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8.2.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  

จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน ซ่ึงมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 

ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย และการบริหาร 

จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน 

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แก่ นางเสาวนีย์  

กมลบุตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายคุรุจิต นาครทรรพ  

และพลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้  

ในระหว่างปี 2563 ได้มกีารเปลีย่นแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 1 คร้ัง เนือ่งจาก นางนชิา หรัิญบรูณะ ธวุธรรม ขอลาออก

จากการเป็นกรรมการตรวจสอบโดยมผีล ณ วันที ่18 มถุินายน 2563 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 

มถุินายน 2563 จงึได้มมีตแิต่งตัง้ให้นางเสาวนย์ี กมลบตุร ข้ึนด�ารง

ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายคุรุจิต นาครทรรพ 

ซ่ึงยังด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นางสาวอรรถยา สโุขธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส

ตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบัติหน ้าที่ตามขอบเขตและ 

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม

ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลบอล  

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนด 

ของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน โดยมุง่เน้น 

ให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ 

สอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน การบริหารความเส่ียง  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การ

ด�าเนินธรุกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและ

บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 

6 คร้ัง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ 

บัญชีในวาระที่เก่ียวข้องด้วย สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ใน

รอบปี มีดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญร่วมกับ

ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระ

ส�าคัญต่างๆ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การ

ปรับปรุงรายการบญัชีทีส่�าคญั รวมถึงการประมาณการทางบญัชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าการจดัท�างบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิไทย (TFRS) ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้รายงานให้ความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมิน

การควบคุมภายในมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล 

สามารถท�างานได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

ของบริษัทฯ เพื่อหารือเก่ียวกับขอบเขตแนวทางและแผนการ

สอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชีอีกด้วย 

2.  การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.)  

ผลการสอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกันทีบ่ริษัทฯ มกีารด�าเนนิการกับ 

ผูเ้ก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป 

มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท 

ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วน 

และเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.)

3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการ

บริหารความเส่ียงอนัเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้

มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสีย่งทีเ่หมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
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ทั้งนี้ การด�าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานที่ก�าหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและ

แผนเชิงกลยทุธ์ในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัท

ในกลุ่ม

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และข้อก�าหนดต่างๆ และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three 

Lines of Defense ซ่ึงบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ

ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า การด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบประเด็น

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ โดยในปี 2563 ไม่พบ

รายการทีบ่ริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระท�าการทีขั่ดต่อ

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ

สอบได้ก�ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และแผนระยะยาวโดย

ครอบคลุมบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตลอดจนก�ากับ

ดแูลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ 

ภายใน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร  

มุง่ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบ มกีารสอบทาน 

และประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ

ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อีกทั้ง  

ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน การพัฒนาบคุลากร รวมถึงอตัราก�าลงั สนบัสนนุ

ให้มีการหมุนเวียนผู้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิด 

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการด�าเนนิงาน รวมทัง้ พิจารณา

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการ 

ตรวจสอบภายใน โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความ

ส�าคญัในการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบโดย 

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาขยายผลใช้

ในกระบวนการตรวจสอบให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.  การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีส�าหรับ 

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมมีตเิหน็ชอบ

ให้เสนอแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564 โดยมีรายชื่อ 

ผู ้สอบบัญชีที่จะลงนามรับรองจ�านวน 4 คน คือ นางสาว

อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 

หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  

6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 7795 หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี 

รับอนญุาตเลขที ่9548 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชี 

ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพ่ือให้พิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ประจ�าปี 2564 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 

และมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสียอย่างเท่าเทยีมกัน  

รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนนิธรุกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มกีารตรวจสอบ 

ภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มี

การบริหารจดัการความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ  

เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


