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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 กัด (มหาชน)
ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท จํานวน 3 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติครบถ้วน โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง และมี
จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ *
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์

ตําแหน่ง

จํานวนครั้งที่เข้าร่ วม
ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1
7
8

* เข้ารับตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อช่ ว ยในการสอบทานให้บ ริ ษทั มี การกํากับ ดู แลกิ จการอย่างเพี ยงพอ ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นในเรื่ องที่สาํ คัญ ๆ ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี หัวหน้างานผู ้
ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานรวมถึงข้อเสนอ แนะต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อให้ มี ก ารดําเนิ น การในเรื่ อ ง ที่ เห็ น สมควรเป็ นประจําทุ ก ไตรมาส สรุ ป
สาระสําคัญพร้อมความเห็นได้ดงั นี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2557 ซึ่ ง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
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หารื อในการสอบทานความถู กต้อง ครบถ้วน ก่ อ นที่ จะให้ความเห็ นชอบต่อ รายงานทางการเงิ น
รายการปรับปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ และความเพียงพอในการเปิ ดเผย
ข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ รายงานทางการเงินดังกล่าวได้
จัดทําขึ้นโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ มีนัยสําคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่ อถื อได้ การเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ ยงและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลโดยพิจารณาจากรายงานสรุ 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 ษทั ตามแบบประเมินที่ปรับปรุ ง
ใหม่ตาม COSO ปี 2013 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ทําให้มีความมัน่ ใจต่อประสิ ทธิ ผลของระบบการ
ควบคุ ม ภายในมากขึ้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึ งมี ความเห็ น ว่าบริ ษ ัท มี ระบบควบคุ มภายในที่
เพียงพอ
มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงานและ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็ นอิสระ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี ของ
ผูต้ รวจสอบภายใน ที่ จดั ทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยงและมี การปรั บแผนการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั ิงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท
เป็ นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เหมะสมและมี ประสิ ทธิ ผล การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง ( Risk Management ) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และได้เสนอให้จดั ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยงเพื่อทําหน้าที่ใน
การประเมินและกํากับดูแล นอกจากนี้ ได้สอบทานปั จจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ซึ่ งได้แสดงไว้
ในรายงานประจําปี
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การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
และกฎหมายอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษ ัท รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ที่ บ ริ ษ ัท มี ไ ว้กับ บุ ค คลภายนอก ทั้ง นี้ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กํ า หนด เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ บริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ชอบกับ รายงานของผูบ้ ริ ห ารว่ ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ที่ ไ ด้
พิจารณานั้น บริ ษทั ดําเนิ นการตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติทวั่ ไปซึ่ งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รวมทั้ง รายการที่มีสาระสําคัญ ได้รับการเปิ ดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ใน
รอบปี 2557 และเห็ นว่าผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
และได้เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2558 ที่เสนอมา ซึ่ งเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษ ัท และสภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนดัง กล่ า ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั สําหรับปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีจาํ นวน 1,727,875 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ
โดยได้รั บ ข้อ มู ล จากผูเ้ กี่ ย วข้อ งอย่า งเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ งาน และได้ใ ห้ ค วามเห็ น อย่างอิ ส ระ
ตลอดจนข้อเสนอ แนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ )
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 2557 ได้แ สดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
วุฒิชยั ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ 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
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เป็ นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายจักรธาร โยธานันท์ และ
นายยรรยง วัฒ นวงศ์พิ ท ัก ษ์ เป็ นกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน ทั้งนี้ ในปี 2557 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อ
ทําหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยให้มี
การกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็ นธรรม 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)
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 215 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

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 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง 3 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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