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กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง (“คณะอนุกรรมการ”) เป็นคณะอนุกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้

คณะกรรมการบริษัท มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการไม่อิสระ 

(กรรมการบริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) อย่างไรก็ตามสมาชิกอย่างน้อย 2 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ หาก

มีเหตุที่ท าให้สมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระในคณะอนุกรรมการต้องว่างลง (ตามหัวข้อที่ 5) และมีผลให้จ านวน

กรรมการอิสระของคณะอนุกรรมการน้อยกว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อด าารง

ต าแหน่งแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงเพื่อให้การท างานของคณะอนุกรรมการมี

ความต่อเนื่อง 

ก. ประธานคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งสมาชิกคนหน่ึงของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 

ข. เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

คณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุม การประสานงานและการจัดท าวาระการประชุม การเตรียม 

และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่สมาชิกคณะอนุกรรมการ การบันทึกและการเก็บรายงานการประชุม รวมถึง

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการ 

3. คุณสมบัติ  

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นสมาชิกของกรรมการบริษัทโดยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความ

ยั่งยืนและการบริหารความเส่ียงเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีวาระสอง (2) ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้สมาชิกของ 

คณะอนุกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริษัท 

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

การพ้นจากต าแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งอาจเกิด

จากการถึงแก่กรรม หรือการครบวาระ/การลาออก/การออกจากต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท หรือลาออกจากการ

เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ  

กรณีที่สมาชิกของคณะอนุกรรมการมีความประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้ง 

การลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทอย่างน้อยหน่ึง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนวันลาออก 

6. ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที ่

คณะอนุกรรมการมีความรับผิดชอบเละอ านาจหน้าที่ดงันี ้

ก. กลยุทธ์ความย่ังยืน 

- ประเมินและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติล าดับความส าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

ในด้านการรีไซเคิล สภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยคาร์บอน ส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 

การพัฒนาทุนมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ 

ข. ดัชนีและตัววัดผลความย่ังยืน 

- ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทเทียบกับดัชนีความยั่งยืนภายนอก (เช่น ความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ – UN SDGs) และตัวชี้วัดภายใน  

ค. ความหลากหลาย 

- ทบทวนการจัดการความหลากหลายของบริษัท ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

ง. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

- ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของบริษัทและผลประโยชน์ที่ส าคัญของกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งทบทวน

แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในบริบทเศรษฐกิจ สังคม การก ากับดูแลกิจการ และความยั่งยืน 
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จ. การจัดการความเสี่ยง 

- ประเมินและก าหนดนโยบายความเส่ียง กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และรับรองความเพียงพอของกระบวนการและ

ขั้นตอนในการตรวจสอบและการจัดการความเส่ียง 

- ตรวจสอบพื้นที่ความเส่ียงที่ส าคัญของความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงด้านการ

ปฎิบัติการและความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ 

ฉ. การประเมินผลการปฎิบตัิงานของตนเอง 

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะอนุกรรมการได้

ด าเนินงานเป็นไปตามกฏบัตร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสามารถออกมาตรการใดๆ ท่ีเห็นสมควรเพื่อพัฒนา 

ประสิทธิภาพในการท างานของคณะอนุกรรมการ 

ช. การรายงาน 

- รายงานประเด็นและการตัดสินใจต่างๆ ที่ส าคัญที่ เกิดขึ้นในการประชุมคณะอนุกรรมการให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้การรายงานดังกล่าวสามารถท าได้โดยประธานคณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย 

- จัดเตรียมรายงานประจ าปีซึง่ลงนามโดยประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งในรายงานจะครอบคลุมถึงการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน และความส าเร็จของคณะอนกุรรมการ 

ซ. การทบทวนกฎบัตร 

- การทบทวนกฎบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง

ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะอนุกรรมการจะเสนอการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

ฌ. อ านาจหน้าที่อื่น 

คณะอนุกรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในกฎบัตรหรือที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการมีสิทธิในการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ขอข้อมูลจากสมาชิก IMC เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน 

- จัดตั้งและมอบอ านาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อย ( sub-

committee) ซึ่งอาจประกอบด้วยสมาชิกของคณะอนุกรรมการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป และ/หรือ ผู้บริหาร 
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- ด าเนินการสอบสวนในประเด็นต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตร โดยใช้ทรัพยากรที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษทั

ได้ทั้งจากภายในหรือภายนอกตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 

7. การประชุม 

การประชุมของคณะอนุกรรมการจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าสอง (2) ครั้งต่อปี โดยประธานคณะอนุกรรมการอาจจะเรียก 

ประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร 

ก. การเข้าร่วมประชุม 

สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยการเข้าร่วมการประชุมสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบ 

เข้าร่วมด้วยตนเอง หรือการประชุมทางไกลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ในกรณีเข้าร่วมผ่านช่องทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ข. องค์ประชุม 

องค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก การประชุมจะเริ่มขึ้นได้เมื่อครบองค์ประชุม 

ค. การออกเสียง 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานคณะอนุกรรมการจะไมไ่ด้ 

รับสิทธิในการตัดสิน โดยหากเกิดกรณีดังกล่าว ให้น าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทเพื่อท าการออกเสียงชี้ขาด 

ง. วาระการประชุม 

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน เอกสารประกอบการประชุมจะต้องมีการจัดส่ง

ให้แก่สมาชิกของคณะอนุกรรมการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกคณะอนุกรรมการมี

เวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหากจ าเป็น 

จ. รายงานการประชุม 

เลขานุการของคณะอนุกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 

ทั้งนี้ ร่างบันทึกการประชุมจะต้องได้รับการจัดท าและแจกจ่ายให้แก่สมาชิกคณะอนุกรรมการภายในหนึ่ง (1) 

เดือนนับจากวันประชุม การรับรองรายงานการประชุมจะถูกบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของ

คณะอนุกรรมการในครั้งถัดไป  

 

 


