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หมวดที ่5 : ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั (Board Responsibilities)
5.1 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดวิสยัทศันที์จ่ะเป็น "ผู้น�าดา้นพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์อย่างยัง่ยืน โดยมีสว่นรว่ม 

ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" และก�าหนดภารกิจว่าจะต้อง "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้า 
และบรกิาร เพ่ือผลประกอบการทีด่โีดยค�านงึถึงประโยชนข์องผู้มสีว่นไดเ้ส"ี จงึมกีารพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัทกุประเภท 
(บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพ่ือกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต  
ทั้งยังเป็นบริษัทฯ ท่ีมีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย 
การวางพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ก�าลังจะหมดไป จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้
พลงังานอยา่งคุม้คา่ ให้ประโยชนส์งูสดุกบัผู้อยูอ่าศยั เพ่ือสรา้งความพึงพอใจกบัลกูค้า โดยคณะกรรมการบรษิทั
มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

5.2 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของ 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ๆ 
จ�านวนทีม่ากเกนิไป อาจมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้�าหนดนโยบายวา่
ดว้ยการไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการทีบ่ริษทัอืน่ของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ เพ่ือใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการทีป่ระธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ สามารถอทุศิเวลาส�าหรบัการปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถด�ารงต�าแหน่งใน บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้

2. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือ
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล�าดับก่อนเข้ารับ
การด�ารงต�าแหน่งนั้น

3. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง 
ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วย 
การจ�ากดัจ�านวนบริษทัการด�ารงต�าแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ 
อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ "คณะกรรมการบริษัท")

5.3 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบ 
ความคาดหวงัทีบ่ริษทัฯ มต่ีอบทบาท หนา้ที ่ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธรุกิจของบรษิทัฯ และแนวปฏบิตัิ 
ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
รวมถึงการเข้าเยีย่มชมหน่วยงานหนว่ยธรุกจิของบริษทัฯ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบริษัทฯ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที สรุปได้ดังนี้
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1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

2. ด�าเนนิการสง่มอบ "คูม่อืส�าหรบักรรมการ" ใหก้บักรรมการทา่นใหม ่เป็นเอกสารเกีย่วกบัขอ้มลูบรษิทัฯ 
และกฎหมายส�าคญัทีเ่ก่ียวขอ้งอนัจะเป็นประโยชนส์�าหรบัการเป็นคณะกรรมการบรษิทัใหก้บักรรมการ 
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทั้งนี้ คู่มือส�าหรับกรรมการ ประกอบด้วย

1) ข้อบังคับบริษัท

2) วัตถุประสงค์ของบริษัท

3) หนังสือรับรองของบริษัท

4) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

5) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

7) ข้อก�าหนดคณะกรรมการบริษัท และข้อก�าหนดคณะกรรมการชุดย่อย

8) จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

9) คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอื่น ๆ 

3. จัดใหมี้การพบปะกบัประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้รหิาร 
ของบริษัท เพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่จะน�ามาเป็นหลัก 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 § วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติบริษัทฯ

 § กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ

 § โครงสร้างการบริหารงาน

 § ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

 § บทบาท อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

 § นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 § ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

 § คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทส่งมอบ "คู่มือส�าหรับกรรมการ" ให้กับกรรมการ 
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่  
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯ แผนการด�าเนินงาน เป้าหมายวิสัยทัศน์  
พันธกิจของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร และการถือหุ้น การบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทปรัชญา จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมน�ากรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ  
ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ยังไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
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5.4 รายการเกี่ยวโยง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ 

ในการพิจารณาและอนมุติัรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน 
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.5 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ จึงได้จัดท�านโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไป 
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิค 
ที่เหมาะสม รวมถึงจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย  
จากกรรมการ ผู้บรหิาร พนกังาน ลกูจา้ง และตวัแทนของบรษิทัฯ ครอบคลมุการเขา้ใช้บริการผา่นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกน�าไปใช้ เปิดเผย ท�าลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

5.6 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึน้ภายในบรษิทัฯ และเพ่ือใหก้ารท�างาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท สามารถ
ตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน การก�าหนดวัตถปุระสงค์  
ภารกิจหลัก ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�านาจหน้าท่ี และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในข้อก�าหนดของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่ข้อก�าหนด 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในระบุไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามที่จรรยาบรรณ  
และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในก�าหนดไว้ สรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

 § โดยเน้นการให้บริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้ค�าปรึกษา (Consulting  
Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ให้มีการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 § จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน (Risk - Based Audit Plan) และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of 
Internal Auditing) ซึง่รวมถงึการปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทัฯ 
(Compliance Audit)

 § เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)

 § มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ



บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)284

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for  
the Professional Practice of Internal Auditing) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง 
ดว้ยการสอบวฒุบัิตรทางวชิาชีพตรวจสอบ หรอืวชิาชพีอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ส่งเสรมิ
ให้ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ข้อก�าหนดหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขอ้ก�าหนดการตรวจสอบภายใน จดัท�าขึน้เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตังิานทกุระดบัของบริษทัฯ ไดม้คีวามเข้าใจเกีย่วกบั 
สายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
และความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีร่บัการตรวจ  โดยตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่  
(Good Corporate Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการบริหาร
งานให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์
ยุติธรรมตามเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3.1 วัตถุประสงค์

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดตั้งขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการควบคุมก�ากับดูแลให้ 
ค�าแนะน�าปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.2 สายการบังคับบัญชา

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปี ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการตรวจสอบนัน้ ๆ   
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

3.3 ภารกิจหลัก

1) ใหค้�าปรกึษาและใหข้อ้มูลเกีย่วกับการตรวจสอบ ประเมินการจดัการบริหารความเสีย่ง  ประเมิน
การควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรฐานการด�าเนินงาน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการ
ก�ากับดูแล ท�าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน  
และการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน

2) มุ่งที่จะฝึกฝน ส่งเสริมความรู้ของตนและองค์กร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
และวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ค�าปรึกษา แนะน�า เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น 
ในการปฏิบัติงาน
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3.4 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1) หนว่ยงานตรวจสอบภายใน มขีอบเขตการปฏบิตังิานในการใหค้�าปรกึษา และใหข้อ้มลูเกีย่วกับ 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  
กระบวนการก�ากับดูแล และวิธีการที่เก่ียวข้องท้ังหลายแก่หน่วยงานภายในองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ และปรับปรงุการปฏบิตังิานของหนว่ยรบัตรวจรวมถงึหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
ให้บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2) การปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้ง

3.5 อ�านาจหน้าที่

1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน 
ภายในองค์กร

2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สิน
ของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบนัน้ ๆ  ยกเวน้ ขอ้มลูเงนิเดอืนบคุลากรในบรษิทัฯ

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  
และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา
แนะน�า อยา่งไรกต็ามหนว่ยงานตรวจสอบภายในมสีทิธ ิและหนา้ทีใ่นการสอบทานการปฏบิตัิ
ตามนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุม  
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง

4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน

5) หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีสทิธิเขา้รับการอบรม หรือเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

6) ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มคีวามจ�าเป็นตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง  
ให้หัวหน้าผู้บริหารงานหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  
และเสนอคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้

3.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) จัดท�าแผนตรวจสอบประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
ต้องปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปี

2) ทบทวนข้อก�าหนดการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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3) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ปริมาณมากนอ้ยตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยค�านงึถงึ
ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน และความส�าคญัของเรือ่งทีต่รวจ รวมทัง้วเิคราะห์ 
/ ประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  โดยพิจารณาจัดล�าดับ
กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ และเวลาในการด�าเนนิการใหพิ้จารณา จากความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญั

4) จดัท�าแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยใช้ Risk Based Approach ซึง่ครอบคลมุ
ความเสีย่งด้านกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่ง
ด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5) จัดให้มีการประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี พร้อมตรวจ
สอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ตลอดจน ตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่
งาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานของหนว่ยรบัตรวจเป็นไปโดยมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิล และประหยดั
ยิ่งขึ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของการบริหารความเสี่ยง (COSO-ERM  
2017 : Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and  
Performance 2017)

7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานผู้รับตรวจ 
โดยน�าข้อความเห็นที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์
การตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8) ตดิตาม ประเมนิผล การปฏบิตัติามขอ้สรปุทีห่ารอืรว่มกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ หนว่ยงานผูร้บัตรวจ 
ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องตามที่หารือร่วมกัน 

9) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

10) ประเมนิความเสีย่งในทกุกระบวนการของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ หลักปฏิบัติ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส�าหรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ
ควบคุมภายในด้านการเงิน - บัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการควบคุม
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

12) รบัเรือ่งรอ้งเรยีนทจุรติและสบืคน้ขอ้มลูเพ่ิมเตมิตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูบ้รหิาร
ระดับสูงมอบหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

13) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 คร้ังที่ 8/2551 ได้แต่งต้ัง  
นางสาวธูปทอง หิรัณยานุรักษ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เนื่องจาก 
เป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจธรุกจิ เป็นอยา่งด ีประกอบกบั มคีวามรู ้ทกัษะ คณุวฒุแิละประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน 
ด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริต การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง COSO ERM  จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ตรวจสอบภายใน" มีความรับผิดชอบตามข้อก�าหนดของผู้ตรวจสอบภายใน  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติหน้าที่ "เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ" โดยจัดประชุม จัดท�าเอกสารประกอบการประชุม 
และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.7 งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญที่จะช่วย

ให้ทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอนการท�างานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมาย และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท  
และขอ้บงัคบัของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึมัน่เป็นหลกัการในการปฏบิตัหินา้ที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
อยา่งเครง่ครดั และบรษิทัฯไดด้�าเนนิการตดิตามการออกกฎหมายใหมท่ีม่ผีลกระทบตอ่การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ  
และรา่งกฎหมายตา่ง ๆ  เชน่ รา่งพระราชบัญญัติฉบับใหม ่ๆ  เพ่ือศึกษาเตรียมความพร้อมและ/หรอืเขา้ร่วมชีแ้จง 
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของบริษัทฯ (หากมี) เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายใหม ่
ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต โดยมีการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันประกอบด้วย

 § เลขานกุารบริษทั มหีนา้ทีรั่บผดิชอบดแูล ตดิตามใหบ้รษัิทฯ มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการเป็น 
บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร ให้ความรู้ ค�าปรึกษา เรื่อง
กฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน

 § ฝ่ายนติิกรรม มหีนา้ทีรั่บผิดชอบก�ากบัดแูลงานดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกิจของ 
บริษัทฯ และให้ความรู้ ค�าปรึกษากับหน่วยงานภายในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง 

 § หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบภายใน
ของบริษัทฯ 

 § ฝ่ายระบบคุณภาพ มีหน้าที่ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในหลักปฏิบัติ (Procedure)  
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงานทุกคน 
ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน�าไปสู่การแก้ไข ป้องกัน  
และปรับปรุงพัฒนาระบบงานใหด้ข้ึีน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ระบบการบรหิารงานของการวางผัง ออกแบบ  
กอ่สรา้ง ขาย และบรหิารชมุชน มีความเหมาะสม ครอบคลมุ และมกีารด�าเนนิการตามระบบบรหิาร
คุณภาพ และข้อก�าหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015



บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)288

5.8 ค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2563 รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�านวนเงินรวม 6,683,083.10 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ  กับบริษัทฯ 
/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติ
ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 § ค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2563

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม 2,550,000 บาท

2. คา่สอบบญัชีประจ�าปีและรายไตรมาส ของบรษิทัย่อยในประเทศ จ�านวน 4 บริษทัและงบการเงนิ 
รวม 1,290,000 บาท

3. ค่าสอบบัญชีประจ�าปี ของบริษัทย่อยต่างประเทศ และงบการเงินรวม 2,843,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ในและต่างประเทศ) ทั้งหมด 
6,683,000 บาท

 § ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

- ไม่มี -


