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เอกสำรแนบ 5

รำยระเอียดประกอบอื่นๆ
5.1 รำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แคปปิ ท อล เอ็ น จิเ นี ย ริ่ ง เน็ ต เวิ ร์ ค จ ากั ด (มหาชน)
ประกอบด้ว ยกรรมการอิสระซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิจานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณ สมบัติ
ครบถ้วน ในระหว่างปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนาม
ของกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
จานวนครั้ง
ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5
นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบั ติ ภ ารกิ จ อย่า งอิส ระภายใต้ ข อบเขต หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมี
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งเพี ย งพอ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ
คณะกรรมการตรวจสอบของสานั ก งานก ากับหลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่อ งที่สาคัญร่วมกับฝ่าย
บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560
ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริห ารและผู้สอบบัญชีเข้า
ร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน
รายการปรั บปรุ งบัญชีที่มีผลกระทบต่ อรายงานทางการเงิน อย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงความ
เพียงพอในการเปิด เผยข้อมูล และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมี ความ
เห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า รายงาน ทางการเงิน
ดังกล่าว ได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
รับรองความถูกต้อง...........................................
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กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภ าพและมี
ประสิ ท ธิผ ล โดยพิ จ ารณาจากรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและการติ ด ตามผลจาก
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญ
ของบริษัท และได้ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ
COSO ปี 2013 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้
เห็นว่าบริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้
ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก ากับ ดู แลงานตรวจสอบภายใน โดยได้ สอบทานขอบเขตการ
ปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนิ นกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็น ไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่จัดทาขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริ ษัทย่อยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้า
ของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น ว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็น ไปอย่างมี
อิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจาปี
- บริษัท แคปปิทอล เอ็น จิเนี ยริ่ ง เน็ ต เวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้ ส่งเสริมให้พนั ก งานทุก ระดั บมี
จิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่าเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ อย่ างมี ประสิท ธิภ าพด้ ว ยความเป็น อิ สระ
สอดคล้ อ งตามแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ อั น มี ส่ ว นช่ ว ย
เสริมสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัด ทารายงานผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รั บทราบอย่างสม่ าเสมอทุก ไตรมาส โดยในปี 2560 ได้ ร ายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบจานวนรวม 4 ครั้ง
กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ กฎระเบียบของสานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกาหนดดังกล่าว
กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และหน่ ว ยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดั งกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่า
รายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดาเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่ว ไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง รายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ที่มีขนาด
ใหญ่หรื อมูลค่ าสูง ๆ ซึ่งมี ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริษัทฯตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
รับรองความถูกต้อง...........................................
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่า
รายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้ น บริษัทดาเนิน การตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ผู้สอบบัญชีภำยนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 ซึ่งได้ให้บริการสอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ
- สาหรับปี 2561 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสานักงานบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อ
ผู้ส อบบั ญ ชีที่ ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร. สุวัจจชัย เมฆะอานวยชัย 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 จากัด ("Deloitte")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2561 และ
ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวม เป็ น จ านวนเงิ น รวม
1,800,000.- บาท ซึ่งลดลงจากเดิม 28.57%
ควำมเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ทาให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และ
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้จัดทาขึ้นภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกาหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึก
บัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงิน เพื่อให้
สะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงิน และจัด ให้มีก ารเปิด เผยข้อมูลที่ สาคัญเพิ่มเติ มอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการ
ใช้งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็น
อิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผ ล เพื่อให้มั่นใจได้ ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต ทาให้ค ณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ ว่างบการเงินของบริษัท แคปปิทอล
เอ็น จิเนี ยริ่ ง เน็ ต เวิร์ ค จ ากัด(มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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5.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒน์กุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้ าที่ทบทวน
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยให้มีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์หรื อวิธีก ารก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ก รรมการที่เป็น ธรรม และ
สมเหตุสมผล
อนึ่ ง ในการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนดั ง กล่ าว คณะกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเห็ น ว่ า
เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่ างๆ คานึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจ านวนกรรมการ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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5.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สาคัญ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
สาคัญ สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ค วามสาคัญกับธุรกิจ หลักของบริษัทคือด้านการ
ลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ ระดมความคิด และดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
(ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำน
บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network
Public Company Limited : CEN ได้จัดทารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยก
ส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกาหนด
ประเด็น ด้านความยั่งยืนที่สาคัญ และการประเมินระดั บความสาคั ญของประเด็ นที่ เกี่ยวข้องต่ อ
เป้าหมายและการดาเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการดาเนินงานที่สาคัญด้านสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แนวทำงกำรรำยงำน
การจัดทารายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมการดาเนิน งานที่สาคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของ
กรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทาโดย
สถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงาน CSR ที่สอดคล้องกับ
กรอบการรายงานระดับสากล
ขอบเขตกำรรำยงำน
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การกากับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวัง
ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้
บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจาทุกปี ตลอดจนพัฒนา
ระบบและวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน
และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
ช่องทำงกำรเผยแพร่
รายงานฉบับนี้ เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ มีส่ว นได้ เ สียทุ ก ภาคส่ว นการรั บทราบข้อ มูล ที่
เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลาก หลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจาปี ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
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 เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2682-6345
E-mail : kenika@cenplc.com
 บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (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
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5.6 สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในสังคม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยได้ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ในระบบการบริหารจัดการ
และกระบวนการผลิต ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด และมีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน อาทิ ความปลอดภัย
สิทธิ มนุษยชน พลังงาน การจัดการของเสีย และการดูแลสังคมและชุมชน คือ
“พนักงาน
เข้าใจ
ผู้บริหาร
มีส่วนร่วม
และ
ร่วมกันพัฒนา”
เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้มีค วามยั่งยืน โดยบริษัท
ส่งเสริมการปลูกจิตสานึก เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนา
ทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ทุก
คน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่ว นร่วมสนั บสนุนและนาพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
วุฒิชัย ลีนะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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