
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 
3 ทาน กลาวคือ นายกำธร ศิลาออน ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ นางลิน เยน ค็อก1 และ
ศาสตราจารย ดร. ภวิดา ปานะนนท ดำรงตำแหนงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการท้ังสามทานไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงเปนระยะเวลาสองป ตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ ดวยความรอบคอบ ความโปรงใส 
ความเปนอิสระ และเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสรุป
ไดดังตอไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือพิจารณาสอบทานงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส
เพ่ือรับฟงคำช้ีแจงเก่ียวกับรายงานของผูสอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีถูกตอง
เพียงพอ และเปนที่เชื่อถือได

การตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ไดพิจารณาความเปนอิสระและสายงานบังคับบัญชาของฝายตรวจสอบภายใน 
เพื่อใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและเชื่อถือไดอยางแทจริง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ไดรวมปรึกษากับผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในและไดอนุมัติแผนงาน
การตรวจสอบประจำปของฝายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ในป 2564 ฝายตรวจสอบภายในไดสอบทาน

• การประเมินความเสี่ยงตางๆ ซึ่งครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงทางพาณิชย ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางดานเทคนิค

และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

• แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบตอตานคอรรัปชั่นจัดทำโดยแนวรวมตอตานคอรรัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

• การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น

• กลไกการควบคุมภายในสำหรับทุกแผนกของบริษัทฯ

• การปฏิบัติงานสำหรับบางแผนก

• รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เชน พระราชบัญญัติบริษัท
 มหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎระเบียบ

และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

นอกจากนี้ฝายตรวจสอบภายในได ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบและนำผลการตรวจสอบ รวมทั้งคำเสนอแนะตาง ๆ 
ไปปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและผูบริหาร และไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและไมมี
จุดบกพรองที่มีสาระสำคัญ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑตาง ๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดท่ีเก่ียวของโดยตรง
ตอการดำเนินการซ่ึงกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของเหลาน้ีก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

1ณ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 นางลิน เยน ค็อก มีความประสงคจะขอถอนตัวจากการถูกเสนอช่ือ
ใหเขารับการพิจารณาเลือกต้ังกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน คร้ังท่ี1/2565 ดังน้ัน วาระการดำรง
ตำแหนงกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของนางลิน เยน ค็อก จะสิ้นสุดลงที่การประชุมสามัญประจำปผูถือหุน
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การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดใหความสำคัญในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายภายในของบริษัทฯ และแนวทาง
ปฏิบัติที่บริษัทฯ ไดกำหนดขึ้น และไดมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเหมาะสมเพียงพอในงบการเงิน และภายใตหัวขอ 
“รายการเกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจำปนี้

ผู ตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกไดสอบทานรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และรายงานผลการสอบทานดังกลาวตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไดมีการหารือและทบทวนรายการดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดเสนอ
ผลการสอบทานรายการเกี่ยวโยงกันสำหรับป 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาว เปนรายการ
ที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ สอบทานและเปรียบเทียบแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามแนวทางปฏิบัติของสากล รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการรวมท้ังสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามคูมือนโยบายดังกลาวเปนประจำทุกป ซ่ึงผลการประเมินการกำกับ
ดูแลกิจการโดยรวมอยูในเกณฑที่ดีมาก

สำหรับป 2564 บริษัทฯ ไดรับการจัดใหอยูในกลุม “ดีเลิศ” สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 ตามปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จะมีขึ้นกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรวมประชุมกับผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีภายนอก
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม นอกจากน้ัน ทำใหสามารถจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและปรึกษาหารือ 
รวมทั้งรับฟงคำแนะนำตาง ๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดมีการปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบภายในอยางสม่ำเสมอท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ สำหรับการประชุมอยางเปนทางการของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจการแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีการประชุม
ตามวาระปกติจำนวน 4 คร้ัง (ป 2563 : 4 คร้ัง) โดยการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแตละทานสรุปได
ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

และกำกับดูแลกิจการ ป 2564 ป 2563

1. นายกำธร ศิลาออน 4/4 4/4

2. ศาสตราจารย ดร.ภวิดา ปานะนนท 4/4 4/4

3. นางลิน เยน ค็อก 4/4 4/4

การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ไดมีการพิจารณาเพื่อ

เสนอใหผูถือหุนอนุมัติเรื่องการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก และมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งจากบริษัท 

สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับป 2565 ดังตอไปนี้

1. นายเติมพงษ โอปนพันธุ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) เปนผูสอบบัญชีแทนนางสาววิสสุดา จริยธนากร ซ่ึงได

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 7 ปติดตอกัน (ตั้งแตป 2558 จนถึงป 2564) ครบตามวาระสูงสุดตามหลักเกณฑ

 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2. นายกฤษดา เลิศวนา (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958)



 

3. นางพูนนารถ เผาเจริญ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238)

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบท่ีไดกลาวขางตน สามารถแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
ได และผูสอบบัญชีทุกทานไมมีความสัมพันธ หรือผลประโยชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยฯ ของบริษัทฯ กับ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาวและในกรณีที่ผู สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว
ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจเสนอช่ือผูสอบบัญชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและมีความสามารถของบริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยแทน

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นวา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียง
เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีความเปนอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานสำหรับปท่ีผานมาเปนท่ีนาพึงพอใจ โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแตป 2544

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ไดพิจารณาเพื่อเสนอใหผูถือหุนอนุมัติคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
ภายนอก สำหรับป 2565 โดยรายละเอียดของคาสอบบัญชีและคาตอบแทนจากการใหบริการดานอ่ืน ๆ ซ่ึงไมเก่ียวของกับการสอบบัญชี
สำหรับบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่จายใหกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีดังตอไปนี้

รายการ ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 2.15 ลานบาท 2.10 ลานบาท

คาสอบบัญชีสำหรับบริษัทยอยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและ 1 บริษัทยอย 2.38 ลานบาท 2.38 ลานบาท
ที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

คาตอบแทนจากการใหบริการดานอื่น ๆ ไดแก 

• สำหรับรายงานของผูสอบบัญชีเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 0.11 ลานบาท 0.18 ลานบาท

• สำหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทยอยที่จดทะเบียนในตางประเทศบางแหง 0.91 ลานบาท 0.88 ลานบาท 
(เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทำงบการเงินรวม)

รวม 5.55 ลานบาท 5.54 ลานบาท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 สำหรับป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดจัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ 
ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยรวมอยูในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ตอไป

 บทสรุป : ตลอดป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรับความรวมมือจากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงผูตรวจสอบบัญชีภายนอกเปนอยางดี ซึ่งสงผลใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามกฏบัตร กฎหมายและขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ ถึงแมวาตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ยังสามารถจัดทำและเปดเผยงบการเงิน
ไดภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด  
โดยไมมีการขอขยายระยะเวลา

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นวารายงานทางการเงินประจำป 2564 และ การเปดเผยขอมูลของ

บริษัทฯ เปนไปอยางครบถวน เชื่อถือได สอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ 

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายภายใน 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน)

นายกำธร ศิลาออน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

14 กุมภาพันธ 2565




