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กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการพัฒ นาเพื่ อ ความยัง่ ยื น จัด ตั้งขึ้ น เพื่ อช่ วยสนับ สนุ น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการกาหนด
นโยบายงานด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษ ทั ฯ ที่ เหมาะสม เพี ยงพอ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล และกากับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่ อความยัง่ ยืนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
3 คน โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่งของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะพิ จารณาแต่ งตั้งสมาชิ กที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการพัฒนาเพื่ อ
ความยัง่ ยืนในคราวเดียวกัน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูม้ ี ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ ง
มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถ
และปฏิบตั ิหน้าที่แก่บริ ษทั ฯ ได้
(2) มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นและไม่ มี ล กั ษณะต้อ งห้ามตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม) และไม่ มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามที่ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒนาเพื่ อความยัง่ ยืน มี วาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทนจะพิ จารณาคัด เลื อกกรรมการและผูบ้ ริ ห ารจานวนหนึ่ งของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนใหม่ทุกปี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่สอดคล้องกับการดาเนิ น
ธุ รกิ จทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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2. ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการ
ทางานของพนักงาน การพัฒ นาและฝึ กอบรมพนักงาน และการส่ งเสริ มและพัฒ นาชุ มชนและสังคม
โดยรอบพื้นที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
3. กากับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นการ และประเมินประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นการ
นโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
4. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
5. การประชุม
1. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมแล้วแต่ความจาเป็ นและความเหมาะสมโดย
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน ล่วงหน้า
ก่ อนการประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน เพื่ อให้ กรรมการพัฒ นาเพื่ อ ความยัง่ ยืน ได้มี เวลาศึ ก ษาข้อมู ลอย่า ง
เพียงพอ เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
6. องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
1. ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน จะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึง
จะครบเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการพัฒ นาเพื่ อความยัง่ ยืน ไม่ อยู่ในที่ ประชุ มหรื อ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ให้กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนซึ่ งมาประชุ มเลือกกรรมการพัฒนาเพื่อความ
ยัง่ ยืนคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
2. มติ ที่ประชุ มของคณะกรรมการพัฒ นาเพื่ อความยัง่ ยืน จะถื อตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่ เข้าร่ ว ม
ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7. การรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาเพื่ อความยัง่ ยืน จะต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยสม่าเสมอ
และจัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ น้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน แต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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