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กฎบัตรคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน
(Sustainability Development Management: SDM)
เพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีควำมโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย และแสดง
ถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ต่อสำธำรณชนตลอดถึงเพื่อให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีกำรบริ หำรกิ จกำร
ให้องค์กรเติบโตและสร้ ำงมูลค่ำให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้อย่ำงยัง่ ยืน คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืน จึงมีมติให้
แต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน (Sustainability Development Management : SDM) รวมทั้งให้มีกำรจัดท ำกฎ
บัตรคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืนขึ้น เพื่อเป็ นกลไกสำคัญในกำรช่วยกำกับดูแลกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ตำมที่คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนมอบหมำยให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผลและเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนเป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธำนคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน
1.2 ประธำนคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืนเป็ นผูเ้ สนอต่อคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืน (CSC) เพื่อพิจำรณำ
และให้ควำมเห็ นชอบในกำรแต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน (SDM) ที่ปรึ กษำ และเลขำนุ กำร
คณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน
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2. อำนำจ หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
2.1 ปฏิบตั ิตำมนโยบำย เป้ ำหมำย กำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนิ นกำรด้ำนพัควำมยัง่ ยืน ควำมรับผิดชอบต่ อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงควำมเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และนวัตกรรมในกำร
ต่อยอดธุ รกิ จที่ ยงั่ ยืน ทั้งแผนระยะยำว และระยะสั้น รวมถึ งตัวชี้ วดั ควำมสำเร็ จให้เป็ นปั จจุ บนั และ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืน พิจำรณำอนุ มตั ิปี
ละครั้ง
2.2 ถ่ำยทอดนโยบำย เป้ ำหมำย ตัวชี้ วดั และแผนดำเนิ นกำรด้ำนควำมยัง่ ยืน เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม
และนวัตกรรมไปยังทุ กหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดกำรนำนโยบำยไปสู่ ก ำรปฏิ บตั ิ อย่ำงจริ งจัง
ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
2.3 สนับ สนุ น สร้ ำ งบรรยำกำศ กระตุ ้น ส่ ง เสริ ม และยกย่องชมเชย รวมทั้ง สื่ อสำร และให้ค วำมรู ้ แก่
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ให้สำมำรถนำนโยบำยและผลสำเร็ จที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2.4 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรยกระดับกำรดำเนิ นกำรด้ำนควำมยัง่ ยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
และนวัตกรรม พร้ อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนต่อคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ประเมินประสิ ทธิ ผลกำรดำเนิ นกำรด้ำนควำมยัง่ ยืน เพื่อหำโอกำสในกำรยกระดับอย่ำงต่อเนื่ อง พร้อม
ทั้งจัดทำรำยงำนควำมยัง่ ยืน ตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ปี ละครั้ง
2.5 มีอำนำจมอบหมำยงำนให้หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และแนวปฏิบตั ิต่ำง ๆ รวมถึง
แผนงำนที่เกี่ยวข้อง
2.6 ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนเห็นสมควร และมอบหมำยให้ดำเนินกำร
3. กำรประชุ ม
3.1 จัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
3.2 วำระกำรประชุ ม และเอกสำรประกอบกำรประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่ คณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน
ก่ อ นกำรประชุ ม เว้น แต่ ใ นกรณี จ ำเป็ นรี บ ด่ ว น ประธำนคณะท ำงำนพัฒ นำควำมยัง่ ยื น อำจเรี ย ก
ประชุมโดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อนัดประชุม เพื่อพิจำรณำเรื่ องเร่ งด่วนดังกล่ำว
3.3 วำระกำรประชุมของคณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืนควรครอบคลุมหัวข้ออย่ำงน้อย ดังนี้
1. เรื่ องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
2. เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุม
3. เรื่ องสื บเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
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4. เรื่ องเสนอเพื่อทรำบ เช่น
4.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืน
4.2 ประกาศ กฎหมายใหม่ แนวโน้ม ที่ ส าคัญที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนาความยัง่ ยืน ที่ อาจส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5. เรื่ องเสนอเพื่อพิจำรณำ
5.1 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุ งมาตรการดาเนินงาน และเป้ าหมายระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.2 การพัฒนาระบบงานและการติ ดตาม การดาเนิ นงานกลยุทธ์ ท างธุ รกิ จ เพื่อความยัง่ ยืนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
5.3 ทบทวน และอนุ มตั ิ รายงานความยัง่ ยืนในระดับจัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการความ
ยัง่ ยืน
6. เรื่ องอื่น ๆ
4. กำรรำยงำน
คณะทำงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืน จะรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนอย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

 คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืน อนุมตั ิกฎบัตรนี้ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 ธันวำคม 2563
 กฎบัตรนี้ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2563
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