- ร่ าง กฎบัต รคณะกรรมการกิจ การสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
บริษัท ปูน ซิเ มนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
เอสซีจีม่งุ มัน่ ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศ
ที่เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้ นสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ และก้ าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล
ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท จึงได้ มี มติกํ าหนดกฎบัตรคณะกรรมการกิ จการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(คณะกรรมการกิจ การสัง คมฯ) ฉบับ นี ข้ ึ ้นเพื ่อ ให้ ก รรมการกิจ การสัง คมฯ ทุก คนตระหนัก ถึง หน้ า ที ่แ ละ
ความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ ด้ านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
1.2 ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านตามแผนงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนดไว้
1.3 รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บัติง านต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ภายหลัง ที่ มี ก ารประชุม
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ
1.4 ประเมิ นผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการกิ จการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ
1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ปิ รับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.6 ปฏิบตั หิ น้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอํานาจเรี ยกสัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ
หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องจําเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ของกฏบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
กิจการสังคมฯ อาจคําขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า
มีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดในการปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
2. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการกิจ การสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ให้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และฝ่ ายจัดการของ
เอสซีจีไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตําแหน่ง
2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.3 ให้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ เลือกกรรมการกิจการสังคมฯ ซึง่ เป็ นกรรมการบริ ษัทคนหนึง่ เป็ นประธาน
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3. คุณสมบัต ขิ องกรรมการกิจ การสังคมฯ
3.1 เป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
3.2 มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
สากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํ ามาปรั บปรุ งนโยบายด้ านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
ภาพรวมของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิบัติหน้ าที่ และแสดงความคิดเห็ น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้ โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีที่กรรมการกิจการสังคมฯ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ที่พ้น
จากตําแหน่งต้ องอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ
ชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้การลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ที่ กรรมการกิ จการสังคมฯ พ้ นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้ คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ที่ พ้ นจาก
ตําแหน่งต้ องอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่
จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณีที่ตํา แหน่ง กรรมการกิจ การสัง คมฯ ว่า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพื่อให้
กรรมการกิจการสังคมฯ มีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการ
กิจการสังคมฯ แทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการกิจการสังคมฯ ซึง่ ตนแทน
5. การประชุม
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามที่คณะกรรมการกิจการสังคมฯ หรื อประธานกรรมการ
กิจการสังคมฯ เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้ องจัดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ให้ ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรื อเลขานุการคณะกรรมการ
กิ จ การสัง คมฯ โดยคํ า สั่ง ของประธานกรรมการกิ จ การสัง คมฯ แจ้ ง ไปยัง กรรมการกิ จ การสัง คมฯ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้ มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้ าที่
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6. องค์ ป ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต้ องมีกรรมการกิจการสังคมฯ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจํานวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี
ที่ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการกิจการสังคมฯ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ เสียงใน
การลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทําได้ โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์
เสมือนหนึ่งว่าได้ มีการประชุมลงมติแล้ ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ ลงลายมือชื่อรับรองไว้ ใน
มตินนั ้ ๆ
7. ค่ าตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยไม่มีคา่ ตอบแทนใดๆ
กฎบัตรฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ลงนามโดย-

พล.อ.อ.
(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
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