กฎบัตรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงได้ รับแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อเข้ ามาบริ หารจัดการ
ด้ านการเงิน และบริ หารความเสี่ยงจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของบริ ษัท
2. องค์ ประกอบ
(1) คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการจํ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่
มากกว่า 10 คน
(2) คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงมีความรู้ ความชํานาญด้ านการบริ หารการเงินและด้ านการ
บริ หารความเสี่ยง
(3) แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่บริ ษัท 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่
บริ ษัทได้
(2) กรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการ
ในนิตบิ คุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์
ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น
4. อํานาจดําเนินการ
(1) ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
(2) มี อํ า นาจเชิ ญ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้ บริ ห าร หรื อ พนั ก งานของกลุ่ม บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี แ้ จง
ให้ ความเห็น ร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
(3) มีอํานาจแต่งตังอนุ
้ กรรมการและ/หรื อบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุกรรมการการเงินและ
บริ หารความเสี่ยง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการเงินและบริ หารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม รวมทังกํ
้ าหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์
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5. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
 บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบด้ านการเงิน
(1) ดําเนินการจัดหาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อใช้ ในการดําเนินกิจการของกลุม่ บริ ษัท
(2) วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทังความเสี
้
่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
ของกลุม่ บริ ษัท (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(3) ควบคุ ม ดู แ ลและวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น งานของทุ ก บริ ษั ท ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น รวม
(Consolidated Financial Statements) เป็ นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัททราบ
(4) ประเมินความอยู่รอดของทุกบริ ษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทังความเสี
้
่ยง
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(5) กํากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณประจําปี ของทุกบริ ษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal Budget)
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(6) กํากับ ควบคุม ดูแลตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานด้ านการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริ ษัทที่มี
ผลกระทบกับงบการเงินรวม
(7) รายงานด้ านการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
(8) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารการเงินที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
 บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบด้ านการบริหารความเสี่ยง
(1) พิ จ ารณากลั่น กรองและให้ ความเห็ นต่อ นโยบาย และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยง ก่ อ นนํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาและให้ ความเห็นในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
(3) กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลุม่ บริ ษัทฯ มีระบบบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ กรและการปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
(4) สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให้
มัน่ ใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผู้ส อบทานเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุม ภายในที่ เ หมาะสมต่อ การจัด การความเสี่ ย ง
รวมทังการนํ
้
าระบบการบริ หารความเสี่ยงมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามทัว่ ทั ้งองค์กร
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(6) รายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
(7)ให้ คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษากั บ คณะอนุ ก รรมการ (คณะทํ า งาน) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Subcommittee) และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
ความเสี่ยง รวมทัง้ พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริ หารความเสี่ยง
(8) ประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่นที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น งานขาย
และการตลาด งานจัดซือ้ การทําสัญญาต่างๆ งานบริ หารทรั พยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็ นต้ น
รวมถึงการหาวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม
(9) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
6. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
1.1
วาระการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง คื อ ระยะเวลา 3 ปี
คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงที่ปฏิบตั ิงานครบวาระอาจได้ รับแต่งตังเข้
้ ามาอีกได้
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
1.2 กรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงแต่งตังและถอดถอนจากกรรมการการเงิ
้
นและบริ หาร
ความเสี่ยงโดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การพ้ นจากตําแหน่ง
กรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตต
ิ ามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
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7. การประชุม
(1) คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร
(2) มติที่ประชุมของคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่มา
ประชุมครบองค์ประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่ วมในการพิจารณาหรื อ
ลงมติเกี่ยวกับเรื่ องนัน้
(3) การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม
(4) การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง ให้ ถือเสียงข้ างมากโดย
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
8. การรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบ
อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
9. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน
ทังคณะอย่
้
างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดําเนินการประเมินทังคณะ
้
พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
น
ในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการทราบ
มีหวั ข้ อดังนี ้
(3) การประเมินแบบทังคณะ
้
3.1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
3.2. การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
3.3. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
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10. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง สามารถขอรั บ คํ า ปรึ ก ษาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระตาม
ความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทโดยได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง

...................................................................................
นายชนัตถ์ สรไกรกิตกิ ลู
ประธานกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง

..........................................................................................

นายปรี ดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 8

กฎบัตรนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
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