสอบทานการก�ากับดแลกิจการท่ด

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�า น้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริ ัทฯ ใ ้เป็นไปตาม 
ลกัการก�ากบัดแูลกิจการและธรรมาภบิาลทีดี่ โปร่งใ  และเป็นธรรมแก่ผูมี้ ่ นได้ ่ นเ ยีของบริ ทัฯ โดยบริ ทัฯ ได้รายงาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ อย่าง ม�่าเ มอ ในป 2561 บริ ัทฯ ได้ด�าเนินการ อบทานแบบประเมิน 
เพื่อขอรับรองการเป็น มาชิกโครงการแน ร่ มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยคณะกรรมการ
ตร จ อบได้ อบทานค ามถูกต้องและเพียงพอของแบบประเมินตนเองเกี่ย กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริ ัทฯ 
ซึ่งแ ดงใ ้เ ็น ่าบริ ัทฯ ใ ้ค าม �าคัญและก�ากับดูแลใ ้มีการด�าเนินการตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการ 
ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ืบเนื่องจากเ ตุการณ์พิเ เรื่องปัญ า ัตถุดิบคงคลังในระบบ ูงก ่าปริมาณที่มีอยู่จริง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการทบท นกระบ นการรับเรื่องร้องเรียน ( histleblower) ใ ้มีประ ิทธิภาพและมีช่องทาง 
ที่ ลาก ลายที่จะท�าใ ้เกิดค ามเชื่อมั่นของกระบ นการรับเรื่องร้องเรียน และเพื่อเป็นการ ื่อค ามใ ้พนักงานรับทราบและ
ลดช่อง า่งระ า่งกรรมการ ผูบ้ริ าร และพนกังาน โดยฝายจดัการและคณะกรรมการตร จ อบและคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ร่ มจัดกิจกรรม กรรมการ ัญจร เพื่อ ื่อ ารและเ ริม ร้างค ามเชื่อมั่นของพนักงาน 
ในกระบ นการรับเรื่องร้องเรียน

การป ิบัติตามก มายว่าด้วย ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์  
ข้อก�า นดของตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเทศ ทย และก มายท่เก่ยวข้องกับธุรกิจของบรษัท  

คณะกรรมการตร จ อบได้มอบ มายใ ้ น ่ ยงานตร จ อบภายใน อบทานรายการที่ เ ก่ีย โยงกันกรณีการซื้อ 
ัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริ ัทฯ กับบุคคลที่เก่ีย โยงกันของบริ ัทฯ โดยผลการ อบทาน รุปได้ ่ารายการ 

ซื้อ ัตถุดิบ/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่ ุ ่ม อบทานดังกล่า  ไม่พบการท�ารายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไข ัญญาที่ผ่าน
กระบ นการอนุมัติตามประกา ของคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์ เรื่อง ลักเกณฑ์ในการท�ารายการ 
ที่เกี่ย โยงกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตร จ อบไม่ได้รับรายงานจากผู้ อบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก รือการเปิดเผยข้อมูล
โดยฝายจัดการที่บ่งชี้ ่าบริ ัทฯ ไม่ปฏิบัติใ ้ อดคล้องกับก มายที่อาจก่อใ ้เกิดผลกระทบต่อบริ ัทฯ อย่างมีนัย �าคัญ 
ซึ่งท�าใ ้เชื่อ ่า บริ ัทฯ มีกระบ นการค บคุมใ ้มีการปฏิบัติตามก มายอย่างมีประ ิทธิผล และไม่มีการปฏิบัต ิ
ที่ไม่ อดคล้องกับก มายที่จะ ่งผลกระทบต่อบริ ัทฯ อย่างมีนัย �าคัญ

การพิจารณาแต่งตังผ้สอบบั

คณะกรรมการตร จ อบได้พจิารณาใ ค้ ามเ น็ในการเ นอแต่งตัง้และก�า นดค่าตอบแทนผู้ อบบญัชี �า รบังบการเงนิร ม
ของบริ ัทฯ และบริ ัทย่อยป 2561 โดยพิจารณาค ามเป็นอิ ระและใ ้ค ามเ ็นเกี่ย กับค ามเ มาะ มด้านคุณ มบัติและ
ค ามรูป้ระ บการณ์ทีเ่พยีงพอของผู้ อบบญัช ีร มทัง้อตัราค่าธรรมเนยีมทีเ่ มาะ มกบัขอบเขตการปฏบิตังิานและเ นอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ัทฯ พิจารณาเ นอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ ุ้นต่อไป 

การพิจารณาทบทวนก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตร จ อบได้ทบท นและปรับปรุงก บัตรคณะกรรมการตร จ อบ เพื่อใ ้มั่นใจ ่าก บัตรคณะกรรมการตร จ อบ 
ยังคงมีค ามเ มาะ ม อดคล้องตามประกา ตลาด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย เรื่องคุณ มบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการตร จ อบ พ 2558 และคู่มือคณะกรรมการตร จ อบ ของ �านักงานคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์  
ร มทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ากล และเทียบเคียงได้กับ น่ ยงานอ้างอิงอื่น โดยคณะกรรมการบริ ัทฯ ได้อนุมัติก บัตร 
คณะกรรมการตร จ อบ ฉบบัทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุในป 2561 ดังกล่า และใ ม้ผีลบังคบัใช้ต้ังแต่ นัท่ี 14 มนีาคม 2561 เป็นต้นไป
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การประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตร จ อบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และรายบุคคล ประจ�าป 2561 และรายงานผลการประเมินฯ  
ใ ้คณะกรรมการบริ ัทฯ ได้รับทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ�าป

จากการปฏบิตัิ น้าทีค่ณะกรรมการตร จ อบ �า รบัป 2561 ตามทีไ่ด้รายงานข้างต้น ท�าใ เ้ชือ่ได้ า่บริ ทัฯ มกีารก�ากบัดแูล
กจิการทีดี่ มกีารค บคมุภายในทีเ่พยีงพอและเ มาะ มกบัการด�าเนนิธรุกิจ มกีารบริ ารค ามเ ีย่งทีม่ปีระ ทิธผิล ระบบบญัชี
และรายงานทางการเงินมีค ามถูกต้องเชื่อถือได้ ร มทั้งมีการปฏิบัติตามก มาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ย ข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริ ัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตร จ อบได้ปฏิบัติ น้าที่ของคณะกรรมการตร จ อบด้ ยค ามรอบคอบและเป็นอิ ระ โดยได้รับค าม
ร่ มมอืด้ ยดจีากคณะกรรมการบริ ทัฯ ฝายจดัการ ผู้ อบบญัช ีและ น่ ยงานตร จ อบภายใน ร มท้ังได้ปฏบิตัิ น้าที่ นบั นนุ
คณะกรรมการบริ ทัฯ และบริ ทัฯ �า รบัการด�าเนนิการทีเ่ก่ีย ข้องกบัเ ตกุารณ์พิเ เรือ่งปัญ าปรมิาณ ตัถดุบิของบริ ทัฯ 
อย่างเต็มก�าลังค าม ามารถ ด้ ยค ามระมัดระ ัง และมุ่งประโยชน์ของบริ ัทฯ และผู้ที่มี ่ นได้เ ีย

ในนามคณะกรรมการตร จ อบ

( า ตราจารย์ ดร  ก�าชัย จงจักรพันธ์)
ประธานกรรมการตร จ อบ


