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กฎบัตรคณะกรรมการความยัง่ยืน 

(Corporate Sustainability Committee Charter)  

1. คํานิยาม 

“เด็มโก้”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท”  หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการความยัง่ยืน”  หมายถึง คณะกรรมการความย ัง่ยนืกลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้ 

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”  หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ

กิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

 “คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืน”  หมายถึง คณะทาํงานท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการความย ัง่ยืน ประกอบด้วย

ผูบ้ริหารในฝ่ายจดัการ เพื่อทาํหนา้ท่ีดาํเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายความย ัง่ยืนขององคก์ร และรายงานผล

การดาํเนินงาน และปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของคณะกรรมการความย ัง่ยนื 

2. วตัถุประสงค์ 

 ค ณะ ก รรม ก า รค วา ม ย ั่ง ยืน  (Corporate Sustainability Committee : CSC) ไ ด้ รับ ก า รแต่ง ตั้ ง โ ด ย

คณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกาํกบัดูแลกระบวนการในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความย ัง่ยืนในระดบั

องคก์ร และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มี

การบูรณาการกรอบและประเด็นความย ัง่ยนืท่ีสาํคญั (Materiality) และแนวทางสู่การพฒันาความย ัง่ยนืท่ีมีความชดัเจน 

บุคลากรในองคก์ร ตั้งแต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีส่วนร่วมในการนาํพาให้ธุรกิจกา้วไปขา้งหนา้ และ

เติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจไดว้่า กลุ่มธุรกิจเด็มโกด้าํเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั และพฒันาศกัยภาพในการเติบโต แมส้ภาพแวดลอ้มในการ

ดาํเนินธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการความยัง่ยืน 

3.1 คณะกรรมการความย ัง่ยืนประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 5 คน และไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 
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3.2 ประธานกรรมการความย ัง่ยืนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความย ัง่ยืนและอนุมัติจาก

 คณะกรรมการบริษทั 

4. คุณสมบัติกรรมการความยัง่ยืน 

4.1 มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนท่ี

 เก่ียวขอ้ง 

4.2 กรรมการความย ัง่ยืนท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

และยดึถือปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.3 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

 กรรมการความย ัง่ยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้การดาํเนินงานของ

 คณะกรรมการความย ัง่ยนืสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากตําแหน่ง 

 5.1 การแต่งตั้ง 

  1) คณะกรรมการความย ัง่ยนืตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

 2) ใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการความย ัง่ยนื 

 5.2 วาระการปฏิบติังาน  

  1) คณะกรรมการความย ัง่ยืนมีวาระการปฏิบติังานตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดย   

   กรรมการความย ัง่ยนืท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกได ้

  2) กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการความย ัง่ยืนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความย ั่งยืนเพื่อให้

คณะกรรมการความย ัง่ยนืมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดในกฎบตัรน้ี 

 5.3 การพน้จากตาํแหน่ง 

  1) กรรมการความย ัง่ยนื พน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

    1.1) ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

    1.2) พน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

    1.3) ตาย 

    1.4) ลาออก 

    1.5) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
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    1.6) คณะกรรมการบริษทั ลงมติใหอ้อก 

  2) กรรมการความย ัง่ยนืคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั การลาออกมี 

                  ผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั  

6. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

 6.1 พิจารณาและกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดาํเนินการดา้นความย ัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

 6.2 กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานตลอดจนผูรั้บผดิชอบในแต่ละดา้นอยา่งชดัเจน 

 6.3 มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะทาํงานพฒันาความย ัง่ยนื (Sustainability Development Management : SDM) 

        เพื่อร่วมรับผดิชอบ และดาํเนินงานต่าง ๆ  เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

 6.4 กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดาํเนินการดา้นความย ัง่ยืน ผา่นคณะทาํงานพฒันาความ

ย ัง่ยนื (Sustainability Development Management : SDM) 

 6.5  กําหนดประเด็นความย ั่งยืนท่ีสําคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ         

  นโยบายพฒันาความย ัง่ยืนท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อขอ   

  อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั   

 6.6 มีอาํนาจหน้าท่ีในการขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอาํนาจในการเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องมา    

  ประชุมเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีจาํเป็น 

 6.7 พิจารณาให้คาํแนะนําและพิจารณาอนุมติัรายงานการพฒันาความย ัง่ยืน เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการ   

  บริษทั 

 6.8 ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการความย ัง่ยืนทั้งคณะ  

  ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบตัรน้ี เป็นประจาํทุกปี 

       6.9 ดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร เพื่อให้การพฒันาความย ัง่ยืนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 

หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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7. การประชุม 

 7.1 จาํนวนคร้ังการประชุม 

  1) คณะกรรมการความย ัง่ยืน ตอ้งประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และอาจจดัให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามท่ี 

   กรรมการความย ัง่ยนืเห็นสมควร เม่ือมีระเบียบวาระท่ีตอ้งหารือร่วมกนั 

  2) ประธานกรรมการความย ัง่ยืน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ หรือประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอ 

ภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีกฎหมายอนุญาตให้

กระทาํได้ โดยให้จดัทาํหลกัฐาน และรายงานให้คณะกรรมการความย ัง่ยืนในคราวประชุมคร้ังถดัไป

รับทราบ และใหจ้ดบนัทึกเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 

 7.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1) การประชุมคณะกรรมการความย ัง่ยืน ตอ้งมีกรรมการความย ัง่ยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง    

   ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  2) ประธานกรรมการความย ัง่ยืน ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน       

กรรมการความย ัง่ยืนไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

  3) เลขานุการคณะกรรมการความย ัง่ยนื หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง 

 7.3 การลงคะแนนเสียง 

  1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการความย ัง่ยืนให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการความย ัง่ยืนคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง 

   ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น      

   เสียงช้ีขาด 

  2) กรรมการความย ัง่ยืนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออก      

   เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

 7.4 บนัทึกรายงานการประชุม 

  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการความย ัง่ยนื หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการความย ัง่ยืนตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเป็น

เหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์(หากมี) เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
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9. การรายงาน 

 ใหค้ณะกรรมการความย ัง่ยืนสรุปผลการดาํเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลการบริหารจดัการ การพฒันาความ

ย ัง่ยนืนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอยา่งนอ้ย ปีละ 2  คร้ัง  

 

10. ทีป่รึกษา 
คณะกรรมการความย ัง่ยนื  อาจขอความเห็นทางวชิาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกได ้ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

11.   การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการความย ัง่ยนืจะทบทวนกฎบตัรน้ีตามท่ีเห็นสมควรและจะเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ี 

เห็นสมควร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

12. ค่าตอบแทนกรรมการความยัง่ยืน 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการความย ัง่ยนืตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่เสนอขอ 

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

  กฎบตัรน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

           

          (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

                ประธานกรรมการ 

                   บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 

• กฎบตัรน้ีไดรั้บการทบทวน และความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการความย ัง่ยืน คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือ 14 

กรกฎาคม 2564 

• กฎบตัรน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564  เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

   

 
 


