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เอกสำรแนบ 5 

รำยระเอียดประกอบอื่นๆ 

 
5.1  รำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3 ท่าน  ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน     ในระหว่างปี 2560  มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 5 ครั้ง   รายนาม
ของกรรมการตรวจสอบและจ 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  และความ

รับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมี
การก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่อ งที่ส าคัญร่วมกับฝ่าย
บริหาร  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน  
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560   

ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้า
ร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  
รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญ   รวมถึงความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล   และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า  รายงาน ทางการเงิน
ดังกล่าว  ได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมท้ังมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ   ครบถ้วน   และเชื่อถือได้  
การเลือกใช้ นโยบายบัญชีท่ีมีความสมเหตุสมผล    
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กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจาก               
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญ
ของบริษัท  และได้ให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ  
COSO ปี 2013 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ท้ังนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้
เห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน    สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้
ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ   มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยได้สอบทานขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   ความเป็นอิสระ  รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายใน 
ที่จัดท าขึ้นตามระดับและแนวความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้า
ของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน       

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมี
อิสระ  เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิผล   การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง ( Risk Management )  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัทฯซ่ึงได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าป ี
 

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมี
จิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ าเสมอ  สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร  ผ่านทางนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   
สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วย
เสริมสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบจ านวนรวม 4 ครั้ง   

 

กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก   คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อก าหนดดังกล่าว   

      

กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
รำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์   
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และหน่วยงานเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่า
รายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทด าเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  รวมท้ัง รายการที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทั ที่มีขนาด
ใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น  บริษัทด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว     

 

ผู้สอบบัญชีภำยนอก 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2560 ซ่ึงได้ให้บริการสอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ  มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
 

- ส าหรับปี 2561  บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงานบัญชีแห่งใหม่ซ่ึงอยู่ในรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร. สุวัจจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6638   และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301  และ/หรือ ดร.
เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800   และ/หรือ นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797  แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561    และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2561   และ
ค่าสอบทานงบการเงิน   รายไตรมาสของบริษัท  และงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงินรวม 
1,800,000.- บาท  ซ่ึงลดลงจากเดิม 28.57% 
        

ควำมเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560   ท าให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้   มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหาร
ความเส่ียงที่มีประสิทธิผล   มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
 

ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ    และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล   ทรัพยากร   และ
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร   พนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ 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 2560 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  

1. ดร.วิศิษฐ์    องค์พิพัฒน์กุล   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
2. นายจักรธาร   โยธานันท์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายยรรยง     วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง  คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท  เพื่อท าหน้าที่ทบทวน
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล 
 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  

1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
2. นายยรรยง            วัฒนวงศ์พิทักษ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชาตรี   ศรีอุทารวงค์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อท าหน้าที่จัดการความเส่ียงท่ีส าคญั
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่
ส าคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในบริษัท 
 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) 
 
                                                                                     สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ 
                                                                              (ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ) 
                                                                          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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5.5  ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำน 

บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network 
Public Company Limited : CEN ได้จัดท ารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยก
ส่วนอย่างชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทก าหนด
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ  และการประเมินระดับความส าคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อ
เป้าหมายและการด าเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้านสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม ใน ระหว่างวันที ่1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

แนวทำงกำรรำยงำน  
การจัดท ารายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน 

ครอบคลุมการด าเนิน งานที่ส าคัญด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของ
กรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซ่ึงจัดท าโดย
สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน CSR ที่สอดคล้องกับ
กรอบการรายงานระดับสากล 
 

ขอบเขตกำรรำยงำน  
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งใน

การก ากับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวัง
ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้  

บริษัทมีแผนงานที่จะจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนพัฒนา
ระบบและวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน 
และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และส่ือสารผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 
 

ช่องทำงกำรเผยแพร่  
รายงานฉบับนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่

เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดท าภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ส่ิงพิมพ์และแผ่นซีดี รวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลาก หลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซ่ึงได้รวมอยู่ในรายงานประจ าปี ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที ่: 
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 เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทนุสัมพันธ ์ 
โทรศัพท์ : 0-2682-6345  
E-mail : kenika@cenplc.com  
 

 บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 19  
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0-2682-6345  
โทรสาร : 0-2682-6344 
เว็บไซต์ : www.cenplc.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:kenika@cenplc.com
http://www.cenplc.com/
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5.6  สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในสังคม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ในระบบการบริหารจัดการ
และกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน อาทิ ความปลอดภัย 
สิทธิ มนุษยชน พลังงาน การจัดการของเสีย และการดูแลสังคมและชุมชน คือ 

“พนักงาน เข้าใจ 
ผู้บริหาร มีส่วนร่วม 
และ  ร่วมกันพัฒนา” 

เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยบริษัท
ส่งเสริมการปลูกจิตส านึก เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ  ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนา
ทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม  ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ทุก
คน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและน าพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง 
ยั่งยืนตลอดไป  

 
                                                                  วุฒิชัย   ลีนะบรรจง 

(นายวฒุิชัย   ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 
 
 
 


