กฎบัตรคณะกรรมการส่ งเสริมคุณค่ าร่ วมและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรั บผิดชอบต่อสังคม คือ คณะกรรมการที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริ ม และสนับสนุน การสร้ างคุณค่าร่ วม (Core Value) ให้ เกิดขึ ้นในกลุม่ บริ ษัท โดยจะต้ องสร้ างการมีสว่ นร่ วม
ของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ปรับปรุ งกิจกรรมการมีส่วนร่ วมให้ เป็ นระบบ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การประยุก ต์ กิ จ กรรม โครงการ เข้ า มาสู่วิ ถี ก ารปฏิ บัติ ง าน และการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งสอดคล้ อ ง กลมกลื น
ตามคุณค่าร่วมที่ยดึ ถือร่วมกัน
2. องค์ ประกอบ
(1) ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้ วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
9 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน
(3) มีเจ้ าหน้ าที่บริษัท 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
(2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิ จการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่ นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์
ของบุคคลอื่น
4. อํานาจดําเนินการ
(1) ดําเนินงานภายใต้ นโยบายการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) ดําเนิ นงานเกี่ ยวกับโครงการและกิ จกรรม เพื่ อเชื่ อมโยงวิสัยทัศน์ ขององค์ กร สู่พฤติกรรมการปฎิ บัติ
อย่างเป็ นรูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
(3) จัดทํารายงานผลดําเนินการให้ เป็ นไปตามเกณฑ์อนั เป็ นที่ยอมรับ

1

5. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
(1) กําหนดนโยบายด้ านการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ
(2) เชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ ขององค์กร สู่พฤติกรรมการปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่ วมและความรั บผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเป็ นรูปธรรมและเหมาะสม
(3) ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างคุณค่าร่ วมและความรั บผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นทั่วทั้งองค์กร
ส่งเสริ มการจัด ระบบ การบริ หาร จัดการ ประเมิ นผล และพัฒนาการทํ างาน หรื อโครงการกิ จ กรรม
ที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนํามา
ประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม
(4) ส่งเสริ มการสื่ อ สาร ประสานงาน ให้ เ กิ ดความร่ ว มมื อระหว่า งพนักงานด้ วยกัน ให้ เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน โดยการเสริ มสร้ างความเข้ าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้ มีวิสยั ทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่
จุดหมายขององค์กร
(5) พิจารณาแต่งตั้งคณะทํางาน ตลอดจนเลขานุการ เพื่อทําหน้ าที่สนับสนุนการทํางานคุณค่าร่ วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้ ตามความเหมาะสม
6. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
 วาระการปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ร่ ว มและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม คื อ
ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ปฏิบตั ิงานครบวาระ
อาจได้ รับแต่งตั้งเข้ ามาอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
(2) การพ้ นจากตําแหน่ง
2.1 กรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบสังคมพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตต
ิ ามพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
2.2 กรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบสังคมแต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการส่งเสริ ม
คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรรมการบริ ษัท
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7. การประชุม
(1) คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรั บผิดชอบต่อสังคม จะต้ องจัดให้ มีการหรื อเรี ยกประชุม
ตามที่เห็นสมควรอย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครั้ง
(2) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้ องมีผ้ เู ข้ าประชุมแต่ละ
ครั้งอย่างน้ อยกึ่งหนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(3) มติที่ประชุมจะกระทําโดยได้ รับเสียงข้ างมากของผู้ที่มาประชุม
(4) คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นได้ แก่ ที่ปรึ กษา
คณะทํางานผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทในกลุ่ม เข้ าร่ วมประชุมได้ เพื่อให้ ข้อคิดเห็น
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
8. การรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่
คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อสังคมดําเนินการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั้ง
9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน
ทั ้งคณะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดําเนินการประเมินทั้งคณะ พร้ อมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั ้นตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวั ข้ อดังนี ้
3.1 โครงสร้ างและคุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการส่ง เสริ ม คุณ ค่า ร่ ว มและความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริ มคุรค่าร่ วมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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