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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารกล ุ่ม 
 

1. วตัถปุระสงค  ์
คณะกรรมการบรหิารกลุ่มถูกแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเขา้มาบรหิารจดัการและควบคุมกจิการ          

ของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน 
 

2. องคป์ระกอบ 
(1) คณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบไปด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม       

คาํแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
(2) คณะกรรมการบรหิารกลุม่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคณะกรรมการบรษิทั 
(3) คณะกรรมการบรหิารกลุม่ ประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แต่ไมม่ากกวา่ 10 คน 
(4) การแต่งตัง้กรรมการบริหารกลุ่ม ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และต้องมรีายละเอยีดประวตักิารศกึษา และประสบการณ์ประกอบวชิาชพีของบุคคลนัน้ๆ 
เพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั 

(5) ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
(6) มเีจา้หน้าทีบ่รษิทั 1 คน เป็นเลขานุการ   

 

3. คณุสมบตัิ 
(1) กรรมการบรหิารกลุ่มต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการ

ดาํเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้
(2) มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นฐานะผูบ้รหิาร

ของบรษิทั 
 

4. อาํนาจดาํเนินการ 
(1) แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย พจิารณาความดคีวามชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน และสวสัดกิารแก่

พนกังานระดบัต่างๆ 
(2) แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ          

และบรษิทัรว่ม 
(3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก             

ในกรณจีาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 
(4) ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบตัิงานและสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบรหิาร และ/หรอืพนักงาน         

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบรหิารเป็นผูล้งนามอนุมตัเิบกิจา่ยสนิทรพัยข์องบรษิทัได ้
(5) อนุมตักิารไดร้บัหรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่ ในวงเงนิไมเ่กนิจาํนวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
(6) อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงิน               

แหง่ละไมเ่กนิจาํนวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
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(7) อนุมตักิารเพิม่ทุนในบรษิทับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
(8) อนุมตักิารเขา้คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่แก่บรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอื

บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิทางการคา้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ในวงเงนิแหง่ละไมเ่กนิจาํนวน 50 ลา้นบาท 
(9) อนุมตักิารลงทุน ขายเงนิลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหน้ี ในวงเงนิไมเ่กนิจาํนวน 10 ลา้นบาทต่อปี 
(10) อนุมตักิารจดัหาและลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร ในวงเงนิไมเ่กนิจาํนวน 20 ลา้นบาทต่อปี 
(11) อนุมตักิารปรบัสภาพ ทําลาย ตดับญัช ีซึ่งสนิทรพัย์ถาวร และ/หรอืสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่เลกิใช้ชํารุด            

สูญหาย ถูกทําลายเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน               
5 ลา้นบาทต่อปี 

(12) อนุมตัคิา่ใชจ้า่ยในวงเงนิเกนิกวา่ 5 แสนบาท แต่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 
(13) อนุมตัซิือ้สนิคา้ วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืง ในวงเงนิเกนิกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 
(14) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจํานวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท               

แต่ไมเ่กนิ 5 แสนบาท 
(15) อนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการใหค้่าของขวญั และค่าบรกิารตอ้นรบัจํานวนเงนิเกนิกว่า 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกนิ           

1 แสนบาท 
(16) อนุมตัิการปรบัสภาพราคา การทําลาย ซึ่งวตัถุดิบ และ/หรอืสนิค้าคงเหลอืที่เสื่อมสภาพหรอืล้าสมยั              

ซึง่จะทาํใหม้มีลูคา่ทางบญัชลีดลงไดต้ามมลูคา่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
(17) อนุมตักิารประนีประนอม การระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอ้งทุกข ์การฟ้องรอ้งคด ีและ/

หรอืการดําเนินการตามกระบวนพจิารณาคดใีดๆในนามบรษิทั สําหรบัเรื่องที่มใิช่ปกตวิสิยัทางการคา้
ของบรษิทัทีม่ทีุนทรพัยไ์ม่เกนิจํานวน 2 ลา้นบาทต่อปี และหรอืทีเ่ป็นปกตวิสิยัทางการคา้ทีม่ทีุนทรพัย์
ไมเ่กนิจาํนวน 20 ลา้นบาท ต่อปี 

(18) อนุมตัสิง่พนกังานไปดงูานหรอืไปศกึษางานยงัต่างประเทศ ในวงเงนิไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทต่อครัง้ 
(19) อนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมทีม่ใิชป่กตวิสิยัของธุรกจิ ในวงเงนิแต่ละครัง้ไมเ่กนิจาํนวน 10 ลา้นบาท 
(20) การมอบอํานาจใหแ้ก่กรรมการบรหิารกลุ่มคนใดคนหน่ึง และ/หรอืพนกังานระดบับรหิารของบรษิทั และ/

หรอืบุคคลอื่นใดทาํการแทนตนไดน้ัน้ใหอ้ยูภ่ายใตต้ารางอาํนาจดาํเนินการและอาํนาจอนุมตั ิ
(21) มอีํานาจเชญิผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจง ให้ความเหน็ เขา้ร่วมประชุม หรอื             

สง่เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจาํเป็น 
(22) ออกระเบยีบปฏบิตังิานอื่นใดตามทีเ่หน็สมควร 
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5. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
(1) พจิารณาและกําหนดเป้าหมาย และแผนธุรกจิของบรษิทั กํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไป

ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

(2) กําหนดแนวทางการดําเนินกจิการ การพฒันา และการขยายธุรกจิให้เป็นไปตามแนววสิยัทศัน์ พนัธกจิ       
กลยทุธ ์นโยบายและมตคิณะกรรมการบรษิทั 

(3) แต่งตัง้ผูบ้รหิารบรษิทัเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ทุกตําแหน่งเวน้แต่การแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง ต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้สามารถมอบอํานาจใหบุ้คคลใดๆ ไปดาํเนินการแทนในเรือ่งใดๆ 
ทีอ่ยูใ่นหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีเ่หน็สมควร 

(4) กําหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ  และกฎหมาย               
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงนิเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ             
ของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบโครงสรา้งการบรหิารตัง้แต่ระดบัฝ่ายลงไป 

(6) พจิารณากลัน่กรองผลการปฏบิตัิงานและการบรหิารงบประมาณและสนิทรพัย์ประจําไตรมาส/ประจําปี 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

(7) พจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณประจําปีและกํากบัดูแลและตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิ และพิจารณาอนุมตัิเงนิโบนัสและรางวลั
พนกังาน และผลประโยชน์อยา่งอื่นเพือ่สรา้งขวญักาํลงัใจพนกังาน 

(8) ดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมรดักุม โดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
(9) ให้ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มดําเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรบัผดิชอบที่กล่าวมาขา้งต้น

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
(10) บรหิารจดัการใหบ้รษิทัดําเนินธุกจิดว้ยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล และไมส่นับสนุนการคอรร์ปัชัน่

ทุกรปูแบบไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 
(1) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.1 วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารกลุ่ม             
ทีป่ฏบิตังิานครบวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เขา้มาอกีได ้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

1.2 กรรมการบรหิารกลุม่แต่งตัง้และถอดถอนจากคณะกรรมการบรหิารกลุม่โดยคณะกรรมการบรษิทั 
(2) การพน้จากตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการบรหิารกลุม่พน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
 ลาออก 
 ตาย 
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 ขาดคุณสมบตัแิละการไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิารว่าดว้ยพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 
2.2 กรรมการบริหารกลุ่มคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท               

ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการบรหิารกลุ่มวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารกลุ่มใหม่
ภายใน 90 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบรหิารกลุ่มมจีํานวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบรษิัท
กาํหนด 

 

 2.3 กรรมการบริหารกลุ่ม  (ผู้ก่อตัง้) ไม่กําหนดการเกษียณอายุ  สําหรับกรรมการบริหารกลุ่ม               
(ไม่ใช่ผู้ก่อตัง้) เกษียณอายุครบ 65 ปี โดยให้เกษียณอายุในวันสิ้นปีปฏิทิน เว้นแต่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ต่อวาระในแต่ละคราว โดยต่อวาระได้คราวละ 2 ปี 2 วาระ               
และคราวละ 1 ปี 1 วาระ (ต่อวาระสงูสดุไดถ้งึอาย ุ70 ปี) 

 
 

7. การประชมุ 
(1) คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยเดือนละ             

หน่ึงครัง้ คณะกรรมการบรหิารกลุม่มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเขา้รว่มประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
(2) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่มจะต้องมกีรรมการบรหิารกลุ่มเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้               

อยา่งน้อยกึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการบรหิารกลุม่ทัง้หมดจงึครบเป็นองคป์ระชุม 
(3) การลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารกลุ่มกระทาํไดโ้ดยการถอืตามเสยีงขา้งมาก ทัง้น้ีกรรมการบรหิารกลุ่ม               

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มประชุมในการลงมตใิดๆ เกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 
(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่ึง               

มหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(5) ใหป้ระธานกรรมการบรหิารกลุม่ หรอืกรรมการบรหิารกลุม่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร
กลุ่ม เป็นผูก้ําหนดวนั เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่มซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้
อาจกําหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิัทฯ หรือจงัหวดั
ใกลเ้คยีงกไ็ด ้หากประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม หรอืกรรมการบรหิารกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการบรหิารกลุม่ มไิดก้าํหนดสถานที่ๆ  ประชุมใหใ้ชส้ถานทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นสถานที่
ประชุม 

(6) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหป้ระธานกรรมการบรหิารกลุ่ม หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย               
สง่หนังสอืนัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบรหิารกลุ่ม หรอืผูแ้ทนของ
กรรมการบรหิารกลุ่มโดยตรงโดยระบุวนั เวลา สถานที ่และกจิการทีจ่ะประชุมไปยงักรรมการบรหิารกลุ่ม             
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิัท 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น หรอืกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด ้
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8. การรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกล ุ่ม 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ           
อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารกล ุ่ม 
(1) ดําเนินการประเมนิผลการปฏิบตัิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิ               

ทัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การประเมินผลจะดํ า เนิ นการประเมินทั ้งคณ ะ  พร้อมทั ้ง เปิ ด เผยหลัก เกณฑ์  ขั ้น ตอนและ               

ผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการบรหิาร
กลุม่ทราบ 

(3) การประเมนิแบบทัง้คณะ มหีวัขอ้ดงัน้ี 
3.1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 
3.2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 
3.3. การประชุมของคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 

 

10. ที่ปร ึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม สามารถขอรบัคําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่าย

ของบรษิทัโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 
 
 
 
 

....................................................................................... 
                     นางปราณ ี คุณประเสรฐิ 

                                 ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ 

                                                                                                                                             

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


