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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้และประสบการณ์หลายด้าน ท้ังกฎหมาย การบริหาร การเกษตรอุตสาหกรรม และมีกรรมการท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซ่ึงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางกรรณิการ์  งามโสภี   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอภิชาต จงสกุล   กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีนางคุณากร วิทยไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานและสนับสนุนให้บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง 
มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล พร้อมท้ัง ให้ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน ประจําปี 2561 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2562 ท่ีได้จัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีทุกครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงิน และการบริหารและจัดเก็บ
วัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทฯ การดําเนินการและผลกระทบของงบการเงินจากกรณีบริษัทฯ ได้รับการชดใช้วัตถุดิบคืนจากคู่
ค้า การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างรอบด้าน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคําชี้แจงจากผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี จึงมีความเห็นว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยช์กับผู้ใช้งบการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเข้าร่วม จํานวน 2 คร้ัง เพ่ือหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี การได้รับข้อมูลการตรวจสอบ 
ขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจําปี ความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่มี
ข้อสังเกตท่ีเป็นสาระสําคัญ   

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี อีกท้ัง รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรระหว่างปี 2562 ท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทําหน้าท่ีกํากับดูแลโดยเฉพาะ ซ่ึงครอบคลุมนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง มาตรการ
จดัการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ     

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป 2562
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้และประสบการณ์หลายด้าน ท้ังกฎหมาย การบริหาร การเกษตรอุตสาหกรรม และมีกรรมการท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซ่ึงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพันธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางกรรณิการ์  งามโสภี   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอภิชาต จงสกุล   กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีนางคุณากร วิทยไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอบทานและสนับสนุนให้บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง 
มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล พร้อมท้ัง ให้ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 15 คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน ประจําปี 2561 และงบการเงินรายไตรมาส ปี 2562 ท่ีได้จัดทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีทุกครั้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงิน และการบริหารและจัดเก็บ
วัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทฯ การดําเนินการและผลกระทบของงบการเงินจากกรณีบริษัทฯ ได้รับการชดใช้วัตถุดิบคืนจากคู่
ค้า การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างรอบด้าน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคําชี้แจงจากผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี จึงมีความเห็นว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยช์กับผู้ใช้งบการเงิน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเข้าร่วม จํานวน 2 คร้ัง เพ่ือหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี การได้รับข้อมูลการตรวจสอบ 
ขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจําปี ความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่มี
ข้อสังเกตที่เป็นสาระสําคัญ   

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี อีกท้ัง รับทราบรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรระหว่างปี 2562 ท่ีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทําหน้าท่ีกํากับดูแลโดยเฉพาะ ซ่ึงครอบคลุมนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง การประเมินความเสี่ยง มาตรการ
จดัการความเสี่ยง และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ     
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในจากการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดทําข้ึนตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมท้ัง จากการสอบทานการควบคุมภายในโดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีน้ัน ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองของการควบคุมภายในท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ จึงมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและรับทราบความกาวหนาการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ อยางใกลชิด โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษาจากภายนอกเพ่ือทบทวนและใหความเช่ือมั่นตอ
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทางธุรกิจและระบบงานอ่ืนๆ ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมจากกระบวนการจัดหาและบริหารวัตถุดิบ
และสินคาคงคลังท่ีไดดําเนินการแลวตั้งแตป 2561 เพ่ือใหการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนใน
ระยะยาว อีกท้ัง ฝายบริหารยังใหความสําคัญในการเรงรัดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี 
และหนวยงานตรวจสอบภายใน   

4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและใหความเห็นตอกระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

(Whistleblower) ท่ีบริษัทฯ ไดปรับปรุงและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีทํา
หนาท่ีกํากับดูแลโดยเฉพาะ และรับทราบมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชันผานรายงานการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตในการ
จัดหาวัตถุดิบและการจางกลั่นท่ีบริษัทฯ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (CAC) เพ่ือให
มั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบในการตอตานทุจริตคอรรัปชันท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน (Whistleblower) และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดําเนินการ 
โดยมีมติใหนํารายงานแกคณะกรรมการบริษัทฯ อีกท้ัง ยังติดตามและรับทราบรายงานความคืบหนาอยางตอเน่ืองตามขอบเขต
อํานาจหนาท่ี และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนการสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย 

5. การกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความ

เปนอิสระและการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ฉบับปจจุบัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2562 นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ประจําปท่ีครอบคลุมความเสี่ยงสําคัญ และสนับสนุนกลยุทธของบริษัทฯ โดย
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยใหขอเสนอแนะและติดตามการดําเนินการแกไข เพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลท่ีดี และพัฒนาการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกท้ัง คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของอัตรากําลัง และสงเสริมใหผูตรวจสอบภายใน
พัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูจัดการฝาย หนวยงานตรวจสอบภายในดวย จึงมี
ความเห็นวา หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว และเปนไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีเปนสากล ยึดมั่นตามจรรยาบรรณ และมีความเปนอิสระ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดเปนอยางดี และสรางมูลคาเพ่ิมท่ีเปนประโยชนแกบริษัทฯ 

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นในการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และมีการเปดเผยอยางครบถวน รวมท้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบการรายงานการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากผูสอบบัญชีท่ีครบถวน โดยไมพบรายการผิดปกติ  
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คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นหรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance) เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายบริหารที่บ่งช้ีว่า
บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ

7.การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการประกวดราคา และรับทราบข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจลักษณะ
เดียวกัน แนวทางการตรวจสอบ และเครื่องมือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics) รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด
(Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8.การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส รวม 4 ครั้ง อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง แบบท้ังคณะและรายบุคคล ประจ าปี 2562 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น และเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี 2562 อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังและความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยช์กับผู้ใช้งบการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร
ผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป 2562
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