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กฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิ บตั ิตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
เพื่ อ ให้คณะกรรมการความรั บ ผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม สามารถกํากับดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสาม
(3) คน และอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กาํ หนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.

คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ ง แวดล้อ ม ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4.

การแต่ งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ ง และพ้ นจากตําแหน่ ง

4.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูแ้ ต่ งตั้ง คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
4.2

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ






ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
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4.3 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม คนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออก
ต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4.4 ในกรณี ที่ ต ํา แหน่ ง คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ มว่ า งลงให้
คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1 พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั

5.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
5.3 พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณประจําปี สํา หรั บ การดําเนิ น การด้าน CSR เพื่ อ นําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั
5.4 พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้าน CSR และประเมินผลสําเร็ จ รวมทั้งคุณภาพ
ของโครงการ CSR
5.5 ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดย
อาจเชิ ญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็ นสมควรมาร่ วมประชุ ม ให้
ความเห็น หรื อส่ งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
6.2
วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทําการ
6.3 ในการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมทุกครั้ง องค์ประชุ มต้อง
ประกอบด้ว ยกรรมการความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้อ มเป็ นจํานวนไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํา นวน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตําแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
6.4 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด
มิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
6.5
ในการออกเสี ยงกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมลงมติโดยมีสิทธิ ออกเสี ยง
คนละ 1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่ การลงมติ โดยมี เสี ยงเท่ ากัน ประธานกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมมีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด

2

บริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)

7.

การรายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทําหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผย
รายละเอียดดังนี้
7.1
7.2
7.3

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนครั้งที่กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้

8.

การประเมินผลของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมจะจัดให้มีข้ ึน
ทุ ก ปี โดยคณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มจะเป็ นผู ป้ ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มทั้ง คณะ และรายงานผลการประเมิ น ประจํา ปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
(ลงลายมือชื่อ................................................กรรมการ)
(นายปลิว ตรี วิศวเวทย์)

3

