
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ

จ�ำนวน 3 ท่ำนได้แก่ นำยสพุฒัน์ ศวิะศรอี�ำไพ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร นำยก�ำธร 

ศิลำอ่อน และ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร 

ทั้งนี้ นำยก�ำธร ศิลำอ่อน และ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภวิดำ ปำนะนนท์ ซึ่งหมดวำระในวันที่ 14 มีนำคม 2556 ได้รับกำร 

แต่งตัง้ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึง่ ตำมมตขิองทีป่ระชมุคณะบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่4 กมุภำพนัธ์ 2556 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ในปี 2556 ได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่พจิำรณำสอบทำน

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภำยนอกทกุไตรมำสเพือ่รบัฟังค�ำชีแ้จงเกีย่วกบัรำยงำนของผูส้อบบญัช ีผลกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

มำตรฐำนกำรบญัชทีีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีระบวนกำรจดัท�ำและ

กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่ถูกต้องเพียงพอ และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ได้พจิำรณำควำมเป็นอสิระและสำยงำนบงัคบับญัชำของฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยในเพือ่ให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระและเชือ่ถอืได้อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบั

ดแูลกจิกำรได้ร่วมปรกึษำกบัผูต้รวจสอบตรวจสอบภำยในเกีย่วกบัขอบเขตควำมรบัผดิชอบและหน้ำทีข่องฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

และได้อนุมัติแผนงำนกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในปี 2556 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยง

และกลไกกำรควบคุมภำยในส�ำหรับทุกแผนกของบริษัทฯ สอบทำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับบำงแผนก สอบทำนรำยกำร

ทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด ประมวลรัษฎำกร พระรำชบัญญัติเรือไทย พระรำชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

และน�ำผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งค�ำเสนอแนะต่ำงๆ ไปปรึกษำหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำร และได้รำยงำน 

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรมีควำมเห็นวำ่ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ

และไม่มีจุดบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงต่อกำรด�ำเนินกำร ซึ่งกฎหมำยหลักที่เกี่ยวข้องเหล่ำนี้ก็คือ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด ประมวลรัษฎำกร  

พระรำชบญัญตัเิรอืไทย พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้สอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรือ่ง

กำรเปิดเผยข้อมลู และกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ และ

ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ 

รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่องค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 89/12 (1) 

แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ผลกำรสอบทำนพบว่ำบริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจ�ำนวน 6 รำยกำร โดยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
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ประเภทที ่2 จ�ำนวน 5 รำยกำร และเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทที ่3 จ�ำนวน 1 รำยกำรตำมควำมหมำยของประกำศฉบบัดงักล่ำว 

กล่ำวคอืค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรใช้บรกิำรโรงแรม ค่ำใช้จ่ำยค่ำเบีย้ประกนัภยั ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้คอมพวิเตอร์ และ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้พร้อมตดิตัง้ รวมถงึ ค่ำซ่อมบ�ำรงุรกัษำ เครือ่งปรบัอำกำศทีส่�ำนกังำนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และทีค่อนโดมเินยีม

ของบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เป็นรำยกำรสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่่ำเช่ำส�ำนกังำน

จดัอยูใ่นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทที ่3 คอืรำยกำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ระยะสัน้ ซึง่รำยละเอยีดของรำยกำรดงักล่ำว

ได้อธบิำยไว้แล้ว ภำยใต้หวัข้อเรือ่ง “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันี ้ผลกำรสอบทำนดงักล่ำวได้ถกูน�ำเสนอ 

เพื่อทรำบในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ

ก�ำกบัดแูลกจิกำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำวมคีวำมยตุธิรรมและเพือ่ผลประโยชน์

ทั้งหมดของบริษัทฯ

 ในระหว่ำงปี 2556 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ท�ำกำรสอบทำนรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำและจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล

และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมรวม

ถึงประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่มีนัยส�ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำร 

ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร เห็นว่ำกำรได้มำ

และจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีควำมสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร สอบทำนแนวทำงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดย 

เปรยีบเทยีบกบัแนวทำงปฏบิตัขิองสำกล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 

รวมทัง้สอบทำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมคูม่อืนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ�ำทกุปี ซึง่ผลกำรประเมนิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก 

 ส�ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบักำรจดัให้อยูใ่นกลุม่ “ดเีลศิ”ส�ำหรบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจำกคณะกรรมกำรบรรษทั 

ภบิำลแห่งชำต ิและจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่ำหลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำดสงูกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท 

 ปกติ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร จะมีขึ้นก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้

เพื่อให้รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน และ 

ผู้สอบบัญชีภำยนอกโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบและปรึกษำหำรือ รวมทั้งรับค�ำแนะน�ำต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 กรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำรได้มกีำรพดูคยุกบัผูต้รวจสอบภำยในอย่ำงสม�ำ่เสมอทัง้ทีเ่ป็นทำงกำรและไม่เป็น 

ทำงกำรเกีย่วกบัประเดน็ต่ำงๆ ทีผู่ต้รวจสอบภำยในตรวจพบ ส�ำหรบักำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และก�ำกับดูแลกิจกำรแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

มีกำรประชุมตำมวำระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีกำรประชุมตำมวำระพิเศษจ�ำนวน 2 ครั้ง (ปี 2555:  

มีกำรประชุมตำมวำระพิเศษ 1 ครั้ง) โดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรแต่ละท่ำนสรุปได้ 

ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2556 ปี 2555

การประชุม 

วาระปกติ

การประชุม 

วาระพิเศษ

การประชุม 

วาระปกติ

การประชุม 

วาระพิเศษ

1. นำยสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�ำไพ 4/4 2/2 4/4 1/1

2. นำยก�ำธร ศิลำอ่อน 4/4 2/2 4/4 1/1

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภวดิำ ปำนะนนท์ 4/4 2/2 4/4 1/1
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำากัด (มหาชน)



 กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่29 มกรำคม 2557 ได้มกีำรพจิำรณำ

เพือ่เสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัเิรือ่งกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีำยนอก และมมีตเิพือ่เสนอกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชท่ีำนใดท่ำนหนึง่จำก

บรษิทั ส�ำนกังำน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสี�ำหรบัปี 2557 ดงัต่อไปนี้

1. นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3970) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในระหว่ำงปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั้งส�ำหรับปี 2553 ถึง ปี 2556

2. นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3972) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ส�ำหรับปี 2551 และปี 2552

3. นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3853)

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตรวจสอบที่ได้กลำ่วขำ้งต้น สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ 

ยัง จ�ำกัด มีอ�ำนำจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติและมีควำมสำมำรถของบริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด  

มำปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน

 บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีควำมเป็น

อสิระ และมผีลกำรปฏบิตังิำนส�ำหรบัปีทีผ่่ำนมำเป็นทีน่่ำพงึพอใจ โดยบรษิทั ส�ำนกังำน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ภำยนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร ได้พิจำรณำเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกำรสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชีภำยนอกส�ำหรับ ปี 2557 จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1.90 ล้ำนบำท (ปี 2556: 1.90 ล้ำนบำท) แยกต่ำงหำกจำก 

ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ

นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3970) จำกบริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ที่ได้ 

ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทย่อย 1 บริษัทที่จดทะเบียนใน 

ต่ำงประเทศส�ำหรับปี 2556 และคำดว่ำจะท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกส�ำหรับปี 2557 ด้วยคำ่ตอบแทนกำรสอบบัญชี 

จ�ำนวนเงิน 3.42 ล้ำนบำท(ปี 2556 จ่ำยจริง: จ�ำนวน 3.41 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับ

ดแูลกจิกำรยงัได้พจิำรณำค่ำตอบแทนจำกกำรให้บรกิำรด้ำนอืน่ๆ ซึง่ไม่เกีย่วข้องกบักำรสอบบญัช ีได้แก่ ค่ำบรกิำรตรวจสอบ

กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขบัตรส่งเสริมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจ�ำนวนเงิน 

ไม่เกนิ 0.31 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ่ำยจรงิ : 0.35 ล้ำนบำท) และค่ำบรกิำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงนิของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ

ส�ำหรับงบกำรเงินรวม ด้วยจ�ำนวนเงินไม่เกิน 0.60 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ่ำยจริง : 0.40 ล้ำนบำท)

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 

 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจกำร

 7 กุมภำพันธ์ 2557
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