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กฎบตัรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
 

1. วตัถปุระสงค  ์
คณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสี่ยงได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเขา้มาบรหิารจดัการ               

ดา้นการเงนิ และบรหิารความเสีย่งจากกจิกรรมการดาํเนินงาน การลงทุน และการจดัหาเงนิของบรษิทั 
 

2. องคป์ระกอบ 
(1) คณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แต่ไมม่ากกวา่ 

10 คน 
(2) คณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสี่ยงมคีวามรู ้ความชํานาญด้านการบรหิารการเงนิและด้านการ

บรหิารความเสีย่ง 
(3) แต่งตัง้เจา้หน้าทีบ่รษิทั 1 คน เป็นเลขานุการ 

 

3. คณุสมบตัิ 
(1) กรรมการการเงนิและบรหิารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ          

มจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอที่จะอุทศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าที่ใหแ้ก่
บรษิทัได ้

(2) กรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการใน
นิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่า่จะทาํเพือ่ประโยชน์ของ
ตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น 

 

4. อาํนาจดาํเนินการ 
(1) ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษิัท (ถ้าม)ี หรอืจ้างที่ปรกึษา หรอืผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 
(2) มีอํานาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องมาชี้แจง               

ใหค้วามเหน็ รว่มประชุมหรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจาํเป็น 
(3) มอีํานาจแต่งตัง้อนุกรรมการและ/หรอืบุคลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในคณะอนุกรรมการการเงนิและบรหิาร

ความเสีย่ง และ/หรอืหน่วยงาน และ/หรอืคณะทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและบรหิารความเสีย่งตามความ
เหมาะสม รวมทัง้กาํหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์
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5. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
   บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบด้านการเงิน  

(1) ดาํเนินการจดัหาทุนตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใชใ้นการดาํเนินกจิการของกลุม่บรษิทั 
(2) วเิคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทัง้ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั     

ของกลุม่บรษิทั (Expected ROCE) เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
(3 ) ควบคุม  ดูแลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม             

(Consolidated Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ  
     (4) ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทัง้ความเสี่ยง              

และผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั (Expected ROCE) เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
     (5) กํากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณประจําปีของทุกบรษิัทที่มีผลกระทบต่องบการเงนิรวม (Fiscal Budget)            

เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
     (6) กํากับ ควบคุม ดูแลตัวชี้ว ัดผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษัทที่ม ี            

ผลกระทบกบังบการเงนิรวม  
     (7) รายงานดา้นการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส    
     (8) ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

 บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง  
    (1)  พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ก่อนนําเสนอต่อ            

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
(2)  พิจารณาและให้ความเห็นในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนําเสนอ        

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ 
(3)  กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสําคญัต่อการ

ประกอบธุรกจิ การดําเนินงาน ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน หรอืความดํารงอยู่ของกลุ่มบรษิทั               
รวมถงึประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคม ทีค่รอบคลุมถงึการเคารพสทิธมินุษยชน และดา้นการกํากบัดแูล
กจิการทีด่ ีเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กร และการปฏบิตัติาม
อยา่งต่อเน่ือง 

    (4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนินการเพื่อให ้      
มัน่ใจวา่องคก์รมกีารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน     
เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง              
รวมทัง้การนําระบบการบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมและมกีารปฏบิตัติามทัว่ทัง้องคก์ร 

(6) รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งทีส่าํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 



 
 
 

Page 3 of 4 
 

(7) ให้ คํ าแน ะ นํ าแ ล ะคํ าป รึก ษ ากับ คณ ะอ นุ ก รรม ก าร  (คณ ะทํ า งาน ) ก ารบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง               
(Risk Management Subcommittee) และ/หรอืหน่วยงาน และ/หรอืคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
ความเสี่ยง รวมทัง้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการพฒันาระบบการ
บรหิารความเสีย่ง  

(8) ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รปัชัน่ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น งานขาย       
และการตลาด งานจดัซื้อ การทําสญัญาต่างๆ งานบริหารทรพัยากรบุคคล การเงนิและบัญชี เป็นต้น      
รวมถงึการหาวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

       (9) ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 
      (1) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.1 วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง คือ  ระยะเวลา  3 ปี               
คณะกรรมการการเงนิและบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รบัแต่งตัง้เข้ามาอีกได ้              
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

1.2 กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงแต่งตัง้และถอดถอนจากกรรมการการเงินและบริหาร              
ความเสีย่งโดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 

      (2) การพน้จากตาํแหน่ง  
           กรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
    ลาออก 

 ตาย 
 ขาดคุณสมบตัติาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 

7. การประชมุ 
(1) คณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งจะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร 
(2) มติที่ประชุมของคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสี่ยงจะถือตามเสยีงข้างมากของกรรมการที่มา

ประชุมครบองคป์ระชุม ทัง้น้ี กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมติ
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 

(3) การประชุมคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง               
ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม 

(4) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง ใหถ้อืเสยีงขา้งมากโดยกรรมการ
คนหน่ึงมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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8. การรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่ต่อคณะกรรมการบรษิทัใหท้ราบ
อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน        

ทัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การประเมนิผลจะดําเนินการประเมนิทัง้คณะ พร้อมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมนิ            

ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
(3) การประเมนิแบบทัง้คณะ มหีวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
3.2 การประชุมคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
3.3 บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

10. ที่ปร ึกษา 

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตาม               
ความเหมาะสมดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 
 

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

            นายชนตัถ ์ สรไกรกติกิลู 
             ประธานกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 

 

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

นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ 
           ประธานกรรมการบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 

      ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที ่11 
 

 
 

กฎบตัรน้ีไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่6/2565 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565 โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป 


