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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูข้บัเคลื่อนองคก์ร มบีทบาทและหน้าทีใ่นการก าหนดกลยุทธแ์ละนโยบายในการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี (Good Corporate Governance) 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
1.1 ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
1.2 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิาร และกรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการ

บรหิาร ซึง่ในกรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิารน้ีจะมคีณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ดว้ย 
1.3 ให้คณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น  “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการ

บรษิทัเหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบรษิทั” กไ็ด ้
1.4 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยต้องมี

จ านวนกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2.1 ผู้ที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัทจะต้องบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกจิ รวมทัง้กรรมการทีม่ทีกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น พืน้ฐานการศกึษา อายุทีเ่หมาะสม 
และเพศ 

2.2 มีภาวะความเป็นผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร 
สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั 

2.3 ไม่เป็นบุคคลทีถู่กขึน้บญัชดี า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย)์ หรอืเคยถูกตดัสนิในความผดิทางอาญา 

2.4 กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต .) และกรรมการอสิระของบรษิทัทุกท่านมคีวามเป็น
อสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั และไม่มกีรรมการอสิระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

2.5 มคีุณสมบตัอิื่นๆ ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกจิ
ของบรษิทั ผ่านกระบวนการทีโ่ปร่งใส  และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3.1 ปฏบิตัิหน้าที ่และก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ หรอืประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

3.2 ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร
จดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั และบรษิทัย่อยตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบรหิารงานและ
ผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายใหท้ า
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หน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุ
ใหแ้ก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

3.3 ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายจดัการ 
หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 

3.4 ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ
บรษิทั 

3.5 ด าเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงานทาง
การเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม 

3.6 จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และปรบัใชน้โยบาย
ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้คีวามเชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัทุกกลุ่ม
ดว้ยความเป็นธรรม 

3.7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มคีุณสมบตัติ้องหา้มตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตั ิบรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่ง
ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3.8 แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการ 

3.9 พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูดงักล่าว 
3.10 พจิารณาอนุมตักิารใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืบรษิทัทีม่กีาร

ประกอบธุกจิทางการคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
3.11 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ

กรรมการบรหิาร 
3.12 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
3.13 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้บรษิัทมรีะบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่มปีระสทิธภิาพ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลกูฝังจนเป็น
วฒันธรรมองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และมี
บทลงโทษเมื่อไม่ปฏบิตัติาม 

3.14 แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. บทบาท และหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทั 
4.1 ประธานคณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่นฐานะเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
4.2 ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนน

เสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบั
ส่วน 1 ใน 3 โดยพจิารณาจากกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ กรรมการทีอ่อก
จากต าแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

5.2 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเสนอชื่อในการคดัเลอืกเขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ ของกรรมการทีต่นเขา้มา
แทน ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการตามความขา้งต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

5.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่
รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบั
หน้าที ่

6. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรษิทั

ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการบรษิทัอยู่ใหร้องประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานในทีป่ระชุม แต่ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการบรษิทั หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรษิทั
ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

6.2 บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี ซึง่แต่ละครัง้จะมกีารก าหนด
วาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ดัเจนและอาจมกีารประชุมครัง้พเิศษเพื่อพจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญัเร่งด่วน  

6.3 คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารและไม่เป็นกรรมการบรหิาร และกรรมการอสิระ จะมกีารประชุมร่วมกนัอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและไม่ใช่กรรมการบรหิารมโีอกาสทีจ่ะได้
ประชุมกนัเอง เพื่ออภปิรายหารอืเกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมดว้ย 

6.4 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม ไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของ
บรษิัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อเิลค็ทรอนิกส ์การสง่หนงัสอืเชญิประชุมจะสง่ผ่านสือ่อเิลค็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

6.5 เมื่อสิน้สุดการประชุม เลขานุการบรษิทัเป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการ
บรษิัทพจิารณาลงลายมือชื่อรบัรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป ทัง้นี้ 
กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ขอแกไ้ขเพิม่เตมิรายงานการประชุมใหม้คีวามละเอยีดถูกต้องมาก
ทีส่ดุได ้

 
 
 
 




