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คณะกรรมการพัฒนาเพือ่ความย่ังยนื 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท วีจไีอ จาํกัด (มหาชน) 

อนุมัติเม่ือวันที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 

ทบทวนเม่ือวันที ่13 กุมภาพันธ ์2566 



 

บทนํา 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

ดว้ยตระหนักว่า การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีจะทาํใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน และเสริมสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้ับบริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้ในระยะยาว ทัง้นี ้เพ่ือยกระดบัแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และช่วยในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนวางรากฐานเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีแข็งแกร่ง

ใหก้ับบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 จึงไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” 

ขึน้ เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต

และติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนกาํกบัดแูล

ใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ดงักล่าว 

กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงไดจ้ดัทาํขึน้เพ่ือระบุถึงโครงสรา้งของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล ทั้งนี ้ เพ่ือให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต่อไป 

บริษัท ฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในการขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

เพ่ือใหค้รอบคลมุหลกัการและเป้าหมายดา้นความยั่งยืนขององคก์ร ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดจากหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

ดว้ยเหตนีุ ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2566 จึงไดม้ีมติอนมุตัิเปล่ียนแปลงชื่อของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลเป็น “คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน” และแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎบัตร ฯ ฉบับนีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกับมติ

ดงักล่าว 

  



 

โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืน 

1. คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนประกอบดว้ยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดับสูง หรือท่ีปรึกษา

ภายนอกซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) ท่าน แต่ไม่เกิน 5 (หา้) ท่าน โดยคณะกรรมการ

บรษิัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้สมาชิกในคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน 

2. ให้มีกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 1 (หน่ึง) ท่าน ทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน             

โดยคณะกรรมการบริษัทหรือสมาชิกคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืนเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการพัฒนา

เพ่ือความยั่งยืน 

3. กรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน        

ท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกได ้ 

4. กรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน พน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

4.1.  ครบกาํหนดตามวาระ 

4.2. ลาออก 

4.3. ตาย 

4.4. พน้ หรือออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิัทดว้ยเหตท่ีุระบไุวใ้นขอ้บงัคบับรษิัท 

5. เมื่อกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนพ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการ

บรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู หรือท่ีปรกึษาภายนอกซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ

พัฒนาเพ่ือความยั่งยืนแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง โดยใหผู้ท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ดาํรงตาํแหน่งเพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืนท่ีพน้จากตาํแหน่ง  

6. ใหม้ีเลขานุการของคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการพฒันา

เพ่ือความยั่งยืน 

  



 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืน 

1. คณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน        

อย่างนอ้ยรอบปีบญัชีละ 2 (สอง) ครัง้ และเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและสมควร 

2. องค์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ประกอบด้วยจาํนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

คณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืนทัง้หมด 

3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ

พฒันาเพ่ือความยั่งยืน ท่ีมาประชมุเลือกกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

4. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  



 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการพัฒนาเพือ่ความย่ังยืน 

คณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุง วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยุทธด์า้นความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงเสนอคาํแนะนาํ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2. สนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการพฒันาและสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์รในเร่ืองแนวปฎิบตัิดา้นความยั่งยืน และทบทวนรายงานความยั่งยืนของบรษิัทฯ 

3. ดูแลใหม้ีการจดัทาํนโยบายและแนวปฎิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามหลักเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล (ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงดา้นสขุภาพและความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิทธิ

มนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานท่ีทาํงาน การกาํกบัดแูล ความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม) โดยครอบคลมุ

ถึงบรษิัทฯ และ/หรือ บรษิัทย่อย ตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านการผสมผสานจริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้กบักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

5. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านคณะทาํงาน ในการประเมินการบริหารจดัการและ

การบรรเทาความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับความยั่งยืน รวมถึงการจัดทาํประเด็นสาํคัญดา้นความยั่งยืน (Materiality 

Maps) 

6. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงกลยทุธด์า้นการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมูิอากาศ รวมถึงการบรหิารจดัการ

ความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามคาํแนะนาํระดับนานาชาติหรือ

มาตรฐานสากล เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ตลอดจนกาํกบัดแูลและติดตามใหม้ีการ

ปฎิบตัิตามกลยทุธด์า้นการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมูิอากาศ 

7. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบตัิในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จรยิธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนกังาน ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของหน่วยงานกาํกับดูแล และ

มาตรฐานสากล เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกาํกับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตาม

นโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรยิธรรมของ

พนกังานดงักล่าว 

8. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ตลอดจนดแูลใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว 



 

9. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน  

(Anti-Corruption and Bribery) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติและติดสินบนดงักล่าว 

10. รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนประจาํปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

12. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนแต่งตัง้

ท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหค้าํปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน 

13. ปฏิบัติหนา้ท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามท่ีกาํหนดโดย

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

 


