กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ คณะกรรมการทีม่ บี ทบาทในการส่งเสริม
และสนับ สนุ น การสร้างคุณค่า ร่ว ม (Core Value) ให้เ กิด ขึ้น ในกลุ่ม บริษัท โดยจะต้องสร้างการมี ส่ว นร่ว ม
ของพนักงานอย่างทัวถึ
่ ง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็ นระบบ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ประยุกต์กจิ กรรม โครงการ เข้ามาสูว่ ถิ กี ารปฏิบตั งิ าน และการดาเนินชีวติ อย่างสอดคล้อง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมที่
ยึดถือร่วมกัน
2. องค์ประกอบ
(1) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
(2) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
9 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน
(3) มีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและ
มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
(2) กรรมการไม่ ส ามารถประกอบกิจ การเข้า เป็ น หุ้น ส่ว น หรือเข้า เป็ น กรรมการในนิ ติบุ คคลอื่น ที่ม ีส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ
บุคคลอืน่
4. อานาจดาเนิ นการ
(1) ดาเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) ด าเนิ น งานเกี่ย วกับ โครงการและกิจ กรรม เพื่อเชื่อมโยงวิส ยั ทัศน์ ข ององค์กร สู่พ ฤติกรรมการปฎิ บ ัติ
อย่างเป็ นรูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
(3) จัดทารายงานผลดาเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์อนั เป็ นทีย่ อมรับ
5. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ
(1) กาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ
(2) เชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ขององค์กร สู่พฤติกรรมการปฏิบตั ภิ ายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างเป็ นรูปธรรมและเหมาะสม

Page 1 of 3

(3) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ทัวทั
่ ง้ องค์กรส่งเสริม
การจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทางาน หรือโครงการกิจกรรมทีต่ อบสนองต่อ
คุณค่า ร่วมและความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนสนับ สนุ น การนามาประยุกต์ใช้อย่า ง
เหมาะสม
(4) ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มวี สิ ยั ทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายของ
องค์กร
(5) พิจารณาแต่งตัง้ คณะทางาน ตลอดจนเลขานุ การ เพื่อทาหน้าทีส่ นับสนุ นการทางานคุณค่าร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
6. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
 วาระการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ระยะเวลา
3 ปี คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ปฏิบตั งิ านครบวาระอาจได้รบั
แต่งตัง้ เข้ามาอีกได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ
(2) การพ้นจากตาแหน่ง
2.1 กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบสังคมพ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตต
ิ ามพ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
 คณะกรรมการบริษท
ั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.2 กรรมการส่งเสริม คุณค่าร่ว มและความรับ ผิด ชอบสังคมแต่งตัง้ และถอดถอนจากกรรมการส่งเสริม
คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรรมการบริษทั
7. การประชุม
(1) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มกี ารหรือเรียกประชุม ตามที่
เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้
(2) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีผเู้ ข้าประชุมแต่ละครัง้
อย่างน้อยกึง่ หนึ่งของจานวนคณะกรรมการ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(3) มติทป่ี ระชุมจะกระทาโดยได้รบั เสียงข้างมากของผูท้ ม่ี าประชุม
(4) คณะกรรมการส่งเสริมคุณ ค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเชิญผู้ทเ่ี กีย่ วข้องอื่นได้แก่ ทีป่ รึกษา
คณะทางานผู้บ ริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม เข้า ร่วมประชุมได้ เพื่อให้ขอ้ คิดเห็น
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
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8. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมดาเนินการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อ
คณะกรรมการบริษทั ให้ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(1) ดาเนิน การประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเป็ น ผู้ป ระเมิน
ทัง้ คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดาเนินการประเมินทัง้ คณะ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุรค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
10. ที่ ปรึกษา
กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถขอรับคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

..............................................................................................
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

...............................................................................................
นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 9

กฎบัตรนี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
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