
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัร 

คณะกรรมการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

28 พฤษภาคม 2555 
ทบทวนและปรบัปรงุเมือ่วนัที ่14 มิถนุายน 2564 

 

-For 
www.bt

sg
rou

p.c
o.t

h-



 
         บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

1 
 

ทีม่า 
 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีบีทบาทและเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทจดทะเบียน โดย

สามารถแบ่งหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีอกเป็น 5 หมวดส าคญั ไดแ้ก่ 

1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Right of Shareholders) 

2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3 การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 

4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในดชันี SET 50 ไดใ้ห้

ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ โดยถอืว่าการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นสว่นส าคญัในการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงาน การพฒันานโยบาย และแนวทางในการก ากบัดแูลกจิการ

ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2555 จึงได้มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ “คณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล” ขึน้ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบาย คู่มอื และแนวทางปฏบิตัใินการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรยิธรรมของพนกังาน นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน (Anti-

Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิตลอดจนก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม

นโยบาย คู่มอื และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ดงักล่าว 

กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล (“กฎบตัรฯ”) นี้ จงึไดจ้ดัท าขึน้เพื่อระบุถงึโครงสรา้งของคณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล ระเบยีบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล ทัง้นี้ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลต่อไป  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2557 ได้พจิารณาทบทวนและอนุมตัิแก้ไขกฎบตัรฯ นี้ 

เพื่อเพิม่เตมิหลกัเกณฑแ์ละเน้ือหาใหค้รอบคลุมยิง่ขึน้ เพื่อสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยใหก้ฎบตัรฯ 

นี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ต่อมา บรษิัทฯ ได้เลง็เหน็ถึงความส าคญัในการขยายขอบเขตความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาล เพื่อให้ครอบคลุมหลกัการและเป้าหมายด้านความยัง่ยนืขององคก์ร ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดจากหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีดว้ยเหตุนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 จงึไดม้มีตอินุมตัเิปลีย่นแปลงชื่อของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็น “คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน” และแก้ไขเพิ่มเติมกฎบตัรฯ ฉบบันี้เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมตดิงักล่าว  
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บทน า 
 

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ เชื่อว่า

หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนจะเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความส าเรจ็ส าหรบัการเติบโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยืนใน 

ระยะยาว ภายใต้แนวคดิของการด าเนินธุรกจิเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบนัโดยไม่กระทบและสรา้ง

ภาระต่อคนรุ่นหลงั 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความยัง่ยืนควรเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมและพฤติกรรมขององค์กร และ

ตระหนักถึงความส าคญัของปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย อกีทัง้บรษิัทฯ ยงั

เลง็เหน็ถงึแนวโน้มของผูล้งทุนในการใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัต่าง ๆ ผ่านดชันีชีว้ดั

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) เพิม่มากขึน้ 
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โครงสร้างของคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน 
 
1. คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืประกอบดว้ยสมาชกิซึง่เป็นกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืทีป่รกึษา

ภายนอกซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกนิ 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผูแ้ต่งตัง้สมาชกิในคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

2. ให้มีกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน 1 ท่าน ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน โดย

คณะกรรมการบรษิทัหรอืสมาชกิคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยนื 

3. กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืทีพ่น้จาก

ต าแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีได ้ 

4. กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

4.1.  ครบก าหนดตามวาระ 

4.2. ลาออก 

4.3. ตาย 

4.4. พน้ หรอืออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืการเป็นพนกังานของบรษิทัฯ 

5. เมื่อกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืแทนต าแหน่งทีว่่างลง  

6. ใหม้เีลขานุการของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

พฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
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ระเบียบการประชุมคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน 
 
1. คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืจะต้องจดัใหม้กีารประชุมของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนือย่าง

น้อยปีบญัชลีะ 2 ครัง้ และเพิม่เตมิตามความเหมาะสมและสมควร 

2. องค์ประชุมคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ประกอบด้วยจ านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืทัง้หมด  

3. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้ใหก้รรมการ

พฒันาเพื่อความยัง่ยนืทีม่าประชุมเลอืกกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4. การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่

อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  

-For 
www.bt

sg
rou

p.c
o.t

h-



 
         บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

5 
 

หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

ของคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

1. ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธด์า้นความยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมถงึเสนอค าแนะน า

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. พฒันาและสรา้งความตระหนักใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในเรื่องแนวปฏบิตัิดา้นความ

ยัง่ยนื และทบทวนรายงานความยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

3. ดแูลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (ซึง่

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงดา้นสขุภาพและความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ สทิธิ

มนุษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ท างาน การก ากับดูแล ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม) โดย

ครอบคลุมถงึบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย ตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้เสยีผ่านการผสมผสานจรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้กบักจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

5. ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไม่ว่าโดยตรงหรอืผ่านคณะท างาน ในการประเมนิการบรหิารจดัการ

และการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยัง่ยืน รวมถึงการจัดท าประเด็นส าคัญด้านความยัง่ยืน 

(Materiality Maps)  

6. พจิารณา ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบาย คู่มอื และแนวทางปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม

ในการด าเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิ ตลอดจนก ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบาย คู่มอื และแนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรยิธรรมของพนกังานดงักล่าว 

7. พจิารณา ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนดูแลให้มีการ

ปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

8. พจิารณา ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงกลยุทธด์้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิากาศ รวมถึงการบรหิาร

จดัการความเสีย่งและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ตามค าแนะน าระดบันานาชาติ

หรอืมาตรฐานสากล เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมต ิตลอดจนก ากบัดแูลและตดิตามให้

มกีารปฏบิตัติามกลยุทธด์า้นการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ 
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9. พจิารณา ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อต้านทุจรติและตดิสนิบน (Anti-

Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิ ตลอดจนดูแลให้มกีารปฏบิตัิ

ตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติและติดสนิบนดงักล่าว 

10. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

11. ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนประจ าปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

12. แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื ตลอดจน

แต่งตัง้ที่ปรกึษาอสิระที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรกึษาและให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

13. ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่ าหนดโดย

กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 
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