
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในกลุ่ม (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนว่ำเป็นสิ่งส ำคญัที่ช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของบรษิัทให้มี
ประสทิธภิำพเพื่อกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนื ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนักงำน ผูล้งทุน  
ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื และไดก้ ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืฉบบันี้ขึน้ เพื่อใหก้รรมกำร
บรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทุกท่ำนไดต้ระหนักถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของตน และปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้
อย่ำงสมบูรณ์ 

1. องคป์ระกอบคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื  
โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

1.2 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืแต่งตัง้กรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืในคณะ 1 ท่ำน ขึ้นด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำลและกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื 

2. คณุสมบติัของกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืจะต้องมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสม 
สำมำรถอุทิศเวลำ และมีควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิงำน มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบตัิ 
หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบในเรื่องของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3.1 พจิำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ี 

3.2 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ (Code of Conduct and 
Practices) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

3.3 ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนเกี่ยวกบักจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ  

3.4 เป็นตวัแทนบรษิทัในกำรสื่อสำรและกำรด ำเนินกจิกรรมดำ้นบรรษทัภบิำล รวมถงึกจิกรรมดำ้นควำม
ยัง่ยนื ทัง้กบัผูบ้รหิำร พนักงำน และหน่วยงำนภำยนอกบรษิทั 
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3.5 ตดิตำมควำมคบืหน้ำ ทบทวน และปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอยำ่ง
ยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้รวมทัง้จดัท ำสรุปเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.6 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง 
ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั โดยจดัท ำเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

3.7 พจิำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์และเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนืของบรษิทั 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิรวมถงึใหข้อ้เสนอแนะต่ำง ๆ และก ำกบัดูแล
กำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำยที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นด้ำนควำมยัง่ยนืของบริษัท 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.8 ดแูลใหม้กีำรจดัท ำแนวปฏบิตัติำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่มหีลกัเกณฑส์อดคลอ้ง
กบักฎหมำยและมำตรฐำนสำกล (ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงดำ้นสิง่แวดล้อม รวมทัง้ กำรรบัมอืกบั
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ ดำ้นสทิธมินุษยชน ดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน) รวมถึงกำรพจิำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงแนวปฏิบตัดิงักล่ำว โดยจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

3.9 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน (Materiality Issue) ของบริษัท 
รวมทัง้จดัท ำสรุปเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.10 พจิำรณำ และสอบทำนขอ้มูลกำรเปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล
และกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน และผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง ยัง่ยืนของบริษัท  
ในรำยงำนประจ ำปีและ/หรอืรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั 

3.11 ทัง้นี้  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  และกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน 
ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ โดยไม่รวมถงึบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
และบรษิทัย่อยของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้ และเมื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำร
เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กี 

5. การประชมุคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

5.1 ใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนือย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนต้องมีกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรรษัท 
ภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร
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บรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืซึ่งมำประชุมเลอืกกรรมกำรบรรษทัภิบำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

5.3 กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
คนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขำด กรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืซึ่งมส่ีวนได้
เสยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5.4 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ให้ประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ 
ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กำรส่งหนังสอื
เชญิประชุมจะส่งผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

5.5 เมื่อสิน้สุดกำรประชุม เลขำนุกำรบรษิทัเป็นผูม้หีน้ำทีจ่ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัส่งใหป้ระธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง  
โดยเสนอให้ที่ประชุมรบัรองในกำรประชุมครัง้ถดัไป ทัง้นี้ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยงำนกำรประชุมใหม้คีวำมละเอยีดถูกตอ้ง
มำกทีสุ่ดได ้

6. การรายงาน 

ใหค้ณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
รบัทรำบ และจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนเพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และ/หรอื 56-1 One Report  

7. ค่าตอบแทน 

  ใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

 กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนฉบับปรับปรุงนี้  ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2565 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจกิำยน 
2565 เป็นตน้ไป 

    
 
 
            -จรพีร จารุกรสกุล- 

(นำงสำวจรพีร จำรุกรสกุล) 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 


