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เอกสารแนบ 3
รายระเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
: นายคมวุฒิ พรนราดล
ตําแหน่ ง
: ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 16 มิถุนายน 2551
อายุ
: 45 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในกลุ่ม
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001
(ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
 เลขานุการคณะทํางานระบบบริ หารคุณภาพ (Working Team) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
ประวัติการอบรม
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 สุ ดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุ ปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
2. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อหัวหน้ างานกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
: นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร
ตําแหน่ ง
: ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและ
นักลงทุนสัมพันธ์
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อายุ
: 43 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี (ณ 1 พฤศจิกายน 2556)
: - หุ น้
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม
 Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 7/2004 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
 หลักสู ตร นักบริ หารภาษีช้ นั สู ง จากโรงเรี ยนภาษี สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
 ทําหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ต่อนักลงทุ น ผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 ทําหน้าที่ประสานงานกับเลขานุการบริ ษทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
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 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการที่ดีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อที่ปรึ กษา
ใด ๆ รวมทั้ง ไม่ได้มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษทั โดยในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้ น 6 ครั้ง
รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.วิจิตร เตชะเกษม
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่
เข้าร่ วมประชุม
6
6
6

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ภายใต้ข อบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้อา้ งอิงตาม “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ”
และ “แนวทางปฏิบตั ิที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้บริ ษทั มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณา และให้
ข้อคิดเห็ นในเรื่ องที่สําคัญ ๆ ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารระดับสู ง ผูส้ อบบัญชี หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ในวาระที่ เกี่ ย วข้อ ง และได้ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านรวมถึ ง ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ มี ก ารดําเนิ น การในเรื่ อ งที่ เห็ น สมควรเป็ นประจําทุ ก ไตรมาส สรุ ป
สาระสําคัญพร้อมความเห็นได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
2556 ซึ่ งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีเข้า
ร่ วมหารื อในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็ นชอบต่อรายงานทางการเงิน
รายการปรับปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ และความเพียงพอ
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ในการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่า รายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้นโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง
มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สําคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือ
ได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลโดยพิ จ ารณาจากรายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบภายในและการติ ด ตามผลจาก
ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุ มตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญ
ของบริ ษทั และได้ให้ขอ้ แนะนําที่ เป็ นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิ ทธิ ผล
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินที่
ปรับปรุ งใหม่ตาม COSO ปี 2013 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ทําให้มีความมัน่ ใจต่อประสิ ทธิ ผลของระบบ
การควบคุมภายในมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็ นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กาํ กับดู แลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ได้พิจารณา อนุ มตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี
ของผูต้ รวจสอบภายในที่จดั ทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ ยง และมีการปรับแผนการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับ ความเสี่ ยงที่ เปลี่ ยนแปลงไป ตลอดจนติ ดตามความคื บ หน้าการปฏิ บ ัติงานตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมี
อิสระเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่วางไว้
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส อบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ( Risk
Management ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยได้ทบทวนปั จจัยความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท รวมถึ ง ข้อ ผู ก พัน ที่ บ ริ ษ ัท มี ไ ว้ก ับ บุ ค คลภายนอก ทั้ง นี้ ในรอบปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ พ บประเด็ น ที่ เป็ นสาระสําคัญ ในเรื่ อ งการปฏิ บ ัติ ที่ ข ดั ต่ อ กฎหมายและ
ข้อกําหนดดังกล่าว
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่
เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ตามหลัก เกณฑ์ และ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่หน่ วยงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ชอบกับ รายงานของผูบ้ ริ ห ารว่ ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ที่ ไ ด้
พิจารณานั้น บริ ษทั ดําเนิ นการ ตามเงื่อนไขทางธุ รกิจปกติทวั่ ไปซึ่ งมีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม
และเป็ นประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อบริ ษ ัท รวมทั้ง รายการที่ มี ส าระสําคัญ ได้รับ การเปิ ดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฎิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชี สําหรับปี 2556 และเห็นว่าผลการปฎิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระ
เพียงพอ และได้เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2557 ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ขออนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯสําหรับปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชีจาํ นวนเงิน 1,207,500 บาท ซึ่ งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งจากการให้บริ การ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทํางบการเงิน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบกับความ
ระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจาก
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.วิจิตร เตชะเกษม )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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