
 
 กฎบตัรคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและบรรษทัภิบาล อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

กฎบัตรคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและบรรษทัภบิาล  
ของบรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที ่ 17 
กุมภาพันธ์  2565    ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

องค์ประกอบ 

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล จ านวน 4 คน   โดย
กรรมการ 2 คน เป็นกรรมการอิสระ  

2. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธาน
กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  

3. คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนและบรรษัทภิบาล ม ีอ ิสระในการด าเนินงาน และข ึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

4. เลขานุการบริษัทท าหน้าที่เป็นเลขานุการและติดตามงานให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิ
บาล 

 

คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการบริษัท 

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใด ๆ ที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี   กรรมการที่ครบวาระ
แล้วสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลอีก 

2. กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นสภาพ ในกรณีที่ ครบวาระ ตาย ลาออก หรือพ้น
จากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
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3. เมื่อกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการ
น้อยกว่า 3 คน  คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลใหม่ให้
ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะ
สามารถอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่ง
ตนแทน 

4. ในกรณีกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืนและบรรษัทภิบาลลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลควรแจ้งต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิ
บาลล่วงหน้า 1 เดือน  

การประชมุ 

1. ให้คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
สามารถเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมได้ 

2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องมีกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มาประชุม ให้กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

3. ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมาก ในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้ขาด   ทั ้งนี ้เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

4. กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสีย 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน กรอบนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. สอบทานเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย แนวปฏิบัติระดับสากล โดยค านึงถึง
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ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. รับทราบและพิจารณากลยุทธ์ด้านดารพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 

4. พิจารณางบประมาณประจ าปีที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติและ/หรือรับทราบ 

5. รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนอย่างสม ่าเสมอ โดยครอบคลุม
ประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
จัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

การก ากับดูแลกิจการ 

1. จัดท าและ/หรือทบทวนเป้าหมายการก ากับดูแลกิจการ กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แนวทางการก ากับดูแลกิจการของหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานก ากับดูแล
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ/รับทราบ 

2. ติดตามผลการปฎิบัติงานด้านก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย และ 

3. รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม ่าเสมอ 

เรื่องทั่วไป 

1. ก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทใน
รายงาน 56-1 One Report รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. หน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 

 

ภาษา  

การประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษใน
การประชุม และหนังสือบอกกล่าวการประชุม เอกสารใด ๆ ที่เวียนให้แก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และบรรษัทภิบาลทุกคน รวมถึงรายงานการประชุมและมติทั้งหลายของที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 


