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กฎบัตรคณะกรรมการความยัง่ยืน 

(Corporate Sustainability Committee Charter)  

 

1. ค านิยาม 

“บริษัท”   หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมการบริษัท”   หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมการความยัง่ยืน”   หมำยถึง คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืกลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้ 

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”   หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  บริษทั เด็มโกเ้พำเวอร์ จ  ำกดั   บริษทั 
เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั  บริษทั เด็มโกอิ้นดสัตรี จ  ำกดั 

“คณะท างานพฒันาความยัง่ยืน”   หมำยถึง คณะท ำงำนท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรควำมย ั่งยืน 
ประกอบด้วยผูบ้ริหำรในฝ่ำยจดักำร เพื่อท ำหน้ำท่ีด ำเนินงำนตำม
แผนงำน และเป้ำหมำยควำมย ัง่ยืนขององค์กร และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และปรับปรุงตำมข้อแนะน ำของคณะกรรมกำรควำม
ย ัง่ยนื 

2. วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน (Corporate Sustainability Committee : CSC) ได้รับกำรแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อช่วยเสริมสร้ำง และก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ควำมย ัง่ยืนใน
ระดบัองคก์ร และเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรตำมทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้มีกำรบูรณำกำรกรอบและประเด็นควำมย ัง่ยนืท่ีส ำคญั (Materiality) และแนวทำงสู่กำรพฒันำควำม
ย ัง่ยืนท่ีมีควำมชดัเจน บุคลำกรในองคก์ร ตั้งแต่ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีส่วนร่วมในกำรน ำพำ
ให้ธุรกิจกำ้วไปขำ้งหนำ้ และเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน ท ำให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจไดว้ำ่ กลุ่มธุรกิจเด็มโกด้ ำเนินงำน
อยูบ่นพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สำมำรถรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และพฒันำศกัยภำพใน
กำรเติบโต แมส้ภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไปอยำ่งไรก็ตำม 
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3. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยัง่ยืน 
3.1 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร อยำ่งนอ้ย 5 คน 

และไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
3.2 ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยืนตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนและอนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษทั 

4. คุณสมบัติกรรมการความยัง่ยืน 
4.1 มีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
4.2 กรรมกำรควำมย ัง่ยืนท่ีเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ

บริษทั และยดึถือปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
4.3 เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในฐำนะ

กรรมกำรควำมย ัง่ยืน และสำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากต าแหน่ง 
5.1 การแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืตอ้งไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2) ใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

5.2 วาระการปฏิบัติงาน  
1) คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

โดยกรรมกำรควำมย ัง่ยนืท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกได ้
2) กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรควำมย ัง่ยืนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรควำม
ย ัง่ยืนเพื่อให้คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนมีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดในกฎ
บตัรน้ี 

5.3 การพ้นจากต าแหน่ง 
1) กรรมกำรควำมย ัง่ยนื พน้จำกต ำแหน่ง เม่ือ 

1.1 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
1.2 พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
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1.3 ตำย 
1.4 ลำออก 
1.5 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 
1.6 คณะกรรมกำรบริษทั ลงมติใหอ้อก 

2) กรรมกำรควำมย ัง่ยนืคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั กำร
ลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั  
 

6. อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

6.1 พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนด ำเนินกำรด้ำนควำมย ัง่ยืนท่ี
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

6.2 ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตลอดจนผูรั้บผิดชอบในแต่ละดำ้นอยำ่งชดัเจน 
6.3 มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน (SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบ และด ำเนินงำน

ต่ำง ๆ  เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
6.4 ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำม นโยบำย กลยุทธ์ แผนด ำเนินกำรดำ้นควำมย ัง่ยืน ผำ่นคณะท ำงำน

พฒันำควำมย ัง่ยนื (Sustainability Development Management : SDM) 
6.5 ก ำหนดประเด็นควำมย ัง่ยืนท่ีส ำคัญ (Materiality) และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท

เก่ียวกบันโยบำยพฒันำควำมย ัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษทั เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั   

6.6 มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรขอข้อมูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และมีอ ำนำจในกำรเชิญผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งมำประชุมเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีจ ำเป็น 

6.7 พิจำรณำให้ค  ำแนะน ำและพิจำรณำอนุมัติรำยงำนกำรพัฒนำควำมย ัง่ยืน เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

6.8 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง และกำรปฏิบติังำนโดยรวมของคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนทั้ง
คณะ ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบตัรน้ี เป็นประจ ำทุกปี 

6.9 ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ำรพฒันำควำมย ัง่ยนืของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด หรือ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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7. การประชุม 
7.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน ตอ้งประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง และอำจจดัให้มีกำรประชุมเพิ่มเติม
ตำมท่ีกรรมกำรควำมย ัง่ยนืเห็นสมควร เม่ือมีระเบียบวำระท่ีตอ้งหำรือร่วมกนั 

2) ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยืน อำจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ หรือประชุมผำ่นระบบกำรประชุม
ทำงจอ ภำพ (Video Conference) หรือผ่ำนระบบส่ือสำรอ่ืนๆ ท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ี
กฎหมำยอนุญำตให้กระท ำได ้โดยให้จดัท ำหลกัฐำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืใน
ครำวประชุมคร้ังถดัไปรับทรำบ และใหจ้ดบนัทึกเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมในคร้ังนั้น
ดว้ย 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน ตอ้งมีกรรมกำรควำมย ัง่ยืนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกวำ่ก่ึง

หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
2) ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยนื ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำน       

กรรมกำรควำมย ัง่ยนืไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำรท่ีมำประชุม
เลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนื หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 
7.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรควำมย ัง่ยืนคนหน่ึงให้มีเสียง
หน่ึงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

2) กรรมกำรควำมย ัง่ยืนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจำรณำ ใหง้ดแสดงควำมเห็น และงดออก      
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

7.4 บันทกึรายงานการประชุม 
  ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนื หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำอุปสรรคท่ี
เป็นเหตุใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 
 



                    
       บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

8 
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9. การรายงาน 

 ใหค้ณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืสรุปผลกำรด ำเนินงำน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลกำรบริหำรจดักำร กำรพฒันำ
ควำมย ัง่ยนืน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอยำ่งนอ้ย ปีละ 2  คร้ัง  
 
10. ทีป่รึกษา 

คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน  อำจขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกท่ีปรึกษำภำยนอกได้  โดยบริษทัเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 

11.   การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมกำรควำมย ั่งยืนจะทบทวนกฎบัตรน้ีตำมท่ีเห็นสมควรและจะเสนอแนะกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

12. ค่าตอบแทนกรรมการความยัง่ยืน 
  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อเสนอ
ขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

  กฎบตัรน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

           
           นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ์ 
                ประธำนกรรมกำร 
                   บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

 กฎบตัรน้ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร คร้ังท่ี 
6/2563 เม่ือ 16 ธนัวำคม 2563 

 กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2563  เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 


