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กฎบัตรคณะกรรมการความยัง่ ยืน

(Corporate Sustainability Committee Charter)
1. คํานิยาม
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการความยัง่ ยืน” หมายถึง คณะกรรมการความยัง่ ยืนกลุ่มธุ รกิจ เด็มโก้
“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ” หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
กิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
“คณะทํางานพัฒ นาความยั่งยื น” หมายถึ ง คณะทํางานที่ แต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการความยัง่ ยืน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารในฝ่ ายจัดการ เพื่อทําหน้าที่ดาํ เนิ นงานตามแผนงาน และเป้ าหมายความยัง่ ยืนขององค์กร และรายงานผล
การดําเนินงาน และปรับปรุ งตามข้อแนะนําของคณะกรรมการความยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการความยั่ง ยื น (Corporate Sustainability Committee : CSC) ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยเสริ มสร้ าง และกํากับดู แลกระบวนการในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จสู่ ความยัง่ ยืนในระดับ
องค์กร และเพื่อให้มน่ั ใจว่าการดําเนิ นการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มี
การบูรณาการกรอบและประเด็นความยัง่ ยืนที่สาํ คัญ (Materiality) และแนวทางสู่ การพัฒนาความยัง่ ยืนที่มีความชัดเจน
บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีส่วนร่ วมในการนําพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และ
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ทําให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมัน่ ใจได้ว่า กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ดาํ เนิ นงานอยู่บนพื้นฐานของการกํากับ ดู แล
กิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินธุ รกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
3. องค์ ประกอบของคณะกรรมการความยัง่ ยืน
3.1 คณะกรรมการความยัง่ ยืนประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร อย่างน้อย 5 คน และได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
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3.2 ประธานกรรมการความยัง่ ยื น ต้อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการความยัง่ ยื น และอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
4. คุณสมบัติกรรมการความยัง่ ยืน
4.1 มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษัท มหาชนจํา กัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
4.2 กรรมการความยัง่ ยืนที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดีของบริ ษทั
และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.3 เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ
กรรมการความยัง่ ยืน และสามารถอุ ทิ ศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ เพื่อให้การดํา เนิ นงานของ
คณะกรรมการความยัง่ ยืนสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
5. การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัติงานและการพ้ นจากตําแหน่ ง
5.1 การแต่งตั้ง
1) คณะกรรมการความยัง่ ยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
2) ให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการความยัง่ ยืน
5.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
1) คณะกรรมการความยัง่ ยืนมี วาระการปฏิ บ ตั ิ ง านตามวาระของการดํา รงตําแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั โดย
กรรมการความยัง่ ยืนที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้
2) กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการความยัง่ ยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริ ษัท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษัท ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นเป็ นกรรมการความยั่ง ยื น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการความยัง่ ยืนมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดในกฎบัตรนี้
5.3 การพ้นจากตําแหน่ง
1) กรรมการความยัง่ ยืน พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
1.1) ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
1.2) พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
1.3) ตาย
1.4) ลาออก
1.5) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
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1.6) คณะกรรมการบริ ษทั ลงมติให้ออก
2) กรรมการความยัง่ ยืนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั การลาออกมี
ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
6. อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
6.1 พิจารณาและกําหนดเป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดําเนิ นการด้านความยัง่ ยืนที่สอดคล้องกับการ
ดําเนินธุ รกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
6.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดจนผูร้ ับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
6.3 มีอาํ นาจในการแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาความยัง่ ยืน (Sustainability Development Management : SDM)
เพื่อร่ วมรับผิดชอบ และดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6.4 กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดําเนิ นการด้านความยัง่ ยืน ผ่านคณะทํางานพัฒนาความ
ยัง่ ยืน (Sustainability Development Management : SDM)
6.5 กํา หนดประเด็ น ความยั่ง ยื น ที่ สํ า คัญ (Materiality) และให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ย วกับ
นโยบายพัฒนาความยัง่ ยืนที่ ส อดคล้องกับ กรอบแนวทางในการกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดีข องบริ ษ ทั เพื่ อขอ
อนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6.6 มี อาํ นาจหน้า ที่ ใ นการขอข้อมู ล จากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง และมี อาํ นาจในการเชิ ญผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องมา
ประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องตามที่จาํ เป็ น
6.7 พิจารณาให้ค าํ แนะนํา และพิ จารณาอนุ ม ตั ิ รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน เพื่อขออนุ ม ตั ิ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
6.8 ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของตนเอง และการปฏิ บตั ิ ง านโดยรวมของคณะกรรมการความยัง่ ยืนทั้งคณะ
ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็ นประจําทุกปี
6.9 ดําเนิ นการอื่น ๆ ที่เห็ นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยัง่ ยืนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนด
หรื อ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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7. การประชุ ม
7.1 จํานวนครั้งการประชุม
1) คณะกรรมการความยัง่ ยืน ต้องประชุ มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง และอาจจัดให้มีการประชุ มเพิ่มเติ มตามที่
กรรมการความยัง่ ยืนเห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน
2) ประธานกรรมการความยัง่ ยืน อาจเรี ยกประชุ มเป็ นกรณี พิเศษ หรื อประชุ มผ่านระบบการประชุ มทางจอ
ภาพ (Video Conference) หรื อผ่านระบบสื่ อสารอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายอนุ ญาตให้
กระทําได้ โดยให้จดั ทําหลัก ฐาน และรายงานให้คณะกรรมการความยัง่ ยืนในคราวประชุ มครั้ ง ถัด ไป
รับทราบ และให้จดบันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย
7.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1) การประชุ ม คณะกรรมการความยัง่ ยืน ต้องมี ก รรมการความยัง่ ยืน เข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2) ประธานกรรมการความยัง่ ยื น ทํา หน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม หากในการประชุ ม คราวใดประธาน
กรรมการความยัง่ ยืนไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่ มาประชุ มเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
3) เลขานุการคณะกรรมการความยัง่ ยืน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง
7.3 การลงคะแนนเสี ยง
1) มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการความยัง่ ยืนให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการความยัง่ ยืนคนหนึ่ งให้มีเสี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
2) กรรมการความยัง่ ยื นที่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ใด ๆ ในเรื่ องที่ พิ จ ารณา ให้ง ดแสดงความเห็ น และงดออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
7.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการความยัง่ ยืน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการความยัง่ ยืนต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และรายงานปั ญหาอุปสรรคที่เป็ น
เหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ

กฎบัตรคณะกรรมการความยังยื
่ น : กรกฎาคม 2564
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

9. การรายงาน
ให้คณะกรรมการความยัง่ ยืนสรุ ปผลการดําเนิ นงาน ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลการบริ หารจัดการ การพัฒนาความ
ยัง่ ยืนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง
10. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการความยัง่ ยืน อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึ กษาภายนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการความยัง่ ยืนจะทบทวนกฎบัตรนี้ตามที่เห็นสมควรและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
เห็นสมควร เพือ่ ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
12. ค่ าตอบแทนกรรมการความยัง่ ยืน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการความยัง่ ยืนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ เสนอขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

(นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

• กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวน และความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการความยัง่ ยืน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 14
กรกฎาคม 2564
• กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

กฎบัตรคณะกรรมการความยังยื
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