
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผ ูถื้อห ุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีชยีส ชพิปิ�ง จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

นายสพุฒัน์ ศวิะศรอีาํไพ ดาํรงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกาํธร ศลิาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา 

ปานะนนท์ ดํารงตําแหน่งสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2554 มกีารเปลี3ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนื3องจากการลาออกและการเกษยีณอายุของกรรมการตรวจสอบ โดยมตขิองที3ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที3 2/2554 

เมื3อวนัที3 14 มนีาคม 2554 ไดแ้ต่งตั �ง นายสพุฒัน์ ศวิะศรอีาํไพ สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเดมิใหด้าํรงตําแหน่งประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั �ง นายกาํธร ศลิาอ่อน ใหด้าํรงตําแหน่งสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบแทน พลตํารวจโท 

เกยีรติศกัดิ 9 ประภาวตั ซึ3งลาออกจากการเป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเมื3อวนัที3 14 มนีาคม 2554 ก่อนครบวาระ (24 

สงิหาคม 2555) เนื3องจากหลกัเกณฑก์ารจํากดัอายุของกรรมการบรษิทัฯ ตามที3กําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทัฯ และแต่งตั �ง รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ใหด้ํารงตําแหน่งสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบแทน นายธรีะ 

วภิูชนิน ซึ3งลาออกจากการเป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ เมื3อวนัที3 14 มนีาคม 2554 เนื3องจากได้รบัการ แต่งตั �งให้ดํารง

ตําแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิทั โดยปฏบิตัติามหลกัการเกี3ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที3ด ีที3ว่าประธานคณะกรรมการบรษิทั

ไม่ควรดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที3ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที3ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั �งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ซึ3งสรุปไดด้งัต่อไปนี� 

 ในปี 2554 ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ3าเสมอ เพื3อพจิารณาสอบทานงบการเงนิรวมของ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกทุกไตรมาสเพื3อรบัฟงัคาํชี�แจง

เกี3ยวกบัรายงานของผูส้อบบญัช ี ผลการตรวจสอบงบการเงนิ และขอ้เสนอแนะเกี3ยวกบัมาตรฐานการบญัชทีี3เกี3ยวขอ้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มกีระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิที3ถูกตอ้งเพยีงพอ 

และเป็นที3เชื3อถอืได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคับบญัชาของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื3อให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระและเชื3อถอืไดอ้ย่างแทจ้รงิ นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมปรกึษากบัผูต้รวจ

สอบภายในเกี3ยวกบัขอบเขตความรบัผดิชอบและหน้าที3ของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมตัแิผนงานการตรวจสอบของ

ฝา่ยตรวจสอบภายใน ในปี 2554 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดท้าํการประเมนิความเสี3ยงและกลไกการควบคุมภายในสาํหรบัทุก

แผนกของ บรษิทัฯ สอบทานดา้นการปฏบิตังิานสําหรบับางแผนก สอบทานรายการที3อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

และสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั �งกฎหมายต่างๆ ที3เกี3ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี�ฝ่ายตรวจสอบไดด้ําเนินการตดิตามผลการตรวจสอบ และนําผลการตรวจสอบ รวมทั �งคํา



เสนอแนะต่างๆ ไปปรกึษาหารอืกบัเจ้าหน้าที3ที3เกี3ยวขอ้งและผู้บรหิาร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที3เหมาะสมเพยีงพอและไมม่จีุดบกพร่องที3มี

สาระสาํคญั  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้กําหนดที3เกี3ยวขอ้งโดยตรงต่อการ   

ดาํเนินการ ซึ3งกฎหมายหลกัที3เกี3ยวขอ้งเหล่านี�กค็อื พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ประมวลรษัฎากร พระราชบญัญตัิ

เรอืไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการที3เกี3ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื3องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที3เกี3ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที3มกีารแก้ไข

เพิ3มเตมิ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที3 ทจ. 21/2551 เรื3องหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที3เกี3ยวโยงกนัและที3มี

การแกไ้ขเพิ3มเตมิ รวมถงึหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื3องคาํแนะนําในการปฏบิตัติาม

มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที3 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผลการสอบทานพบว่าบรษิัทฯ มรีายการที3เกี3ยวโยงกนัจํานวน 5 รายการ โดยเป็น

รายการที3เกี3ยวโยงกนั ประเภทที3 2 จาํนวน 4 รายการ และเป็นรายการที3เกี3ยวโยงกนั ประเภทที3 3 จํานวน 1 รายการ ตาม

ความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว สาํหรบัค่าตั Lวเครื3องบนิ ค่าใชจ้่ายค่าเบี�ยประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการซื�อคอมพวิเตอร ์

และค่าใชจ้่ายในการซื�อพรอ้มตดิตั �ง รวมถงึ ค่าซ่อมบาํรุงรกัษา เครื3องปรบัอากาศที3สาํนักงานบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และที3

คอนโดมเินียมของบรษิัทย่อยจดัอยู่ในรายการที3เกี3ยวโยงกนัประเภทที3 2 ซึ3งเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกติของบรษิัทฯ 

ในขณะที3ค่าเช่าสาํนกังานจดัอยู่ในรายการที3เกี3ยวโยงกนัประเภทที3 3 คอืรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสั �น ซึ3ง

รายละเอยีดของรายการดงักล่าวไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้เรื3อง “รายการที3เกี3ยวโยงกนั”  ในรายงานประจําปีฉบบันี� ผล

การสอบทานดงักล่าวไดถู้กนําเสนอเพื3อทราบในที3ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที3 1/2555 เมื3อวนัที3 3 กุมภาพนัธ ์2555 

ซึ3งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่ารายการที3เกี3ยวโยงกนั  ดงักล่าวมคีวามยุตธิรรมและ

เพื3อผลประโยชน์ทั �งหมดของบรษิทัฯ  

 ในระหว่างปี 2554 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการเกี3ยวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ3งสนิทรพัยข์อง

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เพื3อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื3อง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ3งสนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 และที3มกีารแกไ้ขเพิ3มเตมิ  

รวมถงึประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที3 ทจ. 20/2551 เรื3องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที3มนียัสาํคญัที3เขา้ขา่ยเป็น

การไดม้า หรอืจาํหน่ายไปซึ3งทรพัยส์นิและที3มกีารแกไ้ขเพิ3มเตมิ คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่าการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ3ง

สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยของ บรษิทัฯ มคีวามสมเหตุสมผล และเพื3อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

 ปกต ิ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมขีึ�นก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทั �งนี�เพื3อใหร้ายงานการประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ3งประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชภีายนอกโดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุม สามารถสง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื3อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 



และปรกึษาหารอื รวมทั �งรบัคาํแนะนําต่างๆ จากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 กรรมการตรวจสอบไดม้กีารพดูคุยกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสมํ3าเสมอทั �งที3เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการเกี3ยวกบั

ประเดน็ต่างๆ ที3ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ การประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่

ละครั �งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั 3วโมง โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุตามวาระปกตจิาํนวน 4 ครั �ง  (ปี 

2553: 4 ครั �ง) และไมม่กีารประชุมตามวาระพเิศษ (ปี 2553: ไม่มกีารประชมุตามวาระพเิศษ) โดยการเขา้ร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปไดด้งันี�  

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การเขา้รว่มประชมุ / การประชมุทั#งหมด (ครั#ง) 

2554 2553 
การประชมุตามวาระปกติ การประชมุตามวาระปกติ 

1. พลตํารวจโท เกยีรตศิกัดิ � ประภาวตั * 1/1 4/4 
2. นายสพุฒัน์ ศวิะศรอีาํไพ * 4/4 4/4 
3. นายธรีะ วภิชูนิน * 1/1 4/4 
4. นายกาํธร ศลิาอ่อน ** 3/3 - 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวดิา ปานะนนท ์** 3/3 - 
* สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบที1ลาออกในปี 2554 
** สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบที1ไดร้บัการแต่งตั 5งในปี 2554 
 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที3 1/2555 เมื3อวนัที3 31 มกราคม 2555 ไดม้กีารพจิารณาเพื3อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ 

อนุมตัเิรื3องการแต่งตั �งผูส้อบบญัชภีายนอก และมมีตเิพื3อเสนอการแต่งตั �งผูส้อบบญัชที่านใด ท่านหนึ3งจากบรษิทั สาํนกังาน 

เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีาํหรบัปี 2555 ดงัต่อไปนี� 

 1. นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3970) ซึ3งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในระหว่างปี 

2546 ถงึ ปี 2550 และอกีครั �งสาํหรบัปี 2553 และปี 2554 

 2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972) ซึ3งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปี 

2551 และปี 2552 

 3. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3853) 

 ทั �งนี� ผู้สอบบญัชทีี3มคุีณสมบตัใินการปฏบิตัิหน้าที3ตรวจสอบที3ไดก้ล่าวขา้งต้น สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ  

ของบรษิทัฯ ได ้และในกรณีที3ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ3งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์

ยงั จํากดั มอีํานาจเสนอชื3อผูส้อบบญัชอีื3นที3มคุีณสมบตัแิละมคีวามสามารถของบรษิทั สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยงั จํากดั 

มาปฏบิตัหิน้าที3ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแทน 

 บรษิัท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เป็นบรษิัทตรวจสอบบญัชทีี3มชีื3อเสยีงเป็นที3ยอมรบัโดยทั 3วไป มคีวามเป็น

อสิระ และมผีลการปฏบิตังิานสาํหรบัปีที3ผ่านมาเป็นที3น่าพงึพอใจ โดยบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั เป็นผูส้อบ

บญัชภีายนอกของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที3จดทะเบยีนในประเทศไทย ตั �งแต่ปี 2544  



 ที3ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเพื3อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองผู้สอบบญัชี

ภายนอกสาํหรบั ปี 2555 จาํนวนเงนิไม่เกนิ 1.90 ลา้นบาท (ปี 2554: 1.90 ลา้นบาท) แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

ซึ3งจะไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ ไดม้กีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของ นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ 

(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3970) จากบรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั ที3ไดท้าํหน้าที3เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัย่อยทุกบรษิทัที3จดทะเบยีนในประเทศไทยและบรษิทัย่อย 1 บรษิทั ที3จดทะเบยีนในต่างประเทศ ดว้ยค่าตอบแทนการ

สอบบญัชีสําหรบัปี 2554 จํานวน 3.08 ล้านบาท และคาดว่าจะทําหน้าที3เป็นผู้สอบบญัชีต่อไปอีกสําหรบัปี 2555 ด้วย  

ค่าตอบแทนการสอบบญัช ีจาํนวนเงนิ 3.29 ลา้นบาท นอกจากนี�ที3ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้จิารณาค่าตอบแทน

จากการใหบ้รกิารดา้นอื3นๆ ซึ3งไม่เกี3ยวขอ้งกบัการสอบบญัชทีี3ใหก้บับรษิทัย่อยที3จดทะเบยีนในประเทศไทย ดว้ยจํานวนเงนิ

ไม่เกนิ 0.35 ลา้นบาท (ปี 2554 : 0.24 ลา้นบาท) 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ# ง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3 กมุภาพนัธ ์2555 


