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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท คือ นายคมวุฒิ พรนราดล เป็ นผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทแคปปิ ทอลเอ็นจิเนียริ งเน็ตเวิร์คจํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทแม่โดยได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทระยองไวร์ อินดัสตรี ส์จํากัด (มหาชน) มีหน้ าทีในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื อให้ บ รรลุตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุม ภายในโดยคณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในในสาระสําคัญอย่างเพียงพอ เพือให้ มี
ระบบงานหรื อกระบวนการทํางานมีการจัดการอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ทังนีผู้บริ หารทุกส่วนงานมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการ ปรับปรุง/แก้ ไข ให้ มีวิธีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้ องนโยบายบริ ษัทและมีระบบ
การควบคุมภายในทีเพียงพอ ทังนีหัวหน้ างานตรวจสอบภายในจะขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมทีจะปฏิบัติหน้ าที
ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ชือหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
:
นายคมวุฒิ พรนราดล
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) – บริ ษัทใหญ่
ตําแหน่ ง
:
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
:
วันที 16 มิถนุ ายน 2551
อายุ
:
49
ปี
จํานวนหุ้นในบริษัทย่ อย
:
หุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น
:
%
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร :
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน่ งทีสําคัญในปั จจุบัน
 ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทในเครื อ
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ประสบการณ์
 ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในบริษัทเอือวิทยาจํากัด (มหาชน)
 หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายในบริ ษัทเอือวิทยาจํากัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001
(ได้ รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด
(มหาชน)
 เลขานุการคณะทํางานระบบบริ หารคุณภาพ (Working Team) บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม





หลักสูตรความสําคัญของจริ ยธรรมและการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
สุดยอดเทคนิคทีดีทีสุดของการใช้ ระบบควบคุมภายในเพือประโยชน์สงู สุดของธุรกิจ
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี

หน้ าทีความรั บผิดชอบ
ทําหน้ าทีในการสอบทานการประเมินความเพียงพอความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในมีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็ นอิสระเพียงพอโดยให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
เพือให้ เกิดมูลค่าเพิมต่อองค์กรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างครบถ้ วนเพียงพอมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื องมือช่วยสนับสนุนทาหน้ าทีให้ บรรลุภารกิจโดย
มีผ้ ตู รวจสอบภายในเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่างเหมาะสมซึงผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในได้ มีการรายงานประเด็นทีต้ องมีการแก้ ไขปรับปรุ งแก่ผ้ ูรับการตรวจสอบและหน่วยงานที
เกียวข้ องรวมถึงข้ อเสนอแนะทีเหมาะสมทีฝ่ ายบริ หารเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุม 6 ครัง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการรายงานถึงความคิดเห็น
ทีมีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสียงของบริ ษัทไว้ ในรายงานประจําปี
หัวข้ อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
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