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เอกสารแนบ 5 
 

 

 
 

 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

         คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผู

ทรง คุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ท่ีมีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้ 

                                                                                                                          จํานวนครั้ง 

          ดร.วิศิษฐ     องคพิพัฒนกุล                ประธานกรรมการตรวจสอบ                               6/6  

          นายยรรยง   วัฒนวงศพิทักษ               กรรมการตรวจสอบ                                         6/6      

          นายจักรธาร  โยธานันท                      กรรมการตรวจสอบ                                        6/6   
   

         คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือชวยในการสอบทานใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ    

สอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย  และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพ่ือพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องท่ีสําคัญ

รวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน    และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส  เพ่ือใหมีการดําเนินการในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุป

สาระสําคัญดังนี้    

 

รายงานทางการเงิน  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2563   ซ่ึงผาน

การสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความ

ถูกตอง ครบถวน กอนท่ีจะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบตอรายงาน

ทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวา  รายงานทาง การเงิน

ดังกลาว  ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความ  

เชื่อถือไดและทันเวลา  การเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีมีความสมเหตุสมผล   รวมท้ัง มีการเปดเผยขอมูลท่ีมีนัยสําคัญใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน   

- คณะกรรมการตรวจสอบไดหารือกับผูสอบบัญชีในเร่ืองความเปนอิสระระหวางการประชุม ซ่ึงผูสอบบัญชี

ยืนยันวาไดปฏิบัติ ตามขอกําหนดจรรยาบรรณ  และไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ

ท้ังหมด   ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง เชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของสํานักงาน

รายระเอียดประกอบอ่ืนๆ 

 
5.1  รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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และมาตรการท่ีใชเพ่ีอปองกันไมใหขาดความเปนอิสระ  สําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผูสอบบัญชีมีความพอใจใน

การใหความรวมมือจากบุคลากรของบริษัท  
  

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    

โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาส  

ตามแผนงานท่ีไดอนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ    และไดใหขอแนะนําท่ีเปนประโยชนตอระบบการ

ควบคุมภายในเพ่ือใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน       ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม

แบบประเมินของ COSO ป 2013 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ท้ังนี้ ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองท่ีอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯให

ความสําคัญตอการควบคุมภายใน  สามารถสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ   มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล     

- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและ

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ   ความเปนอิสระ   รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหม่ันใจวาการ

ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล      นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายใน ท่ีจัดทําข้ึนตามระดับและแนวความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯและ

ครอบคลุมบริษัทยอย มีการปรับแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป      ตลอดจนสอบทาน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน

ตามแผนตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนไป

อยางมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีวางไว  มีการประสานงานท่ีดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี  และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนอยางดี  

- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําป    

- บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกใน

จริยธรรมและคุณธรรมอยางสมํ่าเสมอ   สรางความตระหนักรูในเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือให

เกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร  ผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีมีแนวทางในการชี้

เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  

- บริษัทเปนสมาชิกท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต (CAC) 
   

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยฯ  กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ  คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอ

ผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก   คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นท่ีเปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติท่ีขัดตอ

กฎหมายและขอกําหนดดังกลาว   
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รายการที่เก่ียวโยงกัน 

รายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย   
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และหนวยงานเกี่ยวของอ่ืนๆ ท่ีกําหนด   เพ่ือให

ม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ

รายงานของผูบริหารสายงานงานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินท่ี

เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เปนธรรม

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ      รวมท้ัง รายการท่ีมีสาระสําคัญไดรับการเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว  อยางถูกตอง  ครบถวน   

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ท่ีมีขนาดใหญ

หรือมูลคาสูง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพยของบริษัทฯท่ีไดพิจารณานั้น  บริษัทฯดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  อยางถูกตอง ครบถวนแลว     
 

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป  ซ่ึงกฎบัตรดังกลาวยังคงมีความสมบูรณ

และสอดคลองกับภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  และมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบนั้นมีความครบถวนสมบูรณ     

- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      และจากผลการประเมิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนอิสระ   สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีและกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ อันมี  สวนชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไดอยางมีประสิทธิภาพ   

- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

บริษัทไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส  โดยในป 2563 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 5 ครั้ง   
 

ผูสอบบัญชีภายนอก 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 

2563   และเห็นวาผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ  และไดเปรียบเทียบคา

สอบบัญชีสําหรับป 2564 ท่ีเสนอมา  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว   คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯใหขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังนางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306   และ/หรือ นายสุชาติ พานิชยเจริญ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475  และ/หรือ 

นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570  และ/หรือ นางสาววันดี  เอ่ียมวณิชชา   ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 8210    และ/หรือ นายเกียรติศักด์ิ วานิชยหานนท   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922   แหงบริษัท 

เอส พี ออดิท จํากัด ("SP AUDIT")  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2564  และขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน
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ประจําป 2564 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม  เปนจํานวนเงินรวม  

1,500,000.- บาท  ซ่ึงเทากับป ท่ีผานมา  
 

ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม 
 

- จากการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2563   ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯมีระบบบัญชีและ

รายงานทางการเงิน ท่ีถูกตองเชื่อถือได   มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิผล  มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมท้ังมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

- ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง

รอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ    และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล   ทรัพยากร   และความรวมมือท้ัง

จากผูบริหาร   พนักงานและผูท่ีเกี่ยวของ   ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ อยางสรางสรรคและ

ตรงไปตรงมา  เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

    

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล      

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

การเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)) ซ่ึงงบการเงินดังกลาว

ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือ

ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการ

จัดทํา มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนไดแสดงคําอธิบายและการ

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังนี้       

งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจน

จัดใหมีระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดวา

การบันทึกขอมูลทาง บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษัท รวมถึง

ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือ การดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระไดทําหนาท่ีสอบทาน

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 

56-1) แลว 
 

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงิน

ของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดจัดทําและเปดเผยโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ 

 

 

 

 

-วุฒิชัย   ลีนะบรรจง- 

 (นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง) 

ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 

กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1.  ดร.วิศิษฐ    องคพิพัฒนกุล   ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

2. นายจักรธาร    โยธานันท   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายยรรยง      วัฒนวงศพิทักษ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน   
 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ      

บริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจาย

คาตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนผูบริหารระดับสูงใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบซ่ึงสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยูเสมอ 
  

ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดประชุมจํานวน 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ

ตอคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้  

- พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ในอัตราท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และเปนอัตราท่ีเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ในป 

2563 ไดพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยเห็นชอบใหจายคาเบี้ยประชุมเปน

รายครั้ง 

- พิจารณาหลักเกณฑการกําหนดอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนและโบนัสประจําปของผูบริหารระดับสูง ใหอยูใน

อัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังเสนอและใหความเห็นชอบ

คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังมีความมุงม่ันท่ี

จะปฏิบัติงานโดยใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  

 
 

 

 

-วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล- 

 (ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

5.3  รายงานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. ผศ. ดร. สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ    รองประธานกรรมการบริษัทและ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

2. นายยรรยง            วัฒนวงศพิทักษ    กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายชาตรี   ศรีอุทารวงค   กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีจัดการ

ความเสี่ยงท่ีสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ี

สําคัญ  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหความสําคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือดานการลงทุน ซ่ึงอาจมีโอกาสท่ี  

ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดระดมความคิดและดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลประโยชนท่ีจะเกิดตอองคกรอยางแทจริง 

เพ่ือสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลายท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม

โอกาส และผลกระทบท่ีมีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ อยางเปนประสิทธิผล 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงม่ันใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  

 
 

 

 

 

-สุลักษมณ  ภัทรธรรมมาศ- 

(ผศ. ดร. สุลักษมณ  ภัทรธรรมมาศ) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอมูลเกี่ยวกับรายงาน 

บริษัท แคปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public 

Company Limited : CEN ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกสวนอยางชัดเจน ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหขอมูล เชื่อถือไดและมีคุณภาพ โดยบริษัทกําหนดประเด็นดานความย่ังยืนท่ีสําคัญ และ

การประเมินระดับความสําคัญของประเด็นท่ี เกี่ยวของตอเปาหมายและการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือเปนหนึ่งใน

ชองทางการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงความมุงม่ัน ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กระบวนการกําหนดเนื้อหาในรายงาน 

 บริษัทกําหนดเนื้อหาโดยพิจารณาท้ังปจจัยภายในและภายนอกบนพ้ืนฐานการดําเนินงานของบริษัทและ

บริษัทยอย และประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในมุมมองของผูมีสวนไดเสียท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร โดยอางอิงตามแนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืนในระดับสากล GRI Sustainability 

Reporting Standards (GRI Standards) เปนกรอบในการจัดทํารายงาน โยดนําเสนอผลการดําเนินงานดานความ

ย่ังยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของบริษัท ในระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563  
 

ขอบเขตการรายงาน  

ขอบเขตรายงานไดครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการกํากับดูแล 

สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลตามแนวทางสากล เพ่ือตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงไดเปดเผย

ขอมูลไวในรายงานฉบับนี ้ 

บริษัทกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมเปนประจําทุกป ตลอดจนพัฒนาระบบและ

วิธีการจัดเก็บ ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหแนวทางและข้ันตอนการเก็บขอมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ

ครบถวนของขอมูลมากท่ีสุด และสื่อสารผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย

อยางตอเนื่อง 
 

ชองทางการเผยแพร  
รายงานฉบับนี ้เพ่ือเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนการรับทราบขอมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือใชพิจารณา

ประเด็นท่ีนาสนใจ บริษัทไดจัดทําภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) รวมท้ังเผยแพรบน
เว็บไซต เพ่ือความหลากหลายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล  

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ ซ่ึงไดรวมอยูในรายงานประจําป ไดจากเว็บไซตของบริษัท หรือ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ี : 
 

 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ  
โทรศัพท : 02-049-1041  
E-mail : dolnapa@cenplc.com 
  

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

5.5  ขอมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ป 2563 
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บริษัทและบริษัทยอยมุงม่ันสรางการพัฒนาอยางย่ังยืนในสังคมและสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทยอย โดยไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน       

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกดาน และสรางสรรคคุณคาและประโยชน ท้ังภาคธุรกิจและสังคมควบคูไปพรอมกัน 

รวมท้ังใหความสําคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ท้ังดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑ พรอมสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด รวมถึงการ

สื่อสารกับผูท่ีเกี่ยวของใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
  

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือสรางองคกรใหมีความย่ังยืน จึงผลิตสินคาท่ีมี

ความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รักษามาตรฐานดานบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายตอตาน

การทุจริตและคอรรัปชั่น เพ่ือเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตรองคกร สรางใหองคกรมีความย่ังยืนตอไป 
 

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกฝาย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชน

และสังคม ท่ีมีสวนรวมสนับสนุนและนําพาใหบริษัทกาวไปขางหนาไดอยางย่ังยืนตลอดไป  

 

 

                                                          - วุฒิชัย   ลีนะบรรจง- 

 (นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง) 

ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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