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เอกสารแนบ 3
รายระเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ยงพอ และเหมาะสมกับ การดําเนิ น ธุ รกิ จและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนิ นงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นทราบ และจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน แยกเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริ ษทั มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
: นายคมวุฒิ พรนราดล
ตําแหน่ ง
: เลขานุการคณะกรรมกรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 16 มิถุนายน 2551
อายุ
: 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในกลุ่ม
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001
(ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
 เลขานุการคณะทํางานระบบบริ หารคุณภาพ (Working Team) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
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ประวัติการอบรม
 สุ ดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุ ปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทําหน้าที่ในการสอบทานการประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็ นอิสระเพียงพอ โดยให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรั บปรุ งเพื่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่ มต่อองค์กร และสนับสนุ นกระบวนการกํากับ ดู แลกิ จการของ
บริ ษทั
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุ นทําหน้าที่ให้
บรรลุภารกิจ โดยมีผตู ้ รวจสอบภายในเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้มีการรายงานประเด็นที่ตอ้ งมีการแก้ไขปรับปรุ งแกผูร้ ับ
การตรวจสอบและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริ หารเห็ นว่าจําเป็ น
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุ ม 5
ครั้ ง และรายงานผลต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท ทุ ก ไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี การ
รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
2. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อหัวหน้ างานกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
: นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร
: ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและ
ตําแหน่ ง
นักลงทุนสัมพันธ์
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อายุ
: 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 เลขานุการบริ ษทั
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม
 Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 7/2004 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
 หลักสู ตร นักบริ หารภาษีช้ นั สู ง จากโรงเรี ยนภาษี สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
 ทําหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ต่อนักลงทุ น ผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 ทําหน้าที่ ป ระสานงานกับ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
 ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการกํากับดูแลกิ จการที่ดีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
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