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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพิ่มมูลค่า
ใหแ้ก่องคก์ร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหก้ารสนบัสนนุและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบรษิัท ในการ
ก ากับดูแลการด าเนินงาน และการบริหารงานใหบ้ริษัทมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกตอ้ง โปร่งใส ตลอดจนมี
ระบบการรายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น และเพื่อให้
สอดคลอ้งตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) บริษัทจึงเห็นควรก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อก าหนด
ขอบเขตขององคป์ระกอบและคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ รวมถึงการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.1 องคป์ระกอบ 

2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู ้และมี
ประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได ้

2.1.3 ใหแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.2 คุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน                     
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ก าหนดขึน้  โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความเป็นกลาง       
ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะที่อาจจะมีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจตาม
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบอย่างอิสระ 
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3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี นบัตัง้แต่วนัแต่งตัง้ โดยใหเ้ป็นไปตาม
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทของตน 

3.2 กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ  

3.3 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบจะพน้
ต าแหน่งเมื่อ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 

3.3.3 คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3.3.4 ขาดคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือ
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ก ากับดูแลต่างๆ ก าหนดขึน้ ตลอดจนกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

3.4 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการต าแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีผลใหจ้ านวน
กรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่าจ านวนที่ก าหนด คือ 3 ท่าน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ใหค้รบถว้นในทนัที หรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่จ  านวน
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สอดคลอ้งกับเกณฑก์ารด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยบุคคลที่เขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะสามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทนนัน้ 

4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

4.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรไดร้บัแต่งตัง้ขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุจดัเตรียมวาระการ
ประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ  

4.2 ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานขา้งตน้ รวมถึง ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย  
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5. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ  

5.1 อนมุตัิกฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

5.2 สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น น่าเชื่อถือ และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

5.3 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.4 สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่างรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
ระบบการควบคมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทุจรติที่อาจเกิดขึน้  

5.5 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

5.6 สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

5.7 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

5.8 พิจารณารายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามฏกหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่า สมเหตผุล และเป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

5.9 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบ ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.10 พิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัท 

5.11 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม 

5.12 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้งมารายงาน หรือน าเสนอ
ขอ้มลู เขา้รว่มประชมุ หรือจดัส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

5.13 ในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย ตามระเบียบของบรษิัท 
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5.14 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่า มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

ก) รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามที่กล่าวขา้งตน้ 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามที่กล่าวขา้งตน้ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.15 พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้หรือตามความจ าเป็น เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และในกรณีที่มีการเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลง ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.16 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลู และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

ก) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นท่ีเชื่อถือได ้

ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

5.17 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ และกฎบตัร
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คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตก้ฎเกณฑ์
ของส านักงานก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัยฯ์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/
หรือบทบญัญัติของกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

6. กำรประชุม 

6.1 จ ำนวนคร้ังและระยะเวลำในกำรประชุม 

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจ
ในการเรียกประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น 

 ในการเรียกประชมุกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเรง่ด่วน จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ได ้ 

6.1.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นควรแจง้ให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั 

6.1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษได ้หากมีการ
รอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนั  

6.1.4 การประชมุเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชี ตอ้งจดัใหม้ีขึน้อย่าง
สม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียง 

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบ
ที่มาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.2 การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน โดยหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการ
ตรวจสอบท่านนัน้ตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื่องนั้น และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมกับนักกฎหมายของบริษัท หรือประชุมกับนักกฎหมาย
ภายนอก หากเห็นว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบส าคญัต่องบการเงิน หรือการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีสาระส าคญั  
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6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าประชุมดว้ยทุกครัง้ เนื่องจากตอ้งเป็นผู้จัดเตรียมและ
น าเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เวน้แต่จะมีการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ามีความละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่ เป็น
กรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

6.3 รำยงำนกำรประชุม 

6.3.1 โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดรายงานการประชมุ 

6.3.2 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของการด าเนินการตามความเห็นหรือ
ขอ้สงัเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชมุ
ครัง้ต่อไป  

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมการตรวจสอบให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ                      

เป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี 

 
ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 เป็นตน้ไป ตามมติประชมุ

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2565  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 
 

  

  


