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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ทัง้สิน้ 3 คน  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจาก                   
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
        (1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  ข้อก าหนดของ                  
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 (4)  สอบทานและก ากบัดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัท และ
รายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 (5) สอบทานและประเมนิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนุมตัจิากคณะ 
กรรมการบรษิทั หากมกีารแกไ้ขกฎบตัรดงักล่าว 
 (6) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย          
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้    
        (7)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 
 (8) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
            (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
  (ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
  (ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
  (ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
  (จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ                
แต่ละท่าน 
  (ช)  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร
(charter) 
  (ซ)  รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ             
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 (9) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
 ในการปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยจะตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 (1) การสรรหา 
  (ก) ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องของคุณสมบตัขิองกรรมการ
แต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิและการมวีสิยัทศัน์แก่ธุรกจิใน
ระยะยาว รวมถึงมคีุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูเล เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น 
ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชงิกลยุทธ์ของ
บรษิทัหรอืไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง  
  (ข) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระ โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  (ค) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานอ านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
  (ง) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีส่มควรใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัที่ครบวาระ และ/หรอื             
มีต าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิ่ม รวมถึงกลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท้ีถู่กขึน้บญัชดี าหรอืถอดถอนจากบญัชรีายชื่อทีห่น่วยงานเหล่าน้ีจดัท าขึน้ 
  (จ) จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจ
ธุรกจิของบรษิทั บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
  (ฉ) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ย่อย ประธานอ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏบิตัิการ และผู้บรหิารระดบัสูง 
เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
  (ช) จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหม้ผีูส้บืทอดงานในกรณี
ที่ประธานอ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏบิตัิการ และผู้บรหิารระดบัสูงเกษียณอายุ
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  (ซ)  ด าเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการสรรหาตา มที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 (2) การก าหนดค่าตอบแทน 
  (ก) ก าหนดนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และผู้บรหิาร
ระดบัสงู ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอยู่ในปัจจุบนั เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิแลว้แต่กรณี 
   (ข) ก าหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเป็น
รายบุคคล เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจงูใจบุคคลทีช่่วยใหง้านของบรษิทัประสบผลส าเรจ็ โดยใหพ้จิารณาความ
เหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และแนวปฏิบตัิที่บรษิัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่ รวมถึงผล
ประกอบการของบรษิัทด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อข อ
อนุมตั ิ
   (ค) รายงานนโยบาย หลกัการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู             
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 
  (ง) ก าหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปี โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั 
  (จ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในกรณีทีบ่รษิทัจะท าการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และ/หรอืบรษิทัย่อย ในจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดในแต่ละ
คราว ซึ่งรวมถงึการก าหนดรายชื่อ และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่กรรมการและพนักงานที่ไดร้บัจดัสรรเกนิ
กว่าร้อยละ 5 ดงักล่าวด้วย ทัง้นี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องดงักล่าว
ก าหนดไว ้
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  (ฉ) พจิารณาและก าหนดโครงการเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบรษิทั 
  (ช) ด าเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะตอ้งมี
กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 คน   
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ตลอดจนก าหนดมาตรฐานของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
บรษิทั 
 (2) รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อทศิทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 (3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลา  
 (4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
  (5) ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ามาตรการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารน าไปสือ่สารและปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารรายงานความเสีย่งอย่างทนัเวลาและเหมาะสม  
 (6) ประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน
องคก์รในเรื่องทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญั  
 (7) ด าเนินการอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะตอ้งมี
กรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อก าหนดที่
เกีย่วกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อน าหลกัการดงักล่าวไปใช้
ในการก าหนดระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิัทให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทั 

(2) ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของบริษัท พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

(3) สอบทาน ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

(4) ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
ของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูล เพื่อน าเสนอ และแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(5) ตดิตามผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(6) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีอ านาจเชิญผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้ที่เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุม หรอื            

ใหช้ีแ้จงในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้
(7) ด าเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามที่

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)  
 คณะกรรมการ CSR  มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดยต าแหน่ง และกรรมการ          
อื่น ๆ อกีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทั พนกังาน ทีป่รกึษาอสิระ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก 
 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

(1)  พิจารณากลัน่กรองกิจกรรมและนโยบายเพื่ อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(2)  พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบกลยุทธแ์ละกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ
นโยบายดา้น CSR ของบรษิทั 

(3)  พิจารณากลัน่กรองแผนงานและงบประมาณประจ าปีส าหรบัการด าเนินการด้าน  CSR เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

(4)  พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการด้าน CSR และประเมินผลส าเร็จรวมทัง้
คุณภาพของโครงการ CSR  

(5) สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทั และพนกังานมสีว่นร่วมในการด าเนินการดา้น CSR  
(6) พจิารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าทีส่นบัสนุนงานดา้น CSR  
(7) ด าเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัการด าเนินงานด้าน CSR 

ของบรษิทั 
 
คณะกรรมการลงทุน  
  คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการของบรษิัท หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท หรอืทีป่รกึษา
อสิระ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
  คณะกรรมการลงทุนมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บรษิทัดงัต่อไปนี้ 

(1) ท าหน้าทีพ่จิารณาเรื่องทีเ่กีย่วกบัการลงทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดย
มอี านาจอนุมตักิารลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกจิการทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสงู (เช่น Start-up Business) 
และ/หรอื กจิการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกจิ และ/หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
การใหบ้รกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์(Property Service Technologies) รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิการดงักล่าว 
ภายใตว้งเงนิงบประมาณ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั   
  (2) ใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกีย่วกบัการลงทุน 

(3) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยค านึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจ จุบัน 
ขอ้จ ากดัความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามทศิทาง 
เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลโครงการที่ได้รบัอนุมตัิให้เขา้ลงทุน ตลอดจนรายงานผลความ
คบืหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมถงึการอนุมตักิารด าเนินงานของบรษิทั
ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการลงทุน ตามขอบอ านาจทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว ้ซึง่จะมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการลงทุนมอี านาจเชญิผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผู้ที่เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุม หรอืให้ชี้แจงใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้


