กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารกลุ่มถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการ
ของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ประกอบไปด้ว ยกรรมการที่ม ีป ระสบการณ์ แ ละคุณ สมบัติเ หมาะสมตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
(2) คณะกรรมการบริหารกลุ่มไม่จาเป็ นต้องเป็ นคณะกรรมการบริษทั
(3) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 10 คน
(4) การแต่งตัง้ กรรมการบริหารกลุ่ ม ต้องผ่า นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทน และต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดประวั ติ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของ
บุคคลนัน้ ๆ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั
(5) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
(6) มีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
(2) มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผูบ้ ริหาร
ของบริษทั
(3) กรรมการไม่ ส ามารถประกอบกิ จ การเข้ า เป็ นหุ้ น ส่ ว น หรื อ เข้ า เป็ นกรรมการในนิ ติ บุ ค คลอื่ น
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
4. อานาจดาเนิ นการ
(1) แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่
พนักงานระดับต่างๆ
(2) แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ
และบริษทั ร่วม
(3) ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
(4) ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบตั งิ านและสามารถมอบอานาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงาน
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการบริหารเป็ นผูล้ งนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษทั ได้
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(5) อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินไม่เกินจานวน 50 ล้านบาทต่อปี
(6) อนุ ม ัติก ารให้กู้ย ืม แก่ บ ริษัท ที่ม ีค วามสัม พั น ธ์ ท างธุ ร กิจ กับ บริษั ท ฯ
ในฐานะผู้ถือ หุ้น ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจานวน 50 ล้านบาทต่อปี
(7) อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนในบริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(8) อนุมตั กิ ารเข้าคา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือ
บริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
(9) อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจานวน 10 ล้านบาทต่อปี
(10) อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจานวน 20 ล้านบาทต่อปี
(11) อนุ มตั กิ ารปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวร และ/หรือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ชารุด
สูญหาย ถูกทาลายเสื่อมสภาพหรือล้า สมัยไม่ส ามารถใช้งานได้ มีมูล ค่า ทางบัญชีรวมไม่เ กิน
5 ล้านบาทต่อปี
(12) อนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายในวงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(13) อนุมตั ซิ อ้ื สินค้า วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง ในวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(14) อนุ ม ัติค่ า ใช้จ่ า ยในการบริจ าคเพื่อ การกุ ศ ล การให้เ งิน สนั บ สนุ น จ านวนเงิน เกิน กว่ า 2 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
(15) อนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจานวนเงินเกินกว่า 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน
1 แสนบาท
(16) อนุ มตั กิ ารปรับสภาพราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สื่อมสภาพหรือล้าสมัย
ซึง่ จะทาให้มมี ลู ค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง
(17) อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/
หรือการดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริษทั สาหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้า
ของบริษทั ทีม่ ที ุนทรัพย์ไม่เกินจานวน 2 ล้านบาทต่อปี และหรือทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที ุนทรัพย์
ไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท ต่อปี
(18) อนุมตั สิ ง่ พนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครัง้
(19) อนุมตั กิ ารเข้าทาธุรกรรมทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
(20) การมอบอานาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง และ/หรือพนักงานระดับบริหารของบริษทั และ/หรือ
บุคคลอืน่ ใดทาการแทนตนได้นนั ้ ให้อยูภ่ ายใต้ตารางอานาจดาเนินการและอานาจอนุมตั ิ
(21) มีอานาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
(22) ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
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5. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ
(1) พิจารณาและกาหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั กากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไป
ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษทั
(2) กาหนดแนวทางการดาเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็ นไปตามแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั
(3) แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารบริษทั เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกตาแหน่ งเว้นแต่การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สามารถมอบอานาจให้บุคคลใดๆ ไปดาเนินการแทนในเรื่องใดๆ
ทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีเ่ ห็นสมควร
(4) ก าหนดระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท โดยไม่ ข ัด หรื อ แย้ ง ต่ อ ข้ อ บั ง คับ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตาแหน่ งและโครงสร้า งเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น ๆ
ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตัง้ แต่ระดับฝา่ ยลงไป
(6) พิจารณากลันกรองผลการปฏิ
่
บตั งิ านและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจาไตรมาส/ประจาปี
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
(7) พิจารณาอนุ มตั แิ ผนงบประมาณประจาปี และกากับดูแลและติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไป
ตามนโยบาย เป้ าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้ร บั อนุ มตั ิ และพิจ ารณาอนุ ม ตั ิเ งิน โบนัสและรางวัล
พนักงาน และผลประโยชน์อย่างอืน่ เพือ่ สร้างขวัญกาลังใจพนักงาน
(8) ดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(9) ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดาเนินการให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(10) บริหารจัดการให้บริษทั ดาเนินธุกจิ ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุ นการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
6. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
1.1 วาระการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ ม คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารกลุ่ ม
ทีป่ ฏิบตั งิ านครบวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เข้ามาอีกได้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
1.2 กรรมการบริหารกลุ่มแต่งตัง้ และถอดถอนจากกรรมการบริหารกลุ่มโดยคณะกรรมการบริษทั
(2) การพ้นจากตาแหน่ง
2.1 กรรมการบริหารกลุ่มพ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ลาออก
 ตาย
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ขาดคุณสมบัตแิ ละการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะผูบ้ ริหารว่าด้วยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริษท
ั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.2 กรรมการบริหารกลุ่มคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ี
ตาแหน่ งกรรมการบริหารกลุ่มว่างลง ให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทแต่งตัง้ กรรมการบริหารกลุ่มใหม่
ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีจานวนกรรมการครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษัท
กาหนด
2.3 กรรมการบริห ารกลุ่ ม เกษีย ณอายุ เ มื่อ มีอ ายุ ค รบ 65 ปี โดยให้เ กษี ย ณในวัน สิ้น ปี ป ฏิทิน
เว้นแต่ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้ต่อวาระได้ คราวละ 2 ปี 2 วาระ และคราวละ
1 ปี 1 วาระ (ต่อวาระสูงสุดได้ถึงอายุ 70 ปี ) ทัง้ นี้เมื่อกรรมการบริหารกลุ่มมีอายุครบ 65 ปี
ให้แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะต่อวาระ หรือประสงค์ทจ่ี ะเกษียณอายุเมื่อครบอายุ 65 ปี โดยให้ส่งหนังสือ
แจ้งต่อประธานกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 6 เดือน ก่อนวันสิน้ ปี ปฏิทนิ นัน้


7. การประชุม
(1) คณะกรรมการบริหารกลุ่ ม จะต้อ งจัด ให้ม ีห รือ เรีย กประชุม ตามที่เ ห็น สมควร โดยอย่า งน้ อยเดือ นละ
หนึ่งครัง้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องมีกรรมการบริหารกลุ่มเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้
อย่างน้อยกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงครบเป็ นองค์ประชุม
(3) การลงมติ ข องคณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม กระท าได้ โ ดยการถื อ ตามเสีย งข้า งมาก ทัง้ นี้ ก รรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งใดจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในการลงมติใดๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
(4) การวินิ จ ฉั ย ชี้ข าดของที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ให้ถือเสีย งข้า งมากโดยกรรมการคน หนึ่ ง
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(5) ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาและ
สถานที่ใ นการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ซึ่ง สถานที่ท่ีป ระชุ ม นั น้ อาจก าหนดเป็ น อย่ า งอื่น
นอกเหนือไปจากท้องทีอ่ นั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธาน
กรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานทีๆ่ ประชุมให้ใช้สถาน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯเป็ นสถานทีป่ ระชุม
(6) ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ให้ ป ระธานกรรมการ หรือ ผู้ ซ่ึ ง ได้ ร ับ มอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ ทนของกรรมการ
โดยตรงโดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการทีจ่ ะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
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8. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
คณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ด าเนิ น การรายงานผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต่ อ คณะกรรมการบริษัท ให้ท ราบ
อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
(1) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมินทัง้
คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมิ น ผลจะด าเนิ น การประเมิ น ทั ง้ คณะ พร้ อ มทั ง้ เปิ ดเผยหลั ก เกณฑ์ ขัน้ ตอนและผล
การประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
3.2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
3.3. การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
10. ที่ ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถขอรับคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

................................................................................
นางปราณี คุณประเสริฐ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

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