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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน

ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการของบริษัทน านโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รบัความ
เห็นชอบแล้วนัน้ไปด าเนินการปฏิบตัิอย่างมคีวามรบัผิดชอบ  ระมดัระวงัและซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองคณะกรรมการตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
1.2 คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารในคณะ 1 ท่านขึน้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2.1 กรรมการบรหิารจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลาและมคีวามคดิเหน็

อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการบรหิาร 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และ

งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาทบทวนการใช้
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

3.2 ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การ
บรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  

3.3 ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและนโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทั การแต่งตัง้โยกยา้ยผูบ้รหิารของแต่ละ
ธุรกจิ พจิารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บรหิารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านก าลงัคนและการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร  

3.4 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั ลงทุนหรอืร่วม
ลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองคก์รทางธุรกจิอื่นใด ในรูปแบบทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อด าเนิน
กจิการตามวตัถุประสงคข์องบรษิัท ตลอดจนถึงการพจิารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว 
การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นหนังสอือ านาจอนุมตัิของบรษิทั (IPOA) และ/หรอืที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และ/หรอื
ตามขอ้บงัคบับรษิทั 

3.5 ตดิตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา
หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  

3.6 พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้ท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัรวมถึงพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อมคีวาม
จ าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสอือ านาจอนุมตัขิองบรษิัท (IPOA) และ/หรอืที่กฎหมายและ
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กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พจิารณาอนุมตั ิ 

3.7 พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอสนิเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสทิธิท์ี่ดินใดๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทั ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ/ค าเสนอ ตดิต่อ ท า
นิตกิรรมกบัสว่นราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธต่ิางๆ ของบรษิทั และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิที่ได้ก าหนดไวใ้นหนังสอือ านาจอนุมตัขิองบรษิทั  (IPOA) และ/หรอืทีก่ฎหมาย
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบับรษิทั 

3.8 พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

3.9 แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ ที่อยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะ
กรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้ 

3.10 มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

3.11 พิจารณาและอนุมตัิคู่มอือ านาจด าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รบัมอบอ านาจทราบถึง
ขอบเขตความรบัผดิชอบและอ านาจของตนเอง และเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน โดยมหีลกัฐานอา้งองิ และ
เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 กรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัการเป็นกรรมการบรษิทัคราวละ 3 ปี 

นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

4.2 กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 
เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

4.3 กรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะเหน็สมควรก าหนดไวแ้ละอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร 

4.4 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงเพราะเหตุอื่นทีน่อกจากถงึคราวออกจากวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารมจี านวนครบ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด เวน้แต่วาระของกรรมการบรหิารผู้นัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีเ่ขา้
เป็นกรรมการบรหิารแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าที่วาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการบรหิารซึ่งตน
ทดแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการ 
5.1 บรษิทัจดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึง่ไดม้ี

การก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิาร

ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรหิารไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ใหก้รรมการบรหิารซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 




