
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกจิกำร

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่านได้แก่ นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ นายก�าธร 

ศลิาอ่อน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภวดิา ปานะนนท์ ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ทัง้นี้ 

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ ซึ่งหมดวาระในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ตามมติของที่ประชุมคณะบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ในปี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาสอบทาน 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกทุกไตรมาสเพื่อรับฟังค�าชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้องเพียงพอ และเป็นที่เชื่อถือได้

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาความเป็นอิสระและสายงานบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับ

ดแูลกจิการได้ร่วมปรึกษากบัผู้ตรวจสอบตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าทีข่องฝ่ายตรวจสอบภายใน

และได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�าการประเมินความเสี่ยงและ

กลไกการควบคุมภายในส�าหรับทุกแผนกของบริษัทฯ สอบทานด้านการปฏิบัติงานส�าหรับบางแผนก สอบทานรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎระเบยีบและประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบได้ด�าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และน�าผลการตรวจสอบ รวมทั้ง 

ค�าเสนอแนะต่างๆ ไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและ

ไม่มีจุดบกพร่องที่มีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงต่อการด�าเนินการ ซึ่งกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ประมวลรัษฎากร  

พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ และ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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รวมถึงหนังสือเวียนคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันจ�านวน 5 รายการ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประเภทที ่2 จ�านวน 4 รายการ และเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ประเภทที ่3 จ�านวน 1 รายการตามความหมายของประกาศฉบบัดงักล่าว 

กล่าวคือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อพร้อมติดตั้ง รวมถึง 

ค่าซ่อมบ�ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศที่ส�านักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อยจัดอยู่ในรายการที่

เกีย่วโยงกนัประเภทที ่2 ซึง่เป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ ในขณะทีค่่าเช่าส�านกังานจดัอยูใ่นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ประเภทที ่3 คอืรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ ซึง่รายละเอยีดของรายการดงักล่าวได้อธบิายไว้แล้ว ภายใต้หวัข้อ

เรือ่ง “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้ผลการสอบทานดงักล่าวได้ถกูน�าเสนอเพือ่ทราบในทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ

 ในระหว่างปี 2555 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท�าการสอบทานรายการเกี่ยวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ 

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิรวมถงึประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีม่นียัส�าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป

ซึง่ทรพัย์สนิ และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ เหน็ว่าการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์

ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 ปกต ิการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ จะมขีึน้ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่

ให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

ภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับค�าแนะน�าต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้มีการพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอทั้งที่เป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบ จากการตรวจสอบการประชมุอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแล

กิจการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง (ปี 2554: 4 ครั้ง) และมีการประชุมตามวาระพิเศษจ�านวน 1 ครั้ง (ปี 2554: ไม่มี

การประชุมตามวาระพิเศษ) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 ปี 2555 ปี 2554

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ การประชุมวาระปกติ

1. พลต�ารวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต * - - 1/1

2. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ 4/4 1/1 4/4

3. นายธีระ วิภูชนิน * - - 1/1

4. นายก�าธร ศิลาอ่อน **  4/4 1/1 3/3

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ** 4/4 1/1 3/3

*   สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่ลาออกในปี 2554

** สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งในปี 2554
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ได้มีการพิจารณา

เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และมีมติเพื่อเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านใด ท่านหนึ่งจาก 

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส�าหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ในระหว่างปี 2546 ถึง ปี 2550 และอีกครั้งส�าหรับปี 2553 ถึง ปี 2555

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ส�าหรับปี 2551 และปี 2552

3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853)

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบทีไ่ด้กล่าวข้างต้น สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ 

บรษิทัฯ ได้ และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ให้บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั 

มีอ�านาจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัตแิละมคีวามสามารถของบริษทั ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด มาปฏิบัตหิน้าที่

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทน

 บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มคีวามเป็นอสิระ 

และมผีลการปฏบิตังิานส�าหรบัปีทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพงึพอใจ โดยบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชภีายนอก

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลกจิการ ได้พจิารณาเพือ่เสนอให้ผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัชี

ของผู้สอบบัญชีภายนอกส�าหรับ ปี 2556 จ�านวนเงินไม่เกิน 1.90 ล้านบาท (ปี 2555: 1.90 ล้านบาท) แยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ดซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 

นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ (ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3970) จากบรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั ทีไ่ด้ท�าหน้าที่

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทกุบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและบรษิทัย่อย 1 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศส�าหรบั

ปี 2555 และคาดว่าจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชต่ีอไปอกีส�าหรบัปี 2556 ด้วยค่าตอบแทนการสอบบญัช ีจ�านวนเงนิ 3.36 ล้านบาท 

(ปี 2555 จ่ายจริง: จ�านวน 3.32 ล้านบาท) นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการยังได้พิจารณา 

ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

บัตรส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 0.29 ล้านบาท  

(ปี 2555 จ่ายจรงิ : 0.20 ล้านบาท)  และค่าบรกิารสอบทานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัย่อยในต่างประเทศส�าหรบังบการเงนิรวม 

ด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 0.40 ล้านบาท (ปี 2555 จ่ายจริง : 0.40 ล้านบาท)

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

 ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอ�าไพ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
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