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เอกสำรแนบ 3 
รำยระเอียดเกีย่วกบัหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในและ 

หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏบิัติงำนของบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
ชื่อหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน   :  นายคมวุฒิ  พรนราดล 
ต ำแหน่ง     :  เลขานุการคณะกรรมกรรมการตรวจสอบ   

   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วันที่ได้กำรแตง่ตั้ง    :  วันที่ 16 มิถุนายน 2551 
อำยุ        :  49  ปี    
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสดุ       

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต ำแหน่งที่ส ำคัญในปัจจุบัน 

 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน)  

และบริษัทในกลุ่ม  
ประสบกำรณ์ 

 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)  
 ผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายใน (Internal Quality  Auditor) ISO 2000:9001   
         (ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)  
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Steering Committee)  บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด 

(มหาชน) 
 เลขานุการคณะท างานระบบบริหารคุณภาพ (Working Team)  บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด 

(มหาชน) 
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ประวัติกำรอบรม  

 สุดยอดเทคนิคทีด่ีที่สุดของการใชร้ะบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกจิ  
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ท าหน้าที่ในการสอบทานการประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท 
 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท าหน้าที่ให้
บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแกผู้รับ
การตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจ าเป็น
ส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ
บริษัทไว้ ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 
2.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษทั 
ชื่อหัวหน้ำงำนก ำกบัดแูล กำรปฏิบัตงิำน  :  นางเกณกิา  งามเจริญสถาพร 
ต ำแหน่ง     :  ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายก ากับดูแลกิจการและ 

   นักลงทุนสัมพันธ์ 
วันที่ได้กำรแตง่ตั้ง    :  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
อำยุ        :  47  ปี    
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสดุ       

 ปริญญาตรี คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ต ำแหน่งที่ส ำคัญในปัจจุบัน 

 เลขานุการบรษิัท 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลกจิการและนกัลงทุนสัมพันธ์ 

ประสบกำรณ์   

 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 
ประวัติกำรอบรม  

 Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสูตร นักบริหารภาษีชั้นสูง จากโรงเรียนภาษี สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ต่อนักลงทุน  ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ท าหน้าที่ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


