กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเข้ ามาบริ หารจัดการและควบคุม
กิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ าน
2. องค์ ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริ หารกลุ่มประกอบไปด้ วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ประกอบด้ วยคณะกรรมการจํ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
10 คน
(4) การแต่งตั้งกรรมการบริ หารกลุ่ม ต้ องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ า ตอบแทน และต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดประวัติ ก ารศึก ษา และประสบการณ์ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของ
บุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
(5) ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ ได้ รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษัท
(6) มีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ
ผู้บริ หารของบริ ษัท
(3) กรรมการไม่ ส ามารถประกอบกิ จ การเข้ า เป็ นหุ้น ส่ว น หรื อ เข้ า เป็ นกรรมการในนิ ติ บุค คลอื่ น ที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ของตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ้ง
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4. อํานาจดําเนินการ
(1) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการ
แก่พนักงานระดับต่างๆ
(2) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริ หารงานของกลุ่มบริ ษัทฯ
และบริ ษัทร่วม
(3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึกษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึกษา หรื อ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
(4) ออกประกาศว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานและสามารถมอบอํานาจให้ แก่กรรมการบริ หารกลุ่ม และ/หรื อ
พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริ หารเป็ นผู้ลงนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทได้
(5) อนุมตั กิ ารได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกินจํานวน 50 ล้ านบาทต่อปี
(6) อนุมัติการให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจํานวน 50 ล้ านบาทต่อปี
(7) อนุมตั กิ ารเพิ่มทุนในบริ ษัทบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ านบาท
(8) อนุมตั ิการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้ถือหุ้น หรื อบริ ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริ ษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จํานวน 50 ล้ านบาท
(9) อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อตราสารหนี ้ ในวงเงินไม่เกินจํานวน
10 ล้ านบาทต่อปี
(10) อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจํานวน 20 ล้ านบาทต่อปี
(11) อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวร และ/หรื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชํารุด
สูญหาย ถูกทําลายเสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 5
ล้ านบาทต่อปี
(12) อนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายในวงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
(13) อนุมตั ซิ ื ้อสินค้ า วัตถุดบิ และวัสดุสิ ้นเปลือง ในวงเงินเกินกว่า 5 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
(14) อนุมัติค่าใช้ จ่ายในการบริ จาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุนจํานวนเงินเกิ นกว่า 2 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
(15) อนุมัติ ค่า ใช้ จ่ า ยในการให้ ค่า ของขวัญ และค่า บริ ก ารต้ อ นรั บ จํ า นวนเงิ น เกิ น กว่ า 5 หมื่ น บาท
แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท
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(16) อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การทําลาย ซึง่ วัตถุดิบ และ/หรื อสินค้ าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัย
ซึง่ จะทําให้ มีมลู ค่าทางบัญชีลดลงได้ ตามมูลค่าที่เกิดขึ ้นจริ ง
(17) อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริ ษัท สําหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั ทาง
การค้ าของบริ ษัทที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกินจํานวน 2 ล้ านบาทต่อปี และหรื อที่เป็ นปกติวิสยั ทางการค้ าที่มี
ทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวน 20 ล้ านบาท ต่อปี
(18) อนุมตั สิ ง่ พนักงานไปดูงานหรื อไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อครั้ง
(19) อนุมตั กิ ารเข้ าทําธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจํานวน 10 ล้ านบาท
(20) การมอบอํานาจให้ แก่กรรมการบริ หารคนใดคนหนึง่ และ/หรื อพนักงานระดับบริ หารของบริ ษัท และ/
หรื อบุคคลอื่นใดทําการแทนตนได้ นั้นให้ อยูภ่ ายใต้ ตารางอํานาจดําเนินการและอํานาจอนุมตั ิ
(21) มีอํานาจเชิญผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุม หรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
(22) ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่เห็นสมควร
5. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
(1) พิจารณาและกําหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริ ษัท กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัท
(2) กํ าหนดแนวทางการดําเนินกิ จการ การพัฒนา และการขยายธุรกิ จให้ เป็ นไปตามแนววิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริ ษัท
(3) แต่งตั ้งผู้บริ หารบริ ษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ทุกตําแหน่งเว้ นแต่การแต่งตั้งผู้บริ หารระดับสูง ต้ องได้ รับ
านาจให้ บคุ คลใดๆ ไปดําเนินการ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังสามารถมอบอํ
้
แทนในเรื่ องใดๆ ที่อยูใ่ นหน้ าที่และรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร
(4) กํ า หนดระเบี ย บปฏิ บัติ ง านของพนัก งานบริ ษั ท โดยไม่ ขัด หรื อ แย้ ง ต่อ ข้ อ บัง คับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
(5) พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างตําแหน่งและโครงสร้ างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ของพนักงาน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างการบริ หารตั้งแต่ระดับฝ่ ายลงไป
(6) พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและการบริ หารงบประมาณและสินทรั พย์ ประจํ าไตรมาส/
ประจําปี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
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(7) พิจารณาอนุมตั ิแผนงบประมาณประจําปี และกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้
เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัส
และรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้ างขวัญกําลังใจพนักงาน
(8) ดูแลให้ บริ ษัท มี ระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมรั ดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(9) ให้ ประธานกรรมการบริ หารกลุ่มดําเนินการให้ เป็ นไปตามหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่กล่าวมา
ข้ างต้ นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(10) บริ หารจัดการให้ บริ ษัทดําเนินธุกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการ
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
6. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
1.1 วาระการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริ หารกลุ่มที่
ปฏิบตั งิ านครบวาระอาจได้ รับแต่งตั้งเข้ ามาอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
1.2 กรรมการบริ หารกลุม่ แต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการบริ หารกลุม่ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การพ้ นจากตําแหน่ง
2.1 กรรมการบริ หารกลุม่ พ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละการไม่ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้ บริ ห ารว่ า ด้ วย
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
2.2 กรรมการบริ หารกลุ่มคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ งให้ ยื่ นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษั ท
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ หารกลุ่มว่างลง ให้ คณะกรรมการกลุ่มบริ ษัทแต่งตั ้งกรรมการบริ หาร
กลุ่ ม ใหม่ ภ ายใน 90 วั น เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม มี จํ า นวนกรรมการครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
2.3 กรรมการบริหารกลุม่ ที่ไม่ใช่ผ้ กู ่อตังเกษี
้ ยณอายุครบ 60 ปี โดยให้ เกษี ยณในวันสิ ้นปี ปฏิทิน เว้ นแต่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ ตอ่ วาระ
กรรมการบริ หารกุลม่ ที่เป็ นผู้ก่อตังเกษี
้ ยณอายุครบ 65 ปี โดยให้ เกษี ยณในวันสิ ้นปี ปฏิทิน เว้ นแต่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ ตอ่ วาระได้ คราวละ 2 ปี 2 วาระ และคราวละ 1 ปี 1 วาระ
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7. การประชุม
(1) คณะกรรมการบริ หารกลุ่มจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้ อยเดือนละ
หนึง่ ครั้ง คณะกรรมการบริ หารกลุม่ มีหน้ าที่ที่จะต้ องเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุม่ จะต้ องมีกรรมการบริ หารกลุม่ เข้ าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง
อย่างน้ อยกึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งครบเป็ นองค์ประชุม
(3) การลงมติข องคณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ม กระทํ า ได้ โ ดยการถื อ ตามเสี ย งข้ า งมาก ทั้ง นี ก้ รรมการ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องนั้น
(4) การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(5) ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มซึ่งสถานที่ ที่ประชุมนั้นอาจกํ าหนดเป็ นอย่างอื่ น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธาน
กรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ กําหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ ใช้
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯเป็ นสถานที่ประชุม
(6) ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ม ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย
ส่ง หนัง สื อ นัด ประชุม โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น หรื อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ก รรมการ หรื อ ผู้แ ทนของ
กรรมการโดยตรงโดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณี จําเป็ นรี บด่วน เพื่อรั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านั้นก็ได้
8. การรายงานผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มดํ าเนิ นการรายงานผลการปฏิ บัติหน้ าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ท ราบ
อย่างน้ อยปี ละ 4 ครั้ง
9. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน
ทั้งคณะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(2) การประเมิ น ผลจะดํ า เนิ น การประเมิ น ทั ง้ คณะ พร้ อมทั้ง เปิ ดเผยหลัก เกณฑ์ ขั้น ตอนและผล
การประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวั ข้ อดังนี ้
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3.1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริ หารกลุม่
3.2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารกลุม่
3.3. การประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุม่
10. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม สามารถขอรั บคําปรึ กษาจากผู้เชี่ ยวชาญอิ สระตามความเหมาะสมด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทโดยได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หารกลุม่

................................................................................
นางปราณี คุณประเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่

................................................................................
นายปรี ดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8

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