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เอกสารแนบ 5 

รายระเอยีดประกอบอืน่ๆ 

 
5.1  รายงานการกาํกบัดูและกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  แคปปิทอล  เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิ ร์ค  จํากัด  (มหาชน ) 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัครบถว้น   
ในระหว่างปี 2558 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  รายนามของกรรมการ
ตรวจสอบและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
                                                                                                                   จาํนวนคร้ัง 

นายวีระชยั    งามดีวิไลศกัด์ิ  1  ประธานกรรมการตรวจสอบ               4/4  
ดร.วิศิษฐ ์     องคพิ์พฒันกลุ  2                  ประธานกรรมการตรวจสอบ               1/1  

            นายยรรยง   วฒันวงศพ์ิทกัษ ์                      กรรมการตรวจสอบ                     4/5      
            รศ.ดร.ภูษิต   เลิศวฒันารักษ ์                       กรรมการตรวจสอบ                             5/5   
 

หมายเหตุ 
1  ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558   
2 เขา้รับตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ   เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558   

   

  คณะกรรมการตรวจสอบ    ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี  และความ
รับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษทัมีการ
กาํกบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ   สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีสําคญัร่วมกบัฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบ
บญัชี    ผูต้รวจสอบภายใน ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดร้ายงานผลการปฏิบติังานรวมถึงขอ้เสนอ แนะ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส  เพื่อให้มีการดาํเนินการในเร่ืองท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
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รายงานทางการเงิน  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2558 ซ่ึง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม
หารือในการสอบทานความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน    
รายการปรับปรุงบญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  และความเพียงพอในการเปิดเผย
ขอ้มูล  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกบัการรายงานของผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงิน
ของบริษทัว่า รายงานทางการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  รวมทั้ง  มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนัยสําคญั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
เพียงพอ   ครบถว้น และเช่ือถือได ้ การเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    
 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบ
ภายในเป็นประจาํทุกไตรมาส  ตามแผนงานท่ีไดอ้นุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสําคญัของบริษทั 
และได้ให้ข้อแนะนําท่ี เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ี  ยงัไดพ้ิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษทัตามแบบประเมิน COSO ปี 
2013 ท่ีปรับปรุงใหม่ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ทั้งน้ี ไม่พบ
จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  ทาํให้มีความมัน่ใจต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในมากข้ึน   คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล   
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังาน
และภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบความเป็นอิสระ   เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  นอกจากน้ี ได้พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบ
ประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน  ท่ีจดัทาํข้ึนตามระดบัและแนวความเส่ียงและมีการปรับแผนการ
ตรวจสอบให้สอดคลอ้งกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการ
ปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ   เหมะสมและมีประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของ            
ผูต้รวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง ( Risk Management )  ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล   โดยไดท้บทวนปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทัซ่ึงไดแ้สดงไวใ้น
รายงานประจาํปี    
 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานบริษทัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ กฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงขอ้ผูกพันท่ีบริษัทมีไวก้ับบุคคลภายนอก  ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัต่อกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว   
      

บริษทัยงัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC)   เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในดา้นการกาํกบัดูแลใหม้ากยิง่ข้ึน     
 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
รายการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์   
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั   ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกบัรายงานของผูบ้ริหารสายงานงานบญัชี
และการเงินว่ารายการคา้หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดพิ้จารณานั้น    
บริษทัดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปซ่ึงมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั      รวมทั้งรายการท่ีมีสาระสําคญั ได้รับการเปิดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น   
 

ผู้สอบบัญชีภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 
สาํหรับปี 2558 และเห็นว่าผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  มีความเป็นอิสระเพียงพอ            
และไดเ้ปรียบเทียบค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 ท่ีเสนอมาซ่ึงเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีตอ้งใช้ในการ
ตรวจสอบเพิ่มข้ึน จากเร่ืองการเปล่ียนรายงานของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานการสอบแบบใหม่  และ
เร่ืองการนาํมาตรฐานการบญัชีท่ีประกาศใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีใหม่ ซ่ึงตอ้งนาํมา
ปฏิบติัใชใ้นปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
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ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปี 2559  โดยมี
ค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนรวม 2,100,000.-  บาท    
 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 
ในการปฏิบติังาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ประกอบกบัความระมดัระวงั
รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  และไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล  ทรัพยากร  และ
ความร่วมมือทั้งจากผูบ้ริหาร  พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ตรงไปตรงมา  เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 
    
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
         วิศิษฐ ์ องคพ์ิพฒันกลุ 
    (ดร.วิศิษฐ ์ องคพิ์พฒันกลุ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2  รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินของบริษทั  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํข้ึนภายใต้

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และบนัทึก
บญัชีดว้ยความระมดัระวงั ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจดัทาํงบการเงิน เพื่อให้
สะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั   
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในดา้นคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมี้การสอบ
ทานขอ้มูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  มีคาํอธิบายและการวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปในการ
ใชง้บการเงิน 
  คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็น
อิสระ เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง   ประเมินระบบการควบคุมภายใน   
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล   เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ามีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีถูกตอ้ง  
ครบถว้นอยา่งเพียงพอ  ท่ีรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น รวมทั้งป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการ
ท่ีผดิปกติ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแลว้ 
 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทาํให้คณะกรรมการบริษทัเช่ือได้ว่างบการเงินของบริษทั แคปปิทอล     
เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกัด(มหาชน)   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
                                                               วฒิุชยั   ลีนะบรรจง 

(นายวฒิุชยั   ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษทัและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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5.3  รายงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี 
ดร.วิศิษฐ์  องคพิ์พฒัน์กุล  เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  นายจกัรธาร  โยธานนัท ์ และ 
นายยรรยง  วฒันวงศ์พิทักษ์  เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้ งน้ี ในปี 2558 มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อ
ทาํหนา้ท่ีทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร  โดยใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการท่ีเป็น
ธรรม และสมเหตุสมผล 
 อน่ึง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ  คาํนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจาํนวนกรรมการ และ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดว้ย  
 
 

         ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
                                                          บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
 
                                                                                    วิศิษฐ ์ องคพ์ิพฒันกลุ 
                                                                             (ดร.วิศิษฐ ์ องคพิ์พฒันกลุ) 
                                                                      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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5.4  รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี 
นายยรรยง วฒันวงศพิ์ทกัษ ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  นายจกัรธาร  โยธานันท ์ และ 
นายชาตรี ศรีอุทารวงค ์ เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งน้ี ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 6 คร้ัง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อทาํ
หนา้ท่ีจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งส่ือสารกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั  สนบัสนุนผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียง
ทุกระดบัในบริษทั 
 อน่ึง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้ความสําคญักับธุรกิจหลกัของบริษทัคือด้านการ
ลงทุน ซ่ึงอาจมีโอกาสท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดร้ะดมความคิดและดาํเนินการบริหารความเส่ียงตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ท่ีจะบงัเกิดต่อองคก์รอยา่งแทจ้ริง เพ่ือส่งสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า
และรายการผดิปกติทั้งหลายท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษทัมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
 

         ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                                                          บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 
 
                                                                                   ยรรยง  วฒันวงศพิ์ทกัษ ์
                                                                              (นายยรรยง  วฒันวงศพิ์ทกัษ)์ 
                                                                          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 


