
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอ าไพ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
นายก าธร ศิลาอ่อน และ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ก ากบัดูแลกิจการ ทั้งน้ี นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอ าไพ ซ่ึงหมดวาระในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2557 ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557  

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ในปี 2557 ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือพิจารณา 
สอบทานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดป้ระชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไตรมาสเพ่ือรับฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษทัฯ มี
กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินท่ีถูกตอ้งเพียงพอ และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาความเป็นอิสระและสายงานบงัคบับญัชาของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเช่ือถือได้อย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดร่้วมปรึกษากบัผูต้รวจสอบตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบและหนา้ท่ี
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและไดอ้นุมติัแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไดท้ าการประเมินความเส่ียงและกลไกการควบคุมภายในส าหรับทุกแผนกของบริษทัฯ สอบทานด้านการปฏิบติังาน
ส าหรับบางแผนก สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
รวมทั้ งกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ เช่น พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด ประมวลรัษฎากร 
พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และน าผลการตรวจสอบ รวมทั้งค าเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ
และไม่มีจุดบกพร่องท่ีมีสาระส าคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงต่อการด าเนินการ ซ่ึงกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎระเบียบและประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมรวมถึงหนงัสือเวียนคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองค าแนะน าในการปฏิบติัตาม
มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบทานพบว่าบริษทัฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจ านวน 6 รายการ โดยเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทท่ี 2 จ านวน 5 รายการ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทท่ี 3 จ านวน 1 รายการตาม
ความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว กล่าวคือค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าใชจ่้ายส าหรับการใชบ้ริการโรงแรม ค่าใชจ่้ายค่าเบ้ีย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซ้ือคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการซ้ือพร้อมติดตั้ ง  รวมถึง ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีส านกังานบริษทัฯ และบริษทัย่อย และท่ีคอนโดมิเนียมของบริษทัย่อยจดัอยู่ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ในขณะท่ีค่าเช่าส านกังานจดัอยู่ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ประเภทท่ี 3 คือรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะยะสั้น ซ่ึงรายละเอียดของรายการดงักล่าวไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ ภายใต้
หัวขอ้เร่ือง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี ผลการสอบทานดงักล่าวไดถู้กน าเสนอเพ่ือทราบในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
และคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีความยุติธรรมและเพ่ือผลประโยชน์ทั้งหมดของ
บริษทัฯ 

 ในระหว่างปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้ าการสอบทานรายการเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัย่อยของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมรวมถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้
ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
เห็นวา่การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของ บริษทัฯ มีความสมเหตุสมผล และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ สอบทานแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดย
เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของสากล รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบติัตามคู่มือนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงผลการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  

 ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บการจดัให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ”ส าหรับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จากคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลแห่งชาติ และจดัอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงกว่า 
10,000 ลา้นบาท  

 ปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ จะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี
เพ่ือใหร้ายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และ 
ผู ้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้ งรับค าแนะน าต่างๆ จาก



คณะกรรมการบริษทัฯ 

 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดมี้การพูดคุยกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเก่ียวกบัประเดน็ต่างๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ ส าหรับการประชุมอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง (ปี 2556: 4 คร้ัง) และมีการประชุมตามวาระพิเศษจ านวน 2 คร้ัง (ปี 
2556: มีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 คร้ัง) โดยการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแต่ละท่าน
สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

และก ากบัดูแลกจิการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ปี 2557 ปี 2556 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

การประชุม 
วาระปกต ิ

การประชุม 
วาระพเิศษ 

1. นายสุพฒัน ์ศิวะศรีอ าไพ  4/4 2/2 4/4 2/2 

2. นายก าธร ศิลาอ่อน 4/4 2/2 4/4 2/2 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ภวิดา ปานะนนท ์ 4/4 2/2 4/4 2/2 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 ไดมี้การ
พิจารณาเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก และมีมติเพ่ือเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่านใด
ท่านหน่ึงจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส าหรับปี 2558 
ดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) เป็นผูส้อบบัญชีแทนนางสาว 
สุมาลี รีวราบณัฑิต ซ่ึงไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557) 
ครบตามวาระสูงสุดตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958) 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบท่ีได้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษทัฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั มีอ  านาจเสนอช่ือผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัและมีความสามารถของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มาปฏิบติั
หนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแทน 

 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และ 
มีผลการปฏิบติังานส าหรับปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 



 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาเพ่ือเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภายนอกส าหรับ ปี 2558 จ านวนเงินไม่เกิน 1.90 ลา้นบาท (ปี 2557: 1.90 ลา้นบาท) แยกต่างหาก
จากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ซ่ึงจะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการดงักล่าวขา้งตน้  ไดมี้การพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท่ีไดท้ าหนา้ท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษทัย่อย 1 บริษทัท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าหรับปี 2557 และคาดว่าจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกส าหรับปี 2558 ดว้ยค่าตอบแทนการสอบบญัชี จ านวนเงิน 
3.40 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง: จ านวน 3.36 ลา้นบาท) นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ
ยงัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนจากการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าบริการตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดว้ยจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 0.31 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.31 ลา้นบาท) และค่าบริการสอบทานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศส าหรับงบการเงินรวมดว้ยจ านวนเงินไม่เกิน 0.60 ลา้นบาท (ปี 2557 จ่ายจริง : 0.60 ลา้นบาท) 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 

ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

  

นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอ าไพ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 

30 มกราคม 2558 

 


