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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 
 

1.  หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา  วฒันานุกลูชยั 

ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี   
 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประสบการณ์การท างาน 2551 - ธ.ค.2558 -  ผูอ้ านวยการส านกัตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 -  ผูอ้ านวยการฝ่ายรายไดค้่าผ่านทาง 
 บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
- Integrated Management ISO 9001 and ISO 14001 
- การบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาตรฐานสากล ISO 31000 
- Compliance Audit 
- การควบคุมภายในเกี่ยวกบัการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่ม

มลูค่ากจิการ 
- Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing 
- เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหม่แบบครบวงจร 
- หลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)  
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานตรวจสอบภายใน  

1.1 จดัท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1.2 ควบคุมการด าเนินการสอบทานผลการปฏบิตัิงาน ความเพยีงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายใน
บรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 

1.3 สรุปผลการสอบทาน พรอ้มขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
ในงานให้ผู้รบัการตรวจรบัทราบ และติดตามผลการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

 

A3-2 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. งานสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 สอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายไตรมาส 
2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

ประจ าปีของบรษิทั 
2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
2.4 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. งานสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองคก์รในการจดัท าและทบทวนแผน
ฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี และรวบรวมสรุปผลเป็น
แผนฉุกเฉินและแผนบรหิารความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 

3.2 ตดิตามและสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นรายไตรมาส และน าเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ      
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

3.3 ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และบรหิารความเสีย่ง  

 
4. งานดา้นกจิกรรมระบบบรหิารคุณภาพและจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ตดิตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจตดิตาม และหน่วยงาน
ภายนอกผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 
 

5. งานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

หมายเหตุ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.  หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 

ชื่อ-สกุล นายภาคภูม ิ ทววีทิยรศัมิ ์

ต าแหน่ง - รองกรรมการผูจ้ดัการ บรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 

คุณวุฒทิางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี สาขานิตศิาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ก.ย.2557    -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย.2554 - ธ.ค.2554  -  ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ส.ค.2554 - ผูอ้ านวยการอาวุโสส านกักรรมการผูจ้ดัการ  
  บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง -  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 

-  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) 

-  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 1. ก าหนดกรอบการก ากบัดูแลกจิการทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพโครงสรา้ง
การด าเนินงานของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัแนวปฏบิตัหิรอืหลกัการทีเ่ป็น
สากล 

2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการก ากับดูแล
กจิการของบรษิทั และจรรยาบรรณบรษิัท ตลอดจนปรบัปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล  

3. สอบทานกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัก าหนดและเปิดเผยในรายงานประจ าปี   

4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จดัท าสรุปขอ้มูลผลการประเมนิและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

5. เสนอแนะการจัดท าแผนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดไว้ 

6. ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 

 
 


