
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิ� ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ พลตาํรวจโท เกยีรตศิกัดิ* ประภาวตั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุพฒัน ์ศวิะศรอีาํไพ และนายธรีะ วภิชูนิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ท ั�งนี� นายธรีะ วภิูชนิน ซึ4งหมดวาระในวนัที4 28 กมุภาพนัธ ์

2553 ไดร้บัการแต่งต ั�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป อกีวาระหนึ4ง ตามมตขิองที4ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั�งที4 1/2553 เมื4อวนัที4 2 กมุภาพนัธ ์ 2553 และ       

พลตาํรวจโท เกยีรตศิกัดิ* ประภาวตั และนายสุพฒัน ์ศิวะศรอีาํไพ ซึ4งหมดวาระในวนัที4 24 สงิหาคม 2553 ไดร้บัการแต่งตั�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระ

หนึ4ง ตามมตขิองที4ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ คร ั�งที4 3/2553 เมื4อวนัที4 5 สงิหาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ที4ตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที4ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมท ั�งตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ4งสรุปไดด้งัต่อไปนี� 

 ในปี 2553 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ 4าเสมอ เพื4อพจิารณาสอบทานงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดป้ระชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกทกุไตรมาสเพื4อรบัฟงัคาํชี�แจงเกี4ยวกบัรายงานของผูส้อบบญัช ีผลการตรวจสอบงบการเงนิ และขอ้เสนอแนะเกี4ยวกบั

มาตรฐานการบญัชทีี4เกี4ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มกีระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที4ถกูตอ้งเพยีงพอ และเป็นที4

เชื4อถอืได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเป็นอสิระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื4อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระและเชื4อถอื

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมปรกึษากบัผูต้รวจสอบภายในเกี4ยวกบัขอบเขตความรบัผดิชอบและหนา้ที4ของฝ่ายตรวจสอบภายในและได ้

อนุมตัแิผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2553 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการประเมนิความเสี4ยงและกลไกการควบคุมภายในสาํหรบัทกุแผนก

ของบรษิทัฯ สอบทานดา้นการปฏบิตังิานสาํหรบับางแผนก สอบทานรายการที4อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และสอบทานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

รวมท ั�งกฎหมายต่างๆ ที4เกี4ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ประมวลรษัฎากร พระราชบญัญตัเิรอืไทย พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

นอกจากนี�ฝ่ายตรวจสอบไดด้าํเนนิการตดิตามผลการตรวจสอบ และนาํผลการตรวจสอบ รวมทั�งคาํเสนอแนะต่างๆ ไปปรกึษาหารอืกบัเจา้หนา้ที4ที4เกี4ยวขอ้งและ

ผูบ้รหิาร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในที4เหมาะสมเพยีงพอและไมม่จีดุบกพร่องที4มสีาระสาํคญั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที4เกี4ยวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนนิการ ซึ4งกฎหมายหลกัที4เกี4ยวขอ้งเหลา่นี�ก็

คอื พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ประมวลรษัฎากร พระราชบญัญตัเิรอืไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการที4เกี4ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื4องการเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิาร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที4เกี4ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที4มกีารแกไ้ขเพิ4มเตมิ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที4 ทจ.21/2551 เรื4องหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการที4เกี4ยวโยงกนัและที4มกีารแกไ้ขเพิ4มเตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เรื4องคาํแนะนาํในการปฏบิตัติาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที4 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ผลการสอบทานพบว่า บรษิทัฯ มรีายการที4เกี4ยวโยงกนัจาํนวน 5 รายการ โดยเป็นรายการที4เกี4ยวโยงกนั ประเภทที4 2 จาํนวน 4 รายการ และเป็นรายการที4เกี4ยวโยงกนั 

ประเภทที4 3 จาํนวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักลา่ว สาํหรบัค่าต ั Lวเครื4องบนิ ค่าใชจ่้ายค่าเบี�ยประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการซื�อคอมพวิเตอร ์และ



ค่าใชจ่้ายในการซื�อพรอ้มตดิต ั�ง รวมถงึค่าซ่อมบาํรุงรกัษา เครื4องปรบัอากาศที4สาํนกังานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และที4คอนโดมเินียมของบรษิทัย่อยจดัอยู่ในรายการ

ที4เกี4ยวโยงกนัประเภทที4 2 ซึ4งเป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะที4ค่าเช่าสาํนกังานจดัอยู่ในรายการที4เกี4ยวโยงกนัประเภทที4 3 คอืรายการเช่าหรอืให ้

เช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะส ั�น ซึ4งรายละเอยีดของรายการดงักลา่วไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้เรื4อง “รายการที4เกี4ยวโยงกนั” ในรายงานประจาํปีฉบบันี� ผลการสอบทาน

ดงักลา่วไดถ้กูนาํเสนอเพื4อทราบในที4ประชมุคณะกรรมการ บรษิทัฯ คร ั�งที4 1/2554 เมื4อวนัที4 27 มกราคม 2554 ซึ4งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

มคีวามเหน็ว่ารายการที4เกี4ยวโยงกนัดงักลา่วมคีวามยุตธิรรมและเพื4อผลประโยชนท์ ั�งหมดของบรษิทัฯ  

 ในระหว่างปี 2553 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการเกี4ยวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ4งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพื4อใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื4อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ4งสนิทรพัย ์

พ.ศ. 2547 และที4มกีารแกไ้ขเพิ4มเตมิ รวมถงึประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที4 ทจ.20/2551 เรื4องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที4มนียัสาํคญัที4เขา้ขา่ยเป็นการ

ไดม้า หรอืจาํหน่ายไปซึ4งทรพัยส์นิและที4มกีารแกไ้ขเพิ4มเตมิ คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็วา่การไดม้าและจาํหน่ายไปซึ4งสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยของ บรษิทัฯ มี

ความสมเหต ุสมผล และเพื4อประโยชนสู์งสุดของบรษิทัฯ  

 ในปี 2553 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานแผนงานและการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการเกี4ยวกบัการเตรยีมความพรอ้ม ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี

สากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) ผลกระทบที4คาดว่าจะเกดิขึ�นกบั บรษิทัฯ รวมถงึรายงานทางการเงนิและระบบต่างๆ เพื4อใหม้ ั 4นใจ

ไดว้า่แผนการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชสีากลของฝ่ายจดัการ มคีวามชดัเจนในดา้นความเขา้ใจสาํหรบัการเปลี4ยนแปลง การกาํหนดกจิกรรมการเปลี4ยนแปลงที4

สาํคญั ระยะเวลา ทรพัยากรที4จาํเป็นตอ้งใช ้ และการอบรมความรูใ้หผู้ท้ ี4เกี4ยวขอ้งท ั�งองคก์ร สาํหรบัเรื4องดงักลา่ว ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงานความคบืหนา้ของ

การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชีสากลของฝ่ายจดัการใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื4อปรกึษาหารอืทกุไตรมาสในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใน

ปี 2553 

 ปกต ิการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะมขีึ�นก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ท ั�งนี�เพื4อใหร้ายงานการประชมุของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ4งประชมุ

ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอกโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุสามารถ สง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื4อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และปรกึษาหารอื รวมท ั�งรบัคาํแนะนาํต่างๆ จากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 กรรมการตรวจสอบไดม้กีารพูดคยุกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ 4าเสมอทั�งที4เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการเกี4ยวกบัประเดน็ต่างๆ ที4ผูต้รวจสอบภายในตรวจ

พบจากการตรวจสอบ การประชมุอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละครั�งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ช ั 4วโมง โดยในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมี

การประชมุตามวาระปกตจิาํนวน 4 ครั�ง (ปี 2552: 4 คร ั�ง) และ ไม่มกีารประชมุตามวาระพเิศษ (ปี 2552: ไมม่กีารประชมุตามวาระพเิศษ) โดยการเขา้ร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรปุไดด้งันี�  

   การเขา้ร่วมประชมุ / การประชมุท ั"งหมด (คร ั"ง) 

 รายชื&อคณะกรรมการตรวจสอบ 2553 2552 

  การประชมุตามวาระปกต ิ การประชมุตามวาระปกต ิ

 1. พลตาํรวจโท เกยีรตศิกัดิ* ประภาวตั 4/4 4/4 

 2. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอาํไพ 4/4 4/4 

 3. นายธรีะ วภิูชนิน  4/4 4/4 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั�งที4 1/2554 เมื4อวนัที4 24 มกราคม 2554 ไดม้กีารพจิารณาเพื4อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ อนุมตัเิรื4องการแต่งต ั�งผูส้อบบญัชภีายนอก 

และมมีตเิพื4อเสนอการแต่งต ั�งผูส้อบบญัชทีา่นใด ท่านหนึ4งจากบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

สาํหรบัปี 2554 ดงัต่อไปนี� 



1. นางสาวสุมาล ี รวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3970) ซึ4งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในระหว่างปี 2546 ถงึ ปี 2550 และอกีครั�งสาํหรบัปี 

2553 

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972) ซึ4งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2551 และปี 2552 

3. นางสาววสิสุตา จรยิธนากร (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3853) 

 ท ั�งนี�  ผูส้อบบญัชทีี4มคุีณสมบตัใินการปฏบิตัหินา้ที4ตรวจสอบที4ไดก้ลา่วขา้งตน้ สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ และในกรณีที4ผูส้อบบญัชี

คนใดคนหนึ4งดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ ใหบ้รษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั มอีาํนาจเสนอชื4อผูส้อบบญัชอีื4นที4มคีณุสมบตัแิละมคีวามสามารถของ

บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั มาปฏบิตัหินา้ที4ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแทน 

 บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชทีี4มชีื4อเสยีงเป็นที4ยอมรบัโดยท ั 4วไป มคีวามเป็นอสิระ และมผีลการปฏบิตังิานสาํหรบัปีที4

ผ่านมาเป็นที4น่าพงึพอใจ โดยบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที4จดทะเบยีนในประเทศไทย ตั�งแต่ปี 

2544  

 ที4ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเพื4อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชภีายนอกสาํหรบั ปี 2554 จาํนวนเงนิไมเ่กนิ 

1.90 ลา้นบาท (ปี 2553: 1.90 ลา้นบาท) แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ซึ4งจะไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ ไดม้กีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของ นางสาวสุมาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 

3970) จากบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั ที4ไดท้าํหนา้ที4เป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัย่อยทกุบริษทัที4จดทะเบยีนในประเทศไทยและบรษิทัย่อย 1 บรษิทั ที4

จดทะเบยีนในต่างประเทศ ดว้ยค่าตอบแทนการสอบบญัชสีาํหรบัปี 2553 จาํนวน 3.15 ลา้นบาท และคาดว่าจะทาํหนา้ที4เป็นผูส้อบบญัชต่ีอไปอกีสาํหรบัปี 2554 ดว้ย

ค่าตอบแทนการสอบบญัช ี จาํนวนเงนิ 3.08 ลา้นบาท นอกจากนี�ที4ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิารดา้นอื4นๆ ซึ4ง          

ไมเ่กี4ยวขอ้งกบัการสอบบญัชทีี4ใหก้บับรษิทัย่อยที4จดทะเบยีนในประเทศไทย ดว้ยจาํนวนเงนิไมเ่กิน 0.24 ลา้นบาท   (ปี 2553 : 0.27 ลา้นบาท) 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบรษิทั พรเีชียส ชิพปิ" ง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

พล.ต.ท. เกยีรตศิกัดิ2 ประภาวตั 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

27 มกราคม 2554 

 


