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กฎบัตรคณะท ำงำนพฒันำควำมยัง่ยืน 
(Sustainability Development Management: SDM) 

 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้ควำมโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และแสดง
ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อสำธำรณชนตลอดถึงเพื่อใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีกำรบริหำรกิจกำร
ให้องค์กรเติบโตและสร้ำงมูลค่ำให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน  จึงมีมติให้
แต่งตั้งคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน (Sustainability Development Management : SDM) รวมทั้งให้มีกำรจดัท ำกฎ
บตัรคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืนข้ึน เพื่อเป็นกลไกส ำคญัในกำรช่วยก ำกบัดูแลกำรพฒันำควำมย ัง่ยนืของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ตำมท่ีคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืมอบหมำยใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1.1 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืเป็นผูแ้ต่งตั้งประธำนคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยนื 
1.2 ประธำนคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืนเป็นผูเ้สนอต่อคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน (CSC) เพื่อพิจำรณำ 

และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน (SDM) ท่ีปรึกษำ  และเลขำนุกำร
คณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยนื 
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2. อ ำนำจ หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ 
2.1 ปฏิบติัตำมนโยบำย เป้ำหมำย ก ำหนดกลยุทธ์ แผนด ำเนินกำรดำ้นพคัวำมย ัง่ยืน ควำมรับผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และนวตักรรมในกำร
ต่อยอดธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ทั้งแผนระยะยำว และระยะสั้ น รวมถึงตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จให้เป็นปัจจุบนัและ
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล พร้อมทั้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน พิจำรณำอนุมติัปี
ละคร้ัง 

2.2 ถ่ำยทอดนโยบำย เป้ำหมำย ตวัช้ีวดัและแผนด ำเนินกำรดำ้นควำมย ัง่ยืน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และนวตักรรมไปยงัทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติัอย่ำงจริงจงั
ต่อเน่ือง และย ัง่ยนื 

2.3 สนับสนุน สร้ำงบรรยำกำศ กระตุ้น ส่งเสริม และยกย่องชมเชย รวมทั้งส่ือสำร และให้ควำมรู้แก่
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ใหส้ำมำรถน ำนโยบำยและผลส ำเร็จท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นกำรปฏิบติังำน
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2.4 ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรยกระดบักำรด ำเนินกำรดำ้นควำมย ัง่ยืน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และนวตักรรม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมย ัง่ยืน เพื่อหำโอกำสในกำรยกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง พร้อม
ทั้งจดัท ำรำยงำนควำมย ัง่ยนื ตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ปีละคร้ัง 

2.5 มีอ ำนำจมอบหมำยงำนใหห้น่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวปฏิบติัต่ำง ๆ รวมถึง
แผนงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 ปฏิบติักำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนืเห็นสมควร และมอบหมำยใหด้ ำเนินกำร 

3. กำรประชุม 
3.1 จดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
3.2 วำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน 

ก่อนกำรประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน ประธำนคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน อำจเรียก         
ประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือนดัประชุม เพื่อพิจำรณำเร่ืองเร่งด่วนดงักล่ำว 

3.3 วำระกำรประชุมของคณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยนืควรครอบคลุมหวัขอ้อยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
1. เร่ืองประธำนแจง้เพื่อทรำบ 
2. เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
3. เร่ืองสืบเน่ืองจำกกำรประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

 
 



                    
       บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

4 
 
 

กฎบตัรคณะท ำงำนพฒันำควำมยัง่ยนื : ธนัวำคม 2563 

4. เร่ืองเสนอเพื่อทรำบ เช่น 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนื 

4.2 ประกาศ กฎหมายใหม่ แนวโน้มท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความย ัง่ยืน ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้  

  5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 
5.1 ทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงมาตรการด าเนินงาน และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ใหส้อดคลอ้งกบั

ทิศทางกลยทุธ์ แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.2 การพฒันาระบบงานและการติดตาม การด าเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความย ัง่ยืนของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ในองคก์ร 

5.3 ทบทวน และอนุมติัรายงานความย ัง่ยืนในระดบัจดัการ และรายงานต่อคณะกรรมการความ
ย ัง่ยนื 

  6. เร่ืองอ่ืน ๆ 

4. กำรรำยงำน 
 คณะท ำงำนพฒันำควำมย ัง่ยืน จะรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืนอยำ่งน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนื อนุมติักฎบตัรน้ีในกำรประชุม คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 
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