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เอกสารแนบ 5

รายระเอียดประกอบอืน่ ๆ
5.1 รายงานการกํากับดูและกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ั ท แคปปิ ทอล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง เน็ ต เวิ ร์ ค จํา กั ด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในระหว่างปี 2558 มีการจัดประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการ
ตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
จํานวนครั้ง
1
นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1/1
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
กรรมการตรวจสอบ
4/5
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
หมายเหตุ
1

ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2558

2

เข้ารับตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ อย่า งอิ ส ระภายใต้ข อบเขต หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริ ษทั มีการ
กํากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุ มเพื่อพิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นในเรื่ องที่สําคัญร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานรวมถึงข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดําเนินการในเรื่ องที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควร สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
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รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2558 ซึ่ ง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
หารื อในการสอบทานความถู กต้อง ครบถ้วน ก่ อ นที่ จะให้ความเห็ นชอบต่อ รายงานทางการเงิ น
รายการปรับปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ และความเพียงพอในการเปิ ดเผย
ข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานบัญชีและการเงิน
ของบริ ษทั ว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมทั้ง มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนัยสําคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ ยงและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้ รวจสอบ
ภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุ มตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่ สําคัญของบริ ษทั
และได้ใ ห้ ข ้อ แนะนํ า ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษ ทั ตามแบบประเมิ น COSO ปี
2013 ที่ปรับปรุ งใหม่ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบ
จุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ทําให้มีความมัน่ ใจต่อประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายในมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มี
ประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็ นอิสระ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุ มตั ิ แผนการตรวจสอบ
ประจําปี ของผูต้ รวจสอบภายใน ที่ จดั ทําขึ้นตามระดับ และแนวความเสี่ ยงและมี การปรั บแผนการ
ตรวจสอบให้ส อดคล้องกับ ความเสี่ ย งที่ เปลี่ ย นแปลงไป ตลอดจนติ ด ตามความคื บ หน้าของการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่างมี อิ สระเพี ยงพอ เหมะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล การปฏิ บ ัติ งานของ
ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง ( Risk Management ) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยได้ทบทวนปั จจัยความเสี่ ยงที่ สําคัญของบริ ษทั ซึ่ งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจําปี
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษ ัท รวมถึ งข้อ ผูก พัน ที่ บ ริ ษ ัท มี ไ ว้กับ บุ ค คลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ พ บ
ประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว
บริ ษทั ยังได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (CAC) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิผล ในด้านการกํากับดูแลให้มากยิง่ ขึ้น
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
หน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูบ้ ริ หารสายงานงานบัญชี
และการเงินว่ารายการค้าหรื อรายการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นที่เกี่ ยวโยงกันที่ ได้พิจารณานั้น
บริ ษทั ดําเนิ นการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปซึ่ งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม
และเป็ นประโยชน์ สูงสุ ดต่อบริ ษ ทั
รวมทั้งรายการที่ มีสาระสําคัญ ได้รับ การเปิ ดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
สําหรับปี 2558 และเห็นว่าผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
และได้เปรี ยบเที ยบค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2559 ที่ เสนอมาซึ่ งเพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ตอ้ งใช้ในการ
ตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากเรื่ องการเปลี่ยนรายงานของผูส้ อบบัญชีตามมาตรฐานการสอบแบบใหม่ และ
เรื่ องการนํามาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใหม่และการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ซึ่ งต้องนํามา
ปฏิบตั ิใช้ในปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
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ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2559 โดยมี
ค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 2,100,000.- บาท
ความเห็นและข้ อสั งเกตโดยรวม
ในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ
ความร่ วมมือทั้งจากผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล
(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําขึ้นภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งกําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และบันทึก
บัญชี ดว้ ยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อให้
สะท้อนผลการดําเนินงานที่เป็ นจริ งของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบ
ทานข้อ มู ล ทางการเงิ น และจัด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ สําคัญ เพิ่ ม เติ มอย่างเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปในการ
ใช้งบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ น
อิสระ เป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน รวมทั้งป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนิ นการ
ที่ผดิ ปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี นี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริ หารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าต ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อได้ว่างบการเงิ นของบริ ษ ทั แคปปิ ทอล
เอ็น จิ เนี ยริ่ ง เน็ ต เวิร์ค จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ได้แ สดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
วุฒิชยั ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ ษทั และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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5.3 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพฒั น์กุล เป็ นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายจักรธาร โยธานันท์ และ
นายยรรยง วัฒ นวงศ์พิ ท ัก ษ์ เป็ นกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2558 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อ
ทําหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็ น
ธรรม และสมเหตุสมผล
อนึ่ ง ในการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนดัง กล่ า ว คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทนเห็ น ว่ า
เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ คํานึ งถึ งขนาดของธุ รกิ จ ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการ และ
เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
วิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล
(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพฒั นกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 223 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

5.4 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง นายจักรธาร โยธานันท์ และ
นายชาตรี ศรี อุทารวงค์ เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งนี้ ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อทํา
หน้าที่จดั การความเสี่ ยงที่สาํ คัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งสื่ อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ สนับสนุ นผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ทุกระดับในบริ ษทั
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงให้ความสําคัญ กับธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั คื อด้านการ
ลงทุน ซึ่ งอาจมีโอกาสที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้ระดมความคิดและดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงตามขอบเขตความรั บผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริ ง เพื่อส่ งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติท้ งั หลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
(นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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