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เอกสารแนบ 5
รายระเอียดประกอบอื่นๆ
5.1 รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผู
ทรง คุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6/6
นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ
กรรมการตรวจสอบ
6/6
นายจักรธาร โยธานันท
กรรมการตรวจสอบ
6/6
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่
ได รับ อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อช วยในการสอบทานให บ ริ ษั ทฯมีก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การอย า งเพี ยงพอ
สอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญ
รวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตอ
คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุป
สาระสําคัญดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2563 ซึ่งผาน
การสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความ
ถูกตอง ครบถวน กอนที่จะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอรายงาน
ทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวา รายงานทาง การเงิน
ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความ
เชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูสอบบัญชีในเรื่องความเปนอิสระระหวางการประชุม ซึ่งผูสอบบัญชี
ยืนยันวาไดปฏิบัติ ตามขอกําหนดจรรยาบรรณ และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง เชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของสํานักงาน
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และมาตรการที่ใชเพี่อปองกันไมใหขาดความเปนอิสระ สําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูสอบบัญชีมีความพอใจใน
การใหความรวมมือจากบุคลากรของบริษัท
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาส
ตามแผนงานที่ไดอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินของ COSO ป 2013 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้ ง นี้ ไม พ บประเด็ น หรื อ ข อ บกพร อ งที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ฯอย า งมี นั ย สํ า คั ญ แสดงให เ ห็ น ว า บริ ษั ท ฯให
ความสําคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายใน ที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯและ
ครอบคลุมบริษัทยอย มีการปรับแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน
ตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนไป
อยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนอยางดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
- บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกใน
จริยธรรมและคุณธรรมอยางสม่ําเสมอ สรางความตระหนักรูในเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อให
เกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร ผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้
เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
- บริษัทเปนสมาชิกที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (CAC)
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอ
ผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอ
กฎหมายและขอกําหนดดังกลาว
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานเกี่ยวของอื่นๆ ที่กําหนด เพื่อให
มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ
รายงานของผูบริหารสายงานงานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่
เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เปนธรรม
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้ง รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว อยางถูกตอง ครบถวน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ
หรือมูลคาสูง ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีค วามเห็น ชอบกับ รายงานของผูบ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน วา รายการไดมาหรือจํา หนา ยไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯที่ไดพิจารณานั้น บริษัทฯดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด อยางถูกตอง ครบถวนแลว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาทบทวนกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณปจจุบันและไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่งกฎบัตรดังกลาวยังคงมีความสมบูรณ
และสอดคลองกับภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนั้นมีความครบถวนสมบูรณ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับ ดูแลกิจ การที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนอิสระ สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมี สวนชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
บริษัทไดรับทราบอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในป 2563 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 5 ครั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป
2563 และเห็นวาผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และไดเปรียบเทียบคา
สอบบัญชีสําหรับป 2564 ที่เสนอมา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แหงบริษัท
เอส พี ออดิท จํากัด ("SP AUDIT") เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2564 และขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน
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ประจําป 2564 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เปนจํานวนเงินรวม
1,500,000.- บาท ซึ่งเทากับป ที่ผานมา
ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
- จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2563 ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงิน ที่ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชค วามรู ความสามารถ ประกอบกับ ความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้ง
จากผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ อยางสรางสรรคและ
ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
การเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)) ซึ่งงบการเงินดังกลาว
ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทํา มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนไดแสดงคําอธิบายและการ
วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้
งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
จัดใหมีระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวา
การบันทึกขอมูลทาง บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท รวมถึง
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือ การดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระไดทําหนาที่สอบทาน
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) แลว
คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงิน
ของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดจัดทําและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

-วุฒิชัย ลีนะบรรจง(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจาหนาที่บริหาร
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5.3 รายงานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจาย
คาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนผูบริหารระดับสูงใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยูเสมอ
ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดประชุมจํานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้
- พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ในอัตราที่เหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ และเปนอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ในป
2563 ไดพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยเห็นชอบใหจายคาเบี้ยประชุมเปน
รายครั้ง
- พิจารณาหลักเกณฑการกําหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจําปของผูบริหารระดับสูง ใหอยูใน
อัตราที่เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งเสนอและใหความเห็นชอบ
คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พรอมทั้งมีความมุงมั่นที่
จะปฏิบัติงานโดยใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

-วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล(ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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5.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
รองประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
3. นายชาตรี

วัฒนวงศพิทักษ
ศรีอุทารวงค

กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพื่อทําหนาที่จัดการ
ความเสี่ยงที่สําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
สําคัญ สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหความสําคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือดานการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่
ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดระดมความคิดและดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลประโยชนที่จะเกิดตอองคกรอยางแทจริง
เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม
โอกาส และผลกระทบที่มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ อยางเปนประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

-สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ(ผศ. ดร. สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5.5 ขอมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ป 2563
ขอมูลเกี่ยวกับรายงาน
บริษัท แคปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public
Company Limited : CEN ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกสวนอยางชัดเจน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหขอมูล เชื่อถือไดและมีคุณภาพ โดยบริษัทกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ และ
การประเมินระดับความสําคัญของประเด็นที่ เกี่ยวของตอเปาหมายและการดําเนินงานของบริษัท เพื่อเปนหนึ่งใน
ชองทางการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงความมุงมั่น ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
กระบวนการกําหนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทกําหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย และประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในมุมมองของผูมีสวนไดเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร โดยอางอิงตามแนวทางการจัดทํารายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability
Reporting Standards (GRI Standards) เปนกรอบในการจัดทํารายงาน โยดนําเสนอผลการดําเนินงานดานความ
ยั่งยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท ในระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตรายงานไดครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกํากับดูแล
สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดเปดเผย
ขอมูลไวในรายงานฉบับนี้
บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมเปนประจําทุกป ตลอดจนพัฒนาระบบและ
วิธีการจัดเก็บ ขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนวทางและขั้นตอนการเก็บขอมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ
ครบถวนของขอมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย
อยางตอเนื่อง
ชองทางการเผยแพร
รายงานฉบับนี้ เพื่อเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนการรับทราบขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใชพิจารณา
ประเด็นที่นาสนใจ บริษัทไดจัดทําภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) รวมทั้งเผยแพรบน
เว็บไซต เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งไดรวมอยูในรายงานประจําป ไดจากเว็บไซตของบริษัท หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ :
 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : 02-049-1041
E-mail : dolnapa@cenplc.com


บริษัท แคปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 02-049-1041
โทรสาร : 02-049-1045
เว็บไซต : www.cenplc.com
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

5.6 สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นสรางการพัฒนาอยางยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริ ษั ทและบริ ษั ทยอย โดยไดนอมนํา ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต ใชเปน แนวทางการพัฒนาอยา งยั่ง ยื น
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกดาน และสรางสรรคคุณคาและประโยชน ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคูไปพรอมกัน
รวมทั้งใหความสําคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ พรอมสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงการ
สื่อสารกับผูที่เกี่ยวของใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสรางองคกรใหมีความยั่งยืน จึงผลิตสินคาที่มี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษามาตรฐานดานบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตรองคกร สรางใหองคกรมีความยั่งยืนตอไป
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกฝาย หนวยงานที่เกี่ยวของ และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชน
และสังคม ที่มีสวนรวมสนับสนุนและนําพาใหบริษัทกาวไปขางหนาไดอยางยั่งยืนตลอดไป

- วุฒิชัย ลีนะบรรจง(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
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