
                      บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)           แบบ 56-1   ประจ ำปี 2559                                                   
   

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 222 - 

เอกสำรแนบ 5 

รำยระเอียดประกอบอื่นๆ 

 
5.1  รำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิ เนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค  จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ  จ านวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน  ใน
ระหว่างปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการ
ตรวจสอบและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
 
                                                                                                                                จ านวนครั้ง 

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ        5/5  
            นายยรรยง    วัฒนวงศ์พิทักษ์         กรรมการตรวจสอบ              5/5      
            รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์      กรรมการตรวจสอบ              5/5   
   
         คณะกรรมการตรวจสอบ   ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการก ากับดูแล
กิจการอย่างเพียงพอ   สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่ส าคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร  
ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึง
ข้อเสนอ แนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส  เพื่อให้มีการด าเนินการในเรื่องที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 
รำยงำนทำงกำรเงิน  
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 

ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว   โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้า
ร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทาง
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การเงิน    รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  และความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล           

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ของบริษัทว่า  รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  รวมท้ัง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  การเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    

 

ระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญ
ของบริษัท และได้ให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น     นอกจากนี้ ได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน 
COSO ปี 2013 ที่ปรับปรุงใหม่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  ท าให้มีความมั่นใจต่อประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในมากขึ้น    

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล   

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นอิสระ   เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรม
การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายใน  ที่จัดท าขึ้นตามระดับและแนวความเส่ียงและ
มีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน    
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นไปอย่างมีอิสระ
เพียงพอเหมะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้   
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้ทบทวนปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทซ่ึงได้แสดงไว้
ในรายงานประจ าปี    

 

กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก   
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและ
ข้อก าหนดดังกล่าว   

      
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
รำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์   
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท   
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการ    
เงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัท
ด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปซ่ึงมีความเหตุสมผล  เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมท้ัง รายการที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   

 

ผู้สอบบัญชีภำยนอก 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชี ส าหรับปี 2559  และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  มีความเป็น
อิสระเพียงพอ  และได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 ที่เสนอมาซ่ึงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
จ านวนและเวลาของบุคลากรที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากรายการของกลุ่มบริษัทที่
เพิ่มขึ้น  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว  
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทส าหรับปี 2560  โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินรวม 2,520,000.- บาท    

 

ควำมเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 
ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
    
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
         วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
    (ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2  รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
งบการเงินของบริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าขึ้นภายใต้

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซ่ึงก าหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และบันทึก
บัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท างบการเงิน เพื่อให้
สะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท   
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง   ประเมินระบบการควบคุมภายใน   
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล   เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง  
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ  ท่ีรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 
 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท าให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท แคปปิทอล     
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด(มหาชน)   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

 
                                                               วุฒิชัย   ลีนะบรรจง 

(นายวฒุิชัย   ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบรษิัทและรกัษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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5.3  รำยงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี 
ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒน์กุล  เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  นายจักรธาร  โยธานันท์  และ 
นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อ
ท าหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  โดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็น
ธรรม และสมเหตุสมผล 
 อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกล่ันกรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ  ค านึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจ านวนกรรมการ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย  
 
 

  ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
                                                          บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                                 วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
                                                                             (ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 
                                                                      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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5.4  รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี 
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  นายจักรธาร  โยธานันท์  และ 
นายชาตรี ศรีอุทารวงค์  เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งนี้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 4 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อท า
หน้าที่จัดการความเส่ียงท่ีส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส่ือสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียง
ทุกระดับในบริษัท 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการ
ลงทุน ซ่ึงอาจมีโอกาสที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้ระดมความคิดและด าเนินการบริหารความเส่ียงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลายท่ีอาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า บริษัทมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
 

         ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                                                          บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                                  ยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
                                                                              (นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์) 
                                                                          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 


