เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ ปฏิบตั ิงำนเป็ นหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่
บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ มอบหมำยให้ นำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในของบริษัท เพื่อทำกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอทุกไตรมำส คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำ
คุณสมบัติของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัดและนำงสำววรรณำ เมลืองนนท์ แล้ วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
เพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำวเนื่องจำกมีควำมเป็ นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน
นอกจำกนี บ้ ริ ษั ท ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรก ำกับ ดูแ ลกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบำย และข้ อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้ อง เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.,
ตลำดหลักทรั พย์ เป็ นต้ น และก ำหนดนโยบำยบรรษั ทภิบ ำล เพื่ อกำหนดให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ผู้บริ หำรระดับสูง ฝ่ ำยงำนหรื อหน่วยงำน และพนักงำนต้ องปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย รวมถึงมีกำร
สื่อสำรกับพนักงำนได้ ตระหนักว่ำ พนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบในกำรศึกษำและทำควำมเข้ ำใจใน
กฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องในงำนที่รับผิดชอบ และปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์อย่ำง
เคร่งครัด
ประวัตินางสาววรรณา เมลืองนนท์
กำรศึกษำ
: ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประกำศนียบัตรสอบบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรทำงำน
: พ.ศ.2537 – ปั จจุบนั กรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
พ.ศ.2536 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษำด้ ำนบัญชี บริ ษัท ที่ปรึกษำกฎหมำยฟำร์ อีสต์ จำกัด
พ.ศ.2557 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท พีเออี (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4170
ประกำศนียบัตร
:
 กำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร(Workshop)COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ลำ่ สุด รุ่นที่ 3/56 โดย
คุณสุวิมล กุลำเลิศ จัดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
 กำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร (Workshop) วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3/55
โดยคุณสุวิมล กุลำเลิศ จัดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
 กำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร (Workshop) กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในแบบ COSOERM ของแต่ละระบบงำน
(ธันวำคม 2554)
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4170

ผลงำนกำรให้ บริ กำรตรวจสอบภำยในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ :
1. บริ ษัท เพำเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
2. บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
3. บริ ษัท สยำมเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
4. บริ ษัท ฟอร์ ท สมำร์ ท เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)
5. บริ ษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหำชน)
6. บริ ษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
7. บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
8. บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
9. บริ ษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
10. บริ ษัท ยูเรกำ ดีไซน์ จำกัด (มหำชน)
11. บริ ษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
12. บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จำกัด (มหำชน)
13. บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จำกัด (มหำชน)

