บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

เอกสำรแนบ 5
รำยระเอียดประกอบอื่นๆ
5.1 รำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
จานวนครั้ง
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการตรวจสอบ
3/5
1
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
2/2
2
นายจักรธาร โยธานันท์
กรรมการตรวจสอบ
3/3
1
ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
2
เข้ารับตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่
ได้ รับ อนุมั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อช่ ว ยในการสอบทานให้ บริ ษัท ฯมีก ารก ากับ ดูแ ลกิจ การอย่ า งเพี ยงพอ
สอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญ
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้ ต รวจสอบภายใน และได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ งานรวมถึ งข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดาเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สรุปสาระสาคัญดังนี้
รำยงำนทำงกำรเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบ
ทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงาน
ทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯว่า
รายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องในสาระสาคัญตามข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมีความ เชื่อถือได้และทันเวลา การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์ กับผู้ใช้งบ
การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่าย
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จัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสาคัญกับการนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดย
พิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส
ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อแนะนาที่ เป็นประโยชน์ต่อระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯมีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรม
การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจาปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทาขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัท
ย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมี
อิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรม
และคุณธรรมอย่างสม่าเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิด
เป็น วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์ กร ผ่านทางนโยบายต่อต้ านการทุ จริตและคอร์รัปชั่น ที่มี แนวทางในการ
ชี้เบาะแสให้กับ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้าน การกากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น “แบบประเมินตนเองในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น” เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก
คณะกรรมการ CAC แล้ว
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กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ
มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย
และข้อกาหนดดังกล่าว
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กาหนด
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการ
ค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้ง รายการที่มี
สาระสาคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่า
สูงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ของ
บริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น บริษัทฯดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
กำรรักษำคุณภำพของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็นประจาทุกปี ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน โดยการประเมินตนเองต ามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกากับดู แลกิจ การที่ ดี และจากผลการประเมิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจานวนรวม 4 ครั้ง
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ผู้สอบบัญชีภำยนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 และ
เห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ
- สาหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสานักงานซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จากคุณภาพของสานักงานและรายละเอียดค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบบัญชีที่ยื่นข้อเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิช ชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/หรือ
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จากัด (“SP
AUDITW”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2563 และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจานวนเงินรวม 1,500,000. - บาท
ควำมเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ทาให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมี
ความเป็น อิส ระอย่ างเพี ยงพอ และไม่ มีข้ อจ ากั ดในการได้รั บข้ อมู ล ทรั พยากร และความร่ วมมือ ทั้งจากผู้ บริ หาร
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
-วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุลดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
การเป็นผู้รับ ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)) ซึ่งงบการเงินดังกล่าว
ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทา มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
จัดให้มีระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การบันทึกข้อมูลทาง บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึง
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ การดาเนินการทีผ่ ิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการที่เ ป็นอิส ระได้ ทาหน้ าที่สอบทาน
เกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายใน ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงิน
ของบริษัทสาหรับปีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทาและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ

-วุฒิชัย ลีนะบรรจง(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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5.3 รำยงำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒน์กุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทน สาหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี
2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เป็น
รายครั้ง
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจาปีของผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ใน
อัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

-วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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5.4 รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
รองประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้าที่จัดการ
ความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
สาคัญ สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง
เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้ งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม
โอกาส และผลกระทบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

-สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ(ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยงำน
บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public
Company Limited : CEN ได้จัดทารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สาคัญ และ
การประเมินระดับความสาคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดาเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่น ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
กระบวนกำรกำหนดเนื้อหำในรำยงำน
บริษัทกาหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดาเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย และประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยอ้างอิงตามแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability
Reporting Standards (GRI Standards) เป็นกรอบในการจัดทารายงาน โยดนาเสนอผลการดาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ขอบเขตกำรรำยงำน
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกากับดูแล
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้
บริษัทกาหนดให้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจาทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและ
วิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง
ช่องทำงกำรเผยแพร่
รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณา
ประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความ
หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจาปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
 เลขำนุกำรบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-049-1041
E-mail : kenika@cenplc.com


บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-049-1041
โทรสาร : 02-049-1045
เว็บไซต์ : www.cenplc.com
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5.6 สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษั ทและบริษั ทย่อ ย โดยได้ น้อมนาปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาประยุก ต์ใ ช้เ ป็นแนวทางการพัฒ นาอย่า งยั่ งยื น
โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปพร้อมกัน
รวมทั้งให้ความสาคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยที่สดุ รวมถึงการ
สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน จึงผลิตสินค้าที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไป
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชน
และสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนาพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

- วุฒิชัย ลีนะบรรจง(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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