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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ท่ี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ท้ังด้านกฎหมาย การบริหาร และการเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีกรรมการท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ดังน้ี 

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

โดยมีนางคุณากร วิทยไพศาล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานชั้นนำท่ีอ้างอิง โดยการสอบทานและสนับสนุนให้บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล 
จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดย
สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารหน่วยงาน
การเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และ 
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมท้ังความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
งบการเงิน และข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหาร
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชี จึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 มีความถูกต้อง
ตามควรในสาระสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ 
งบการเงิน 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  การได้รับข้อมูลประกอบการ
ตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการสอบบัญชีประจำปี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงผู้สอบบัญชี 
ไม่มีข้อสังเกตท่ีเป็นสาระสำคัญ 

2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความก้าวหน้าการบริหารความเส่ียงองค์กรปี 2563 ผ่านการรายงานผลการดำเนินการปรับปรุง
กรณีท่ีดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญแจ้งเตือน (Key Risk Indicator : KRI)  รวมท้ังการดำเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง (Mitigation Plan)  
ท่ีกำหนดไว้ และการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดตามมาตรการและแนวทางบรรเทา
ความเสี ่ยงได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าท่ีกำกับดูแลโดยเฉพาะ  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ปี	2563
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อย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื ่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการให้มีความเหมาะสมและพร้อมรองรับสถานการณ์ท่ีไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมท้ังการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในตามโครงการตรวจสอบตามแผนงาน 
ท่ีกำหนดข้ึนจากฐานความเสี่ยง ซ่ึงไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทฯ อีกท้ังในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากน้ี ฝ่ายจัดการยังให้ความสำคัญในการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีมติรับรอง บริษัท  
โกลบอลกรีน เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน ) เป ็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัต ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Certified 
Company) เมื่อปี 2561 เพ่ือขอการรับรองอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในรับผิดชอบดำเนินการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีท่ีครอบคลุมความ
เสี่ยงสำคัญ และสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาส 
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลท่ีดี และพัฒนาการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและเห็นชอบให้ปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสมย่ิงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
   คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันจากผู้สอบบัญชีท่ีครบถ้วน โดยไม่พบรายการผิดปกติ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมท้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี  
การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการท่ีบ่งชี้ว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจและอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance) เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน  
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7. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2562 

และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบ และผล
การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ รวมท้ังมีความอิสระตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแต่งต้ังให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็น ผู้สอบบัญชีพร้อมท้ังอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว 
8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ  
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส และรายปีตามลำดับ อีกท้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง แบบท้ังคณะและรายบุคคล ประจำปี 2563 และรายงาน 
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดี
ย่ิงข้ึน และเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
  โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังและความรอบคอบ และ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเปน็ประโยชน์สูงสุด 
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ัง
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ และเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ท่ีเป็นสากล ยึดม่ันตามจรรยาบรรณ และมีความเป็นอิสระ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี 
และสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  
  ท้ังนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 


