กฎบัตรคณะกรรมการการเงิ นและบริ หารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ
ด้านการเงิน และบริหารความเสีย่ งจากกิจกรรมการดาเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินของบริษทั
2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
10 คน
(2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงมีความรู้ ความชานาญด้านการบริหารการเงินและด้านการ
บริหารความเสีย่ ง
(3) แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั 1 คน เป็ นเลขานุการ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ย งต้องเป็ นบุ คคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่
บริษทั ได้
(2) กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ งไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการใน
นิตบิ ุคคลอืน่ ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของ
ตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน่
4. อานาจดาเนิ นการ
(1) ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรื อจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
(2) มีอ านาจเชิ ญ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานของกลุ่ ม บริษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาชี้ แ จง
ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
(3) มีอานาจแต่งตัง้ อนุ กรรมการและ/หรือบุคลากรเพิม่ เติมหรือทดแทนในคณะอนุ กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสีย่ ง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินและบริหารความเสีย่ งตามความ
เหมาะสม รวมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
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5. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ
 บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบด้านการเงิ น
(1) ดาเนินการจัดหาทุนตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใช้ในการดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั
(2) วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทัง้ ความเสีย่ ง และผลประโยชน์ ทค่ี าดว่าจะได้รบั
ของกลุ่มบริษทั (Expected ROCE) เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ควบคุ ม ดู แ ลและวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานของทุ ก บริ ษั ท ที่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น รวม
(Consolidated Financial Statements) เป็ นรายไตรมาส เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบ
(4)ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษัทที่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทัง้ ความเสี่ยง
และผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั (Expected ROCE) เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(5) กากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณประจาปี ของทุกบริษทั ทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal Budget)
เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(6) กากับ ควบคุม ดูแลตัวชี้วดั ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษัทที่ม ี
ผลกระทบกับงบการเงินรวม
(7) รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
(8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดเกีย่ วกับการบริหารการเงินทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
 บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบด้านการบริ หารความเสี่ยง
(1) พิจ ารณากลัน่ กรองและให้ค วามเห็น ต่ อ นโยบาย และกรอบการบริ ห ารความเสี่ย ง ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
(3)กากับ ดูแ ลการพัฒ นาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ย งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
กลุ่มบริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรและการปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
(4) สอบทานรายงานการบริห ารความเสี่ย ง เพื่อติด ตามความเสี่ย งที่ม ีส าระส าคัญ และด าเนิ น การเพื่อ ให้
มันใจว่
่ าองค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(5) ประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ ความเสี่ย งที่ส าคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ น ผู้ ส อบทานเพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า บริษั ท ฯ มีก ารควบคุ ม ภายในที่เ หมาะสมต่ อ การจัด การความเสี่ย ง
รวมทัง้ การนาระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามทัวทั
่ ง้ องค์กร
(6) รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญอย่างสม่าเสมอ
( 7) ใ ห้ ค า แ น ะ น า แ ล ะ ค า ป รึ ก ษ า กั บ คณ ะ อ นุ กร ร ม กา ร ( คณ ะ ท า ง า น ) กา ร บ ริ ห า ร คว า ม เ สี่ ย ง
(Risk Management Subcommittee) และ/หรือหน่ วยงาน และ/หรือคณะทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทัง้ พิจ ารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ย วกับการพัฒ นาระบบการ
บริหารความเสีย่ ง
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(8) ประเมิน ความเสี่ยงด้านการคอร์ร ปั ชันที
่ ่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ เช่น งานขาย
และการตลาด งานจัด ซื้อ การทาสัญญาต่า งๆ งานบริหารทรัพ ยากรบุ คคล การเงิน และบัญชี เป็ น ต้น
รวมถึงการหาวิธกี ารแก้ไขทีเ่ หมาะสม
(9) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
6. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
1.1 วาระการปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง คื อ ระยะเวลา 3 ปี
คณะกรรมการการเงิน และบริหารความเสี่ย งที่ป ฏิบ ัติง านครบวาระอาจได้ร ับ แต่งตัง้ เข้า มาอีกได้
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
1.2 กรรมการการเงิน และบริห ารความเสี่ย งแต่ ง ตัง้ และถอดถอนจากกรรมการการเงิน และบริห าร
ความเสีย่ งโดยมติคณะกรรมการบริษทั
(2) การพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ งพ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตต
ิ าม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
 คณะกรรมการบริษท
ั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
7. การประชุม
(1) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ งจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) มติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชุมครบองค์ประชุม ทัง้ นี้ กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
(3) การประชุม คณะกรรมการการเงิน และบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่า กึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
(4) การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง ให้ถอื เสียงข้างมากโดยกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
8. การรายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการการเงิ นและบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ งรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั ให้ทราบ
อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
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9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการการเงิ นและบริ หารความเสี่ยง
(1) ดาเนิ นการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเป็ น ผู้ประเมิน
ทัง้ คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดาเนินการประเมินทัง้ คณะ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
3.2 การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
10. ที่ ปรึกษา
คณะกรรมการการเงิน และบริห ารความเสี่ ย ง สามารถขอรับ ค าปรึก ษาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง

...................................................................................
นายชนัตถ์ สรไกรกิตกิ ลู
ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง

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

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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