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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน)  

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และเพื่อใหบ้รษิัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

รวมทัง้ ก่อใหเ้กิดความชัดเจนในเรื่ององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหจ้ัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึน้  

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเองและใชก้ฎบตัรนีเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 7 คน ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทจ านวนหนึ่ง และอาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบริษัทจ านวน
หนึ่งก็ได ้ 

2.2 ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระ
การประชมุ การน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร 
ประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

3.1 กรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ เอาใจใสใ่นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหนา้ที่
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
4.1 กรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ 

กรรมการบรหิารอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรหิารต่อไปได ้
4.2 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรหิารจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

4.2.1 ตาย 
4.2.2 ลาออก 
4.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

4.2.4 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4.3 กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิัท 
4.4 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็น
กรรมการบรหิารบรษิัทแทน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทน 

5. กำรประชุม 
5.1 คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี หรือตามความเหมาะสมเพื่อ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ประธานคณะกรรมการบริหารอาจ
เรียกประชมุเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร  

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการ
ประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุไปยงักรรมการบรหิารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหก้รรมการมีเวลาศึกษาลว่งหนา้ก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนันดัประชมุเรว็กว่านัน้ได ้

5.3 องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการบริหารไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารทัง้หมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ  

5.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหก้รรมการบรหิาร
ซึ่งมาประชมุในครัง้นัน้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
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5.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริหารจะก าหนดใหก้รรมการบริหาร
เขา้รว่มประชมุและด าเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด 

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนี ้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชมุ
และเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

5.6 กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อคะแนน
เสียงข้างมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่
กรรมการบริหารใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

5.7 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเฉพาะ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่มี
ความรู ้ความช านาญเก่ียวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจ
พิจารณาใหม้ีการประชมุแยกต่างหากรว่มกบับคุคลอื่นเช่นว่านัน้ หากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้พิจารณา
ที่ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

5.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดท ารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 

6. หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

6.1 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

6.2 ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธท์างธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ แผนงบประมาณประจ าปี และอ านาจ
การบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท และบรษิัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

6.3 ก ากับดแูล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย กลยทุธท์างธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจงบประมาณประจ าปีของบรษิัท และ
บริษัทย่อย ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพ
ธุรกิจ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

6.4 พิจารณาและอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิัท ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที่
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท โดยวงเงินส  าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นตาราง
อ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว 
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6.5 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิใหบ้ริษัทและ
บริษัทย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะ
กรรมการบรหิารเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึง
การพิจารณาและอนมุตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทนุดงักลา่ว การเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางอ านาจ
อนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

6.6 ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุ รกิจ และรายงานผล 
รวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

6.7 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และใหค้ าแนะน าเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6.8 พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัโครงการ ขอ้เสนอหรือการ
เขา้ท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงพิจารณาทางเลือก
ในการระดมทุน เมื่อมีความจ าเป็น และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งหรือขอ้บังคับของ
บรษิัท ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

6.9 พิจารณาและอนุมตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุน การเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงินใน
การกูย้ืม ขอสินเชื่อ จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และการอื่น รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

ที่ดินใด ๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษัทและบรษิัทย่อย ตลอดจนถึง
การเขา้ท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิ
ต่าง ๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย และ/หรือการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่วจนเสรจ็การ
ตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ และ/
หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือขอ้บงัคบัของบรษิัทละบรษิัทย่อย 

6.10 อนุมัติการจดัตัง้บริษัทย่อย การเพิ่มทุน หรือลดทุนในบริษัทย่อย ปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ภายในกลุ่ม
บริษัทย่อย รวมทัง้การเขา้ท าธุรกรรมและการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทมีมติเห็นชอบ 

6.11 อนุมัติการแต่งตัง้ผูแ้ทนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทมีมติเห็นชอบ 

6.12 พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ขอ้บังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบรษิัทย่อย หรือการด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับรษิัทและบรษิัทย่อย  
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6.13 พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอ านาจการบรหิารองคก์ร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้
ความเห็นชอบ 

6.14 พิจารณาและอนุมัติการว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึน้
เงินเดือน หรือปรบัอตัราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มและ/หรือกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมัติ ทัง้นี ้ภายใตง้บประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท 

6.15 ก ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจจะแต่งตั้ง และ/หรือ
มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรือบุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคน กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่
อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบรหิาร
สามารถยกเลิกเพิกถอน หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ านาจดงักลา่ว ไดต้ามที่เห็นสมควร 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะ

กรรมการบรหิาร สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่ตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ อาจมีสว่น

ไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับ

บรษิัท หรือบรษิัทย่อย ยกเวน้การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ประชมุผูถื้อหุน้

หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว ้และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงื่อนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

6.16 จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

6.17 ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท าและ
ใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

6.18 มีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทเป็นคราว ๆ ไป 

6.19 จดัหาที่ปรกึษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

6.20 พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในกรณีที่
มีการเสนอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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6.21 ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเ ห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิาร 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมการบริหารใหม้ีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ                 

เป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน ปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี 

 
ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการบรหิารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นตน้ไป ตามมติ

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2565  
 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 
 

  

 

 

 

 

 

 

  


