
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผ้ถือหุ้นู  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน
ได้แก่ พลตํารวจโท เกียรติศกัดิ ประภาวตั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  พลเรือเอก ดร. อํานาจ จนัทนมฎัฐะ และนาย
สพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที6ตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที6ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ6งสรุปได้ดงัต่อไปนี � 

ในปี 2550 ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ6าเสมอ  เพื6อพิจารณาสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษทัย่อยและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกทกุไตรมาส เพื6อรับฟังคําชี �แจง
เกี6ยวกบัรายงานของผู้สอบบญัชี ผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อเสนอแนะเกี6ยวกบัมาตรฐานการบญัชีที6เกี6ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินที6ถกูต้อง เพียงพอ
และเป็นที6เชื6อถือได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากบัผู้ตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที6ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและได้อนมุตัิแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ทําการประเมินความเสี6ยงและกลไกการควบคมุภายในสําหรับทกุแผนกของบริษัทฯ ตรวจสอบด้านการปฏิบตัิงานสําหรับ
บางแผนก ตรวจสอบรายการที6อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ 
รวมทั �งกฎหมายต่างๆ ที6เกี6ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ6งได้แก่การปฏิบัติตามกฎระเบียบที6เกี6ยวข้องทางภาษีอากร รวมทั �งได้
ดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบและนําผลการตรวจสอบและคําเสนอแนะต่าง ๆ ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที6ที6
เกี6ยวข้องและผู้บริหารและได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที6เหมาะสมเพียงพอและไม่มี
จดุบกพร่องที6มีสาระสําคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที6เกี6ยวข้องโดยตรงต่อการ
ดําเนินการ ซึ6งกฎหมายหลกัที6เกี6ยวข้องเหล่านี �ก็คือ พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญตัิ
เรือไทย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที6เกี6ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื6อง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที6เกี6ยวโยงกนั (ฉบบัที6 2)  พ.ศ. 2547” 
ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายการที6เกี6ยวโยงกนัจํานวน 3 รายการ โดยเป็นรายการที6เกี6ยวโยงกนัประเภทที6 2  
จํานวน 2 รายการและเป็นรายการที6เกี6ยวโยงกนัประเภทที6 3 จํานวน 1 รายการ ตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว 
ค่าตัKวเครื6องบนิและค่าใช้จ่ายในการติดตั �งและซ่อมบํารุงรักษาเครื6องปรับอากาศที6สํานกังานบริษัทฯ และบริษทัย่อยและที6
คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อย จดัอยู่ในรายการที6เกี6ยวโยงกนัประเภทที6 2 ซึ6งเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ในขณะที6ค่าเช่าสํานกังานจดัอยู่ในรายการที6เกี6ยวโยงกนัประเภทที6 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสั �น ซึ6ง
รายละเอียดของรายการดงักล่าวได้อธิบายไว้แล้วภายใต้หวัข้อเรื6อง “รายการที6เกี6ยวโยงกนั” ในรายงานประจําปีฉบบันี �  
ผลการสอบทานได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื6อทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที6 1/2551 เมื6อวนัที6 
12 กมุภาพนัธ์  2551 ซึ6งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่ารายการที6เกี6ยวโยงกนัดงักล่าว
มีความยตุิธรรมและเพื6อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 
 



ในระหว่างปี 2550 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ทําการสอบทานรายการเกี6ยวกบัการได้มาซึ6งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
เพื6อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื6อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ6งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและ
จดัทํารายงานแสดงความเห็นเสนอต่อที6ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื6อออกเสียงลงคะแนนสนบัสนนุต่อรายการทําสญัญาสั6งต่อเรือ
ใหม่  จํานวน 12 ลํา มลูค่า 360 ล้านเหรียญสหรัฐ  (ตามที6ได้รับการอนมุตัิจากมติที6ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที6 
6/2550 เมื6อวนัที6 23 กรกฎาคม 2550)  ส่วนรายงานจากที6ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั 
(มหาชน) ซึ6งเป็นผู้สอบทานความสมเหตสุมผล  ประโยชน์ของการทํารายการและความเป็นธรรมของราคาและเงื6อนไขของ
รายการ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสญัญาสั6งต่อเรือมีความสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องกบัรายงานแสดงความเห็นของที6ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ปกติการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ �นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั �งนี �เพื6อให้รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบซึ6งประชุมร่วมกับผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีภายนอก สามารถส่งให้
คณะกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื6อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและรับคําแนะนําต่าง ๆ จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพดูคุยกบัผู้ตรวจสอบภายในอย่างสมํ6าเสมอถงึประเด็นต่างๆ ที6ผู้ตรวจสอบภายใ
ตรวจพบจากการตรวจสอบ และมีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั �ง
จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั6วโมง โดยในปี 2549 และ 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 
ครั �ง และไม่มีการประชมุตามวาระพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดงันี � 
 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั "งหมด (ครั"ง) 

รายชื&อคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2550 
การประชุมตามวาระปกต ิ

ปี 2549 
การประชุมตามวาระปกต ิ

1. พลตํารวจโท เกียรติศกัดิ ประภาวตั,  4/4 4/4 
2. พลเรือเอก ดร.อํานาจ จนัทนมฎัฐะ 4/4 4/4 
3. นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอําไพ 4/4 3/4 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที6 1/2551 เมื6อวนัที6 6 กุมภาพนัธ์ 2551 ได้มีการพจิารณาเรื6องการ
แต่งตั �งผู้สอบบญัชีภายนอกและมีมติเพื6อเสนอการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สําหรับปี 2551 ดงันี � 

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972) เป็นผู้สอบบญัชีแทนนางสาวสมุาลี 
รีวราบณัฑิต ซึ6งได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตั �งแต่ปี 2546 จนถงึปี 2550  และปีปัจจบุนัจะไมส่ามารถถกูแต่งตั �งได้ ตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เนื6องจากนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ได้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั  ซึ6งครบตามวาระสงูสดุ ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. นางสาววสิสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) 
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516) 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ6งข้างต้น ที6มีคณุสมบตัใินการปฏิบติัหน้าที6ตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้และในกรณีที6ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ6งดงักล่าวไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้
บริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั มีอํานาจแต่งตั �งผู้สอบบญัชีอื6นที6มีคณุสมบตัแิละมีความสามารถของบริษัท 
สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั มาปฏิบตัิหน้าที6ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยแทน 

 
 



บริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นบริษัทตรวจสอบบญัชีที6มีชื6อเสียงเป็นที6ยอมรับโดยทั6วไป มีความ
เป็นอิสระ และมีผลการปฏิบตัิงานสําหรับปีที6ผ่านมาเป็นที6น่าพึงพอใจ โดยบริษัท สํานกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ และบริษัทย่อยที6จดทะเบียนในประเทศไทย ตั �งแต่ปี 2544  

ที6ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบญัชีภายนอกสําหรับปี 
2551 จํานวนเงินไม่เกิน 5.25 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ปี 2550: ค่าสอบบญัชีจํานวน 5.15 ล้าน
บาท)  ซึ6งจะได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและที6ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา
ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื6น ๆ ซึ6งไม่เกี6ยวข้องกับการสอบบญัชี จํานวนเงินไม่เกิน 0.55 ล้านบาท (ปี 2550 : 
0.55 ล้านบาท) 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

พล.ต.ท.เกียรติศกัดิ ประภาวตั,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

12 กมุภาพนัธ์ 2551 
 

 


