
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ไดต้ระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ว่ำเป็นสิ่งส  ำคญัที่ช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทใหม้ีประสทิธิภำพ และมีกำรเติบโตที่ยั่งยืน ซึง่จะน ำไปสูป่ระโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเป็นผูแ้ต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และได้ก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนฉบบันีข้ึน้ เพื่อใหก้รรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนทกุท่ำนได้
ตระหนกัถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน 

1.2 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนแต่งตัง้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืนในคณะ 1 ท่ำน ขึน้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำร
พฒันำอยำ่งยั่งยืน 

2. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

2.1 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนจะตอ้งมีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ที่เหมำะสม สำมำรถอุทิศเวลำ และมีควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิงำน มีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจถึงคณุสมบตัิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในเรื่องของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  และ
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

3.1 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ โดยจัดท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ปฏิบตัิที่ดี 



 

 

3.2 พิจำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษัิท (Code of Conduct) เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ โดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ปฏิบตัิที่ดี 

3.3 ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนเก่ียวกบักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

3.4 เป็นตวัแทนบริษัทในกำรสื่อสำรและกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นบรรษัทภิบำล รวมถึงกิจกรรมดำ้น
ควำมยั่งยืน ทัง้กบัผูบ้รหิำร พนกังำน และหนว่ยงำนภำยนอกบรษัิท 

3.5 ติดตำมควำมคืบหนำ้ ทบทวน และปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืนใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้รวมทัง้จัดท ำสรุปเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษัิท 

3.6 พิจำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชัน ใหข้อ้เสนอแนะแนวทำง 
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั โดยจดัท ำ
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

3.7 พิจำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธด์ำ้นควำมยั่งยืนของบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนของบรษัิทตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

3.8 ดูแลใหม้ีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีหลกัเกณฑ์
สอดคลอ้งกับกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล (ซึ่งไม่จ ำกัดเพียงด้ำนสิ่งแวดลอ้ม ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน) รวมถึงกำรพิจำรณำ ทบทวน 
และปรบัปรุงแนวปฏิบตัิดงักลำ่ว โดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

3.9 พิจำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงประเด็นส ำคญัดำ้นควำมยั่งยืน (Materiality Issue) ของบริษัท 
รวมทัง้จดัท ำสรุปเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

3.10 พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรเปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ใน
รำยงำนประจ ำปี และ/หรอื รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ของบรษัิท 

3.11 ทัง้นี ้หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
ใหค้รอบคลมุถึงบรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้เกินกวำ่รอ้ยละหำ้สิบของจ ำนวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึงบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด์ พำวเวอร ์จ ำกัด 
(มหำชน) และบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 



 

 

4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

4.1 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ และเมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว กรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรเลือกตัง้ใหก้ลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ไดอ้ีก 

4.2 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นบคุคลภำยนอก ซึ่งมิไดด้  ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะ
เห็นสมควรก ำหนดไว ้และอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นสมควร 

5. การประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

5.1 บริษัทจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงนอ้ยปีละ 4 
ครัง้ 

5.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตอ้งมีกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได้  
ใหก้รรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนซึง่มำประชุมเลือกกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

5.3 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืนคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  ใหป้ระธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำ
อยำ่งยั่งยืนซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

5.4 ในกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน ใหป้ระธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนไมน่อ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้นดัประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก ำหนดวันประชุมใหเ้ร็วกว่ำนัน้ก็ได ้ในกรณีที่เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิกส ์กำรส่ง
หนงัสอืเชิญประชมุจะสง่ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกสก็์ได ้

 



5.5 เมื่อสิน้สดุกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็นผูม้ีหนำ้ที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และจัดสง่ให้
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนพิจำรณำลงลำยมือช่ือรบัรองควำม
ถกูตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในกำรประชุมครัง้ถดัไป ทัง้นี ้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมใหม้ี
ควำมละเอียดถกูตอ้งมำกที่สดุได ้

6. ค่าตอบแทน

ใหก้รรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้
อนมุตั ิ

กฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนฉบบัปรบัปรุงนี ้ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำ
และเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 และไดผ้่ำนกำรพิจำรณำและ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหำคม 2564 



บันทกึการแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

คร้ังที่แก้ไข วันที่ได้รับอนุมตั ิ หัวข้อและเหตุผลของการแกไ้ขเพิ่มเติม 

1 22 กมุภำพนัธ ์2563 1. เพิ่มเติมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบขอ้ 3.6 ที่เก่ียวขอ้งกับนโยบำย
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั

2. เพิ่มเติมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบขอ้ 5.4 และ 5.5 ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน

2 25 กมุภำพนัธ ์2564 เพิ่มเติมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบขอ้ 3.7 ใหค้รอบคลมุถึงบริษัทย่อยที่
บรษัิทถือหุน้เกินกวำ่รอ้ยละหำ้สบิของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัท โดยไม่รวมถึงบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์
จ ำกดั (มหำชน) (“WHAUP”) และบรษัิทยอ่ยของ WHAUP 

3 10 สงิหำคม 2564 1. แก้ไขช่ือคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เป็น “คณะกรรมกำรบรรษัท
ภิบำลและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน”

2. เพิ่มเติมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบขอ้ 3.7 – 3.10 ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ก ำกบัดแูลดำ้นควำมยั่งยืนของบรษัิท




