กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทนานโยบายและแผนกลยุทธ์ท่ไี ด้รบั ความ
เห็นชอบแล้วนัน้ ไปดาเนินการปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติของคณะกรรมการตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารในคณะ 1 ท่านขึน้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.1 กรรมการบริหารจะต้องมีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม สามารถอุทศิ เวลาและมีความคิดเห็น
อย่ า งเพีย งพอในการปฏิบ ัติง าน มีค วามรู้ค วามเข้า ใจถึง คุ ณ สมบัติ หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบในฐานะ
กรรมการบริหาร
3. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 พิจารณาและจัดทานโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน เป้ าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจ ารณาถึง ปั จ จัย ทางธุ ร กิจ อย่ า งเหมาะสม เพื่อ น าเสนอและขออนุ ม ัติต่ อ
คณะกรรมการบริษทั และในกรณีทส่ี ถานการณ์เปลีย่ นแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เหมาะสมกับสถานการณ์นนั ้ ๆ
3.2 ก ากับ ดู แ ล ตรวจสอบ และติด ตามการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย กลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิจ
เป้ า หมายและแผนการดาเนิ น งาน เป้ า หมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ไ ด้ร ั บ อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาปรึกษา แนะนา การ
บริหารจัดการแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
3.3 กาหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกีย่ วกับการบริหารจัดการบริษทั การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหารของแต่ละ
ธุรกิจ พิจารณาและติด ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกาลังคนและการกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร
3.4 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้บริษทั ลงทุนหรือร่วม
ลงทุนกับบุคคล นิตบิ ุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว
การเข้าทานิตกิ รรมสัญญา และ/หรือการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินทีไ่ ด้
กาหนดไว้ในหนังสืออานาจอนุ มตั ิของบริษทั (IPOA) และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง และ/หรือ
ตามข้อบังคับบริษทั
3.5 ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ ปั ญหา
หรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
3.6 พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทา
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความ
จาเป็ น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กาหนดไว้ในหนังสืออานาจอนุ มตั ขิ องบริษัท (IPOA) และ/หรือที่กฎหมายและ
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กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กาหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้
พิจารณาอนุมตั ิ
3.7 พิจารณาและอนุ มตั ิการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กู้ยมื ขอสินเชื่อ จานา
จานอง ค้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิที์ ่ดินใดๆ ตามวัตถุ ประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนถึงการเข้าทานิตกิ รรมสัญญา ยื่นคาขอ/คาเสนอ ติดต่อ ทา
นิตกิ รรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิต่างๆ ของบริษทั และ/หรือการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กาหนดไว้ในหนังสืออานาจอนุ มตั ขิ องบริษทั (IPOA) และ/หรือทีก่ ฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับบริษทั
3.8 พิจารณาและอนุ มตั ริ ะเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษทั หรือการ
ดาเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษทั
3.9 แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทาการใดๆ ที่อยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริ ห าร ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร โดยที่ ค ณะ
กรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวได้
3.10 มีอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบใดๆ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายหรือ ตามนโยบายที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
3.11 พิจารณาและอนุ มตั ิคู่มอื อานาจดาเนินการ เพื่อให้ผู้ท่ไี ด้รบั แต่งตัง้ และ/หรือ ผู้ท่ไี ด้รบั มอบอานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอานาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็ นคู่มอื ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และ
เป็ นไปตามขัน้ ตอนอย่างมีระบบ
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่ งเท่ากับการเป็ นกรรมการบริษทั คราวละ 3 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รบั การเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
4.2 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่ งเท่าทีด่ ารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั
เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
4.3 กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก ซึง่ มิได้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั มีวาระการ
ดารงตาแหน่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะเห็นสมควรกาหนดไว้และอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร
4.4 ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่นื ทีน่ อกจากถึงคราวออกจากวาระให้คณะกรรมการบริษทั
แต่ งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติค รบถ้วนเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจานวนครบ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนด เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นนั ้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเ่ ข้า
เป็ นกรรมการบริหารแทนสามารถอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตน
ทดแทน
5. การประชุมคณะกรรมการ
5.1 บริษทั จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี เป็ นรายไตรมาส ซึง่ ได้มี
การกาหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการบริหาร
ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการบริหารซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

2

