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สารจากประธานกรรมการ  
กลุมบริษัทแพรนดา 
 

ตลอดระยะ 38 ปที่กลุมบริษัทแพรนดา วางรากฐานที่มั่นคงในดําเนินธุรกิจ  ทําใหวันนี้

บริษัทฯเปนธุรกิจเครื่องประดับที่ครบวงจร  ต้ังแตการออกแบบสินคาและพัฒนาแบรนด

ของตนเอง ดวยศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  สงตอไปยังฐานการผลิต 8 โรงงาน

ใน 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย เยอรมันนี  และการจัดจําหนายผาน

เครือขายของบริษัท 9 แหง ใน 9 ประเทศ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส 

เยอรมันนี อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ทําใหบริษัทฯ มั่นใจในแนวทางที่จะ

นําไปสูเปาหมายการเปน “บริษัทแบรนดเครื่องประดับอัญมณีระดับโลก (World Class 

Jewelry Brand Company)”  

 

ในขณะเดียวกันกลุมบริษัทแพรนดา ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ

ตอสังคม ซึ่งคลอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนการเอาใจใสตอส่ิงแวดลอม สะทอนในการดําเนิน

ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกกระบวนการทํางาน พนักงานในทุกภาคสวน  ไดถูกปลูกจิตสํานึกใน

การมีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และเปนรูปธรรม 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินกิจการโดยยึดหลักสัญญาโลก แหงองคการสหประชาชาติ หรือ (UN Global 

Compact ) ในการปฏิบัติตามหลักของ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกปองทรัพยากร-ส่ิงแวดลอม และ

การตอตานคอรรัปชั่น  ซึ่งบริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินการตามหลักการสัญญาโลกมาอยางตอเนื่อง และถือเปนพันธ

สัญญาที่จะดําเนินตอไปในอนาคต 

 

บริษัทมีความเชื่อการดําเนินธุรกิจไมสามารถแยกออกจากสังคมได ธุรกิจไมอาจจะดําเนินการเพียงมุงหวังแตผล

กําไรโดยละเลยสังคมไดอีกตอไป เพราะเมื่อสังคมประสบปญหาตาง ๆ ยอมสงผลใหธุรกิจถดถอยเชนกัน 

 

 

 

 

 

ปรีดา   เตียสุวรรณ 

ประธานกรรมการ 

กลุมบริษัทแพรนดา
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ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) (“PRANDA”) กอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2516 ในนามของบริษัท   

แพรนดา ดีไซน จํากัด ตอมาไดจัดตั้งบริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด ข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2527 และไดนําหุนสามัญเขา     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533     

ซึ่งไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 ปจจุบันบริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน 410       

ลานบาท   เปนทุนที่ออกและชําระแลว 398.16 ลานบาท  โดยมีที่ต้ังสํานักงานใหญเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องประดับแทเปนหลัก ปจจุบันเปนผูนําดานการสงออก

เครื่องประดับอัญมณีของไทย ซึ่งมีการกระจายฐานลูกคาไปยังภูมิภาคที่สําคัญของโลก อันไดแก อเมริกาเหนือ 

ยุโรป และเอเชีย  

บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนที่จะเปน “บริษัทแบรนดเครื่องประดับอัญมณีระดับโลก (World Class 

Jewelry Brand Company)”  ซึ่งไดวางรากฐานที่มั่นคงไวรองรับกับวิสัยทัศนดังกลาว โดยพิจารณาไดจากบริษัทฯ 

ไดวางโครงสรางการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้  

 1) ดานการผลิต (Production) ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในดานการประหยัดขนาด   

การผลิต (Economies of Scale) สงผลใหตนทุนในการผลิตสินคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และไดกระจาย

ความเสีย่งทางดานการผลิตเพื่อใหครอบคลุมแทบทกุระดับราคาสินคา โดยกลุมบริษัทฯ มี 8 โรงงานใน 5 ประเทศ 

ไดแก  

- ไทย  บมจ. แพรนดา จวิเวลรี ่(กรุงเทพฯ และนครราชสีมา) 

บจก. คริสตอลไลน (กรุงเทพฯ และนครราชสีมา) 

- อินโดนีเซยี  P.T. Pranda SCL Indonesia 

- เวียดนาม Pranda Vietnam Co., Ltd. 

- จีน  Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 

- เยอรมนี  Pranda & Kroll GmbH Co. KG 

ดวยจํานวนโรงงานที่มากเพยีงพอตอปริมาณการสัง่ผลติ ทาํใหปจจุบันบริษัทฯ มีกาํลังการผลิตรวมกวา 8 ลานชิ้น

ตอป  

 2)   ดานการจัดจําหนาย (Distribution) โดยบริษัทฯ มีบริษัทจัดจําหนายที่เปนของตนเอง และตัวแทน

จําหนาย ทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลา

เดียวกนั ฐานจัดจําหนายเหลานี้กระจายตามภูมิภาคที่สําคัญของทัว่โลก ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมน ี

ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน อินโดนเีซีย ญ่ีปุน จนี เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยชองทางการจัดจําหนายจะขายสงใหกับ

ตัวแทนจัดจาํหนายรายใหญทั่วโลก โดยปจจุบันมีบริษทัยอยที่เปนฐานการจัดจําหนายทัง้หมด 6 บริษัท คือ  
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- สหรัฐอเมริกา Pranda North America, Inc. 

- ฝร่ังเศส   H. Gringoire s.a.r.l. 

- อังกฤษ   Pranda UK Ltd. 

- เยอรมน ี Pranda & Kroll GmbH Co. KG 

- อินเดีย   Pranda Jewelry Pvt. Ltd. 

- อินโดนีเซยี P.T. Pranda SCL Indonesia 

 

3) ดานการคาปลกี  (Retail)  บริษัทฯ มีบริษัทยอยทีม่ีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการคาปลีก 

ซึ่งรวมถงึรานคาปลีกของบริษัทเองและการจัดจําหนายผานระบบแฟรนซไชสเพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคเครื่องประดับ

โดยตรง ปจจบัุนมี 4 บริษัทคือ   

- ไทย :  บจก. พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล 

- จีน : Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 

- เวียดนาม: Pranda Vietnam Co., Ltd. 

- อินโดนีเซยี:  P.T. Pranda SCL Indonesia 

 

 4) ดานการบริหารตราสินคา (Brand Management) บริหารตราสินคาของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และ

ตราสินคาที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดรับสิทธิในการจดัจําหนาย เพื่อพัฒนาและสรางคุณคาใหกับตราสนิคาใน

กลุมบริษัท ในปจจุบันม ี2 บริษัท คือ 

- ไทย :  บมจ. แพรนดา จวิเวลรี ่

- เยอรมน ี: Pranda & Kroll GmbH Co. KG 

 

หมายเหต ุ บริษัทฯ ตามดานลางทั้ง 5 นี ้อาจมีการดําเนนิธุรกิจหลายดาน ไดแก 

- บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ ดําเนนิธุรกิจดานการผลิตและดานการบรหิารตราสินคา 

- Pranda Vietnam Co.,Ltd  ดําเนนิธุรกิจดานการผลิตและดานการคาปลีก 

- Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi ดําเนนิธุรกิจดานการผลิต และดานการคาปลีก 

- Pranda & Kroll GmbH Co.KG ดําเนินธุรกิจดานการผลิต ดานการจัดจําหนายและดานการบรหิารตราสินคา 

- P.T. Pranda SCL Indonesia ดําเนินธุรกจิดานการผลติและดานการคาปลีก 
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ภาพแผนที ่
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 ทิศทางของแพรนดา 

 

จากวิสัยทัศนที่กําหนดไววาแพรนดาจะเปน “บริษัทแบรนดเครื่องประดับอัญมณีระดับโลก (World 

Class Jewelry Brand Company)” ดังนัน้กลยทุธทางธุรกจิที่จะมุงเนนตอไปในระยะยาวคือการพัฒนาแบรนด

ของตนเองใหอยูในระดับสากล (Own Brand Manufacturing: OBM) และการรกัษาความสัมพันธทางธุรกิจกับคู

คาซึ่งมีแบรนดเปนของตนเอง (Original Design Manufacturing: ODM) 

 

OWN BRAND MANUFACTURING: OBM 
 

ปจจุบันแพรนดาแบงการพฒันาแบรนดของตนเอง (Own Brand Manufacturing: OBM) ออกเปน 2 

กลุม ประกอบดวยกลุมสินคามูลคาสงู (Precious Product) และกลุมสินคาไลฟสไตล (Lifestyle Product) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
 

o  กลุมสินคามลูคาสงู (Precious Product) ประกอบดวยแบรนดของตนเองดังนี ้
 

Prima Gold เปนเครื่องประดับทองคําแท 99.9% จัดจําหนายผานรูปแบบการมีรานคาและเคานเตอรของ

ตนเอง (Own Flagship Shop & Counters) การคาสงใหแกรานคาปลีกที่เปนผูลงทุนเอง (Independent Retailer) และ

จัดจําหนายผานระบบการใหสิทธิจัดจําหนาย (Franchise) ในตางประเทศ  

 

ตลาดสําคัญคือประเทศไทย อินโดนีเซยี ดูไบ โอมาน อียปิต ฟลิบปนส มาเลเซีย และอินเดีย โดยเฉพาะ

ตลาดอินโดนีเซียและอินเดียเปนตลาดที่มศัีกยภาพในการเติบโตเปนอยางมาก 
 

Century Gold เปนเครื่องประดับทองคําแท 96.5% จัดจําหนายผานเคานเตอรของตนเองตาม

หางสรรพสินคาชั้นนําในประเทศไทย 
 

Prima Art เปนงานหัตถศลิปทองคํา 99.9% จัดจาํหนายผานเคานเตอรของตนเองตามหางสรรพสินคา

ชั้นนาํในประเทศไทย และการคาสงใหแกรานคาปลกีที่เปนผูลงทุนเอง (Independent Retailer) ในประเทศอนิเดีย 
 

o กลุมสินคาไลฟสไตล (Lifestyle Product) ประกอบดวยแบรนดของตนเองดังนี ้
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Caï เปนเครื่องประดับเงินแฟชั่น จัดจําหนายผานการคาสงใหแกรานคาปลีกที่เปนผูลงทนุเอง 

(Independent Retailer) และรานคาปลกีเครือขาย (Chain Store) ในเยอรมน ี เนเธอรแลนด และเบลเยีย่ม 

โดยเฉพาะตลาดเยอรมนเีปนตลาดทีม่ีศักยภาพในการเติบโตเปนอยางมาก 
 

Merii  เปนเครื่องประดับเงินแฟชั่น จัดจําหนายผานการคาสงใหแกรานคาปลีกที่เปนผูลงทุนเอง 

(Independent Retailer) และรานคาปลีกเครือขาย (Chain Store) ในเยอรมนี เนเธอรแลนด โดยเฉพาะตลาด

เยอรมนีเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตเปนอยางมาก 

 

Esse เปนเครื่องประดับเงินฝงมารคาไซต จัดจําหนายผานรูปแบบการมีรานคาและเคานเตอรของตนเอง 

(Own Flagship Shop and Counters) ในหางสรรพสินคาชั้นนําของจีน 

 

สําหรับป 2554 แพรนดาวางแผนจะรุกตลาดแบรนดของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในจีน อินเดยี และ

ยุโรป โดยแบรนด Prima Gold มีแผนที่จะเริ่มทําการตลาดมากขึ้นในอนิเดียทั้งในรูปแบบการคาสงใหแกรานคาปลีก

ที่เปนผูลงทุนเอง (Independent Retailer) และจัดจําหนายผานระบบการใหสิทธิจัดจําหนาย (Franchise) สวนแบรนด 

Esse จะเพิ่มการขยายสาขาในเสนิเจิน้และปกกิง่โดยใชรานคาขนาดกลางของตนเอง สวนแบรนด Caï จะรุกตลาด

เยอรมนีมากขึน้ทัง้ในรูปแบบจัดจําหนายผานการคาสงใหแกรานคาปลีกที่เปนผูลงทุนเอง (Independent Retailer) และ

รานคาปลีกเครือขาย (Chain Store)  
  
ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM 
 

อีกทั้งแพรนดาก็ยังคงรักษาฐานลูกคาเดิมและเปดตลาดใหมอยางตอเนื่องในสวนการผลิตและการ

ออกแบบสินคารวมกับลูกคา (Original Design Manufacturing: ODM) ซึ่งมีลูกคาในประเทศตางๆ อันไดแก 

ประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน โดยมีชองทางการจัดจําหนายที่

หลากหลาย ซึ่งประกอบดวย โทรทัศน (TV) หางสรรพสินคา รานคาปลีกเครือขาย (Chain Store) และ Mail Order 

/ Catalogues  

 
 สําหรับป 2554 แพรนดายังคงนโยบายในการรักษาลูกคาเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในตลาด

สหรัฐอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป รวมทั้งจะมีการเปดตลาดใหมอันไดแก รัสเซีย ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพในการ

เติบโตอยางกาวกระโดด โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการกระจายความเสี่ยงทางการตลาดไปยังสวนภูมิภาคที่

สําคัญของโลก อันประกอบดวย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชีย สามารถจะรักษาความมีเสถียรภาพใน

การเติบโตระยะยาวใหแกกิจการ  
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การพัฒนา และรางวัลเกียรติคุณของกลุมบริษัทในระยะที่ผานมา 
 

 

2553 
• พนกังานบริษทัฯ ไดรับรางวลั  “ขวัญใจกรรมการ” ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ คร้ังที ่ 4 

“GIT Gem and Jewelry Design Award 2010 ภายใต หวัขอ “The Force of Nature – The 

Impressionable Design for Change” จากสถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

• บริษัท แพรนดา จวิเวลรี ่จาํกัด (มหาชน) และบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด ผูจดั จําหนาย

เครื่องประดับทองคําบริสุทธิ์ 24 เค “PRIMA GOLD”  ไดรับโลเกียรติคุณ “ซ้ือดวยความมั่นใจ” (Buy 

With Confidence) จากกระทรวงพาณิชย  

 
2552 

• ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ ประเภทองคกรภาคธุรกิจเอกชนดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ    

       จาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ  ซึ่งเปนประธานในงานมหกรรมวันคนพิการสากล 

• ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมกับ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยสําหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 และ 2552 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดตอกัน 2 ป ซอน  

• ไดรับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจํา         

ป 2552 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) อยูในระดับ “ดีมาก”        

(4 ดาว)  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล 1 ใน 4 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดไม

เกิน 10,000 ลานบาท (กลุมที่ 2) เพื่อเขาชิงรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 

(รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม)  

• Pranda & Kroll GmbH บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดรวมเปนพันธมิตรรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

สําหรับสุภาพบุรุษ กับ บริษัท บัลเดสซารินี่ จีเอ็มบีเอช ผูนําสินคาแฟชั่นสุภาพบุรุษจากเยอรมัน  ภายใต

แบรนด Baldessarini   
 
2551 

• ไดรับรางวัลโลประกาศเกยีรติคุณ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลต.สนั่น ขจรประศาสน  ในโอกาสที่ 

บริษัทฯ ไดรับการพิจารณาจาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหเปนองคกรที่สนองตอบตอนโยบาย

รัฐบาล ในการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน โดยจัดตั้งสถานที่ดูแลเด็กในสถานประกอบการ ที่ดําเนินการมา

อยางตอเนื่องและมีมาตรฐาน และเพื่อเปนแบบอยางทีดี่แกสถานประกอบการอื่นๆ 
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• ไดรับเกียรติบัตรและโลเชิดชูเกียรติในงาน “68 ป อาชีวะไทย กาวไกล สูอนาคต” จากคุณนริศรา ชวาล

ตันพิพัทธ รัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานประกอบการที่ให

ความรวมมือ จัดการเรียน    การสอน การฝกวิชาชีพ รวมกับ สํานักงานการอาชีวศึกษาเปนอยางดี   

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 

14,251,410 หุน เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) โดยไมมีราคาเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ    5 ปนับต้ังแตวันที่ออก โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิ 3 บาท/หุน 

• บริษัทฯ ไดจัดตั้งสหกรณออมทรัพยพนักงานในเครือแพรนดา จิวเวลรี่ เพื่อใหบริการทางดานการเงนิ

รูปแบบตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิง่เปนการสงเสริมใหพนกังานรูจักการออม 

• บริษัท คริสตอลไลน จํากัด ไดลิขสิทธิ์สินคาเครื่องประดับภายใตเครื่องหมายการคา V&A จากวิลเตอร

อัลเบิรต ประเทศอังกฤษมาผลิต  ซึ่ง V&A นับเปนชื่อที่รูจักกนัดีในฐานะพพิิธภณัฑแฟชัน่จิวเวลรี่ที่ใหญ

ที่สุดในโลก 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มใน Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Yiuxian Gongsi จํานวน 1.5 ลานเหรียญ

สหรัฐ รวมเปนทนุจดทะเบยีนและทุนที่ชาํระแลว 2.35 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสดัสวนการลงทนุ 100% 
 
2550        

• ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ” จากการเขารวมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานธุรกจิขนาด

ใหญ ซึง่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

สํานักนายกรฐัมนตรี  

• ไดรับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ จากกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิม่ใน บรษิัท พรมีาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด จาํนวน 100 ลานบาท รวมเปน

ทุนจดทะเบยีนและทนุที่ชําระแลว 200 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการลงทนุ 100%  

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จาํนวน 2.4 ลานยโูร หรือประมาณ 116 

ลานบาท  รวมเปนทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งสิน้ 5.34 ลานยูโร คิดเปนสัดสวนการลงทนุ 51% 

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซื้อกจิการทัง้หมดของ KSV Brand GmbH ซึง่เปนบริษัทจัดจําหนาย

เครื่องประดับอัญมณีภายใตแบรนด Christ, Cai, Merri, Michael Schumacher  

• บมจ. แพรนดา จิวเวลร่ี รวมทนุกับ  Gunjan Jewels Pvt. Ltd. ในสัดสวนการลงทุน 51 : 49 จัดตั้ง 

“Pranda  Jewelry Pvt. Ltd.” ในประเทศอินเดีย เพื่อจดัจําหนายเครื่องประดับทองและเงินภายใตแบรนด

ของตนเองในประเทศอินเดยี 

• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด ผูจัดจําหนายเครื่องประดับทองคาํบริสุทธิ์ 24 เค “PRIMA 

GOLD” ไดรับรางวัล “Hot 2007 Award” ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังที่ 38 
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2549  
• ไดรับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนบริษัททีม่ีผลการดําเนินงานทีดี่ในป 2548 ชื่อวา 

“Congratulate PRANDA as a Nominee for Best Performance – Consumer Products“  

• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด ผูจัดจําหนายเครื่องประดับทองคาํบริสุทธิ์ 24 เค “PRIMA 

GOLD” ไดรับรางวัล “Hot 2007 Award” ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังที่ 38 

• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด  เปดตัว “สยามพรรณราย” เพื่อความเปนผูนาํแหงดีไซน 

ทั้งนี้ยงัไดรับรางวัล Hot Design Award ในงาน  Bangkok Gems & Jewelry Fair คร้ังที่ 37 ที่ผานมานี ้

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปดตัวเครื่องประดับแบรนด “Cai” ในงาน  Inhorgenta Fair ที่เมือง

มิวนิค ประเทศเยอรมันน ี

• ไดรับพิจารณาคัดเลือกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ใหเปน 1 ใน 4 ของ

องคกรตัวอยางที่บริหารธุรกจิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับความตองของตลาดตางประเทศ จากเดิมมีพนักงานและ

ชางฝมือประมาณ 450 คน ไดเพิ่มเปน 700 คนในปจจุบัน  
 
2548  

• ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ ใหเปนสถานประกอบการดเีดน ดานสวสัดิการแรงงาน  จากกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน 

• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท คริสตอลไลน จํากัด จํานวน 50 ลานบาท รวมเปนทนุจดทะเบียน 100 ลาน

บาท และถือครองสัดสวนการลงทุนที ่96%  

• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ลงนามในสัญญารวมดําเนินธุรกจิ กับ Tomei Gold & 

Jewelry Holding โดยแตงตัง้เปนตวัแทนจดัจําหนายแบรนด “PRIMA GOLD” ในประเทศมาเลเซีย 

• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีชองทางการจัดจําหนายในประเทศ 48 แหง และ

ตางประเทศ 35 แหง รวมชองทางการจัดจาํหนายทัง้สิ้น 83 แหง 

• บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ รวมทนุกับ Mr. Kroll ในสัดสวนการลงทุน 51 : 49 จัดตั้ง “Pranda & Kroll 

GmbH & Co. KG” ในประเทศเยอรมนีเพื่อจัดจําหนายเครื่องประดับทองและเงินในประเทศเยอรมนีและ

ทวีปยุโรป 

 
2547  

• ไดรับรางวัลเชดิชูเกียรติเปนกรณีพิเศษ  (Export Honorary Recognition)  จากกรมสงเสริมการสงออก 

กระทรวงพาณิชย ในฐานะผูรักษามาตรฐานสนิคา และมีมูลคาสงออกอยางตอเนื่องตลอด 10 ป และเปน

บริษัทที่เคยไดรับรางวัลประเภท Best Exporter มาแลว 

• ไดรับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทองคํา 96.5% ภายใตเครื่องหมายการคา “Century Gold” 

จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
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• บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด ไดจัดจําหนายเครื่องประดับทองคาํบริสุทธิ์ 96.5% ภายใต

แบรนด “Century Gold” โดยเปดสาขาแรก ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางแค และในปเดยีวกนัมี

ทั้งสิน้ 7 สาขา 
 
2546  

• ไดรับโลประกาศเกียรติคุณใหเปนสถานประกอบการที่มกีิจกรรมที่เปนคุณและประโยชนแกแรงงานสตรี 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

• ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ในนาม “Pranda Guangzhou” 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มในบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั จํานวน 50 ลานบาท รวมเปนทุน

จดทะเบียน 100 ลานบาท สัดสวนการลงทุน 100%  
 
2545  

• ไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณใหกับผูประกอบการที ่ “รักษาสิทธิผูบริโภคดานฉลาก 

โฆษณา สัญญา” จากสํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

• ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานทีท่ํางาน “สะอาด ปลอดภยั ไรมลพษิ มีชีวิตชวีา” และไดรับใบรับรองจาก

สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

• ไดรับคัดเลือกใหเปนประชาคมริมคลอง คลองบางนา ตามโครงการ “คนรักคลอง” จากสาํนกังานเขต  

บางนา บริษทัฯไดรับมอบวฒุิบัตรผูผานการอบรมลักสตูร การสุขาภบิาลอาหารผูประกอบการรานอาหาร

ตามทีก่รุงเทพมหานคร ไดออกบัญญัติเร่ือง“สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545” 

• บริษัทฯ มอบใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 200,000,000 หนวย มีอายุ  

5 ป    (2 พฤษภาคม 2545 – 2 พฤษภาคม 2550) 

 
2544  

• พนกังานบริษทัฯ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาชางเครื่องประดับ จากการแขงขันฝมือแรงงาน

นานาชาติ คร้ังที ่36 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 

• ไดรับเกียรติบัตร    “โรงงานสีขาว”   จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  และ

สวัสดิการสังคม 

• บริษัทฯ มีศูนยโชวรูม ที่ดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ประเภทการจําหนาย

เครื่องประดับอัญมณีและบริการ จากบรษิัทผูตรวจสอบประเมิน BM TRADA และสาขานครราชสีมา 

ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ประเภทการผลิตเครื่องประดับอัญมณีในสวนของ

โรงงาน จากบริษัทผูตรวจสอบประเมิน BVQI 
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2543  

• ไดรับคัดเลือก ใหเปนผูประกอบการคาระหวางประเทศระดับบัตรทอง หรือ (Gold Card) จากกรม

ศุลกากร กระทรวงการคลัง ที่แสดงถงึการเปนบริษทัทีน่าเชื่อถือเปนทีย่อมรับ มีความมั่นคงทางการเงนิ 

• พนกังานของบริษัทฯ ไดรับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงนิ ในสาขาชางเครื่องประดับ จากการ

แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที ่ 18 จดัโดย กรมพฒันาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม 

• บริษัท ครสิตอลไลน จํากัด ไดรับรางวัลผูสงออกไทยดีเดนทีม่ีการออกแบบผลิตภัณฑของตนเอง หรือ 

Prime Minister’s Export Award for The Best Own Design Exporter จากกรมสงเสริมการสงออก  

• บริษัทฯ ไดรับเกียรติบัตร “รานอาหารสะอาด” ในฐานะเปนสถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐาน

รานอาหารสะอาด ประเภทที่จําหนายอาหาร (ดานกายภาพ) ซึง่จัดโดยฝายสุขาภบิาลอาหาร กองอนามัย

ส่ิงแวดลอม สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

• ไดรับคัดเลือกเปนผูประกอบการคาระหวางประเทศระดบับัตรทองจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
 
2542  

• บริษัทฯ และบริษัทยอย อีก 2 แหง ไดแก บริษัท พรีมา โกลด จํากัด และ บริษัท คริสตอลไลน จํากัด 

ไดรับอนุมัติใหใชสัญลักษณตราสินคาไทย (Thailand’s Brand) จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวง

พาณิชย ในฐานะที่เปนผูผลิตและสงออกสินคาที่ไดมาตรฐาน 

• ไดรับใบรับรองในฐานะเปนสถานประกอบการสงออกทีป่ฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานการคุมครองแรงงาน

หญิงและเด็กเชิงรุก จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

• พนกังานของบริษัทฯ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ คร้ังที่ 35 ณ 

เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา ในสาขาชางเครื่องประดับ 
 
2541  

• ไดรับรางวัลสุดยอดแผนการตลาด ประเภทการทําตลาดสินคาใหม (Best Marketing of New Gold 

Product) และประเภทการออกแบบหนารานหรือดิสเพลย (Best Gold Visual Merchandising) จัดโดย

สมาพนัธผูผลิตทองคําแหงโลก 
 

2539  

• บริษัท พรีมา โกลด จํากดั ซึ่งเปนบริษทัยอย ไดรับรางวัล P.M. Award ดานผูสงออกไทยดีเดนที่มกีาร

ออกแบบผลิตภัณฑ (Design) ของตนเองจากรัฐบาลไทย และชนะการประกวดแขงขัน “Golden Design 

Award” ที่งาน Vicenza Oro Fair ที่จัดโดย World  Gold Council และงานออกแบบ “Prima Gold” จาก
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อินโดนีเซยีไดรับการตัดสินใหชนะเลิศถงึ 2 รางวัล “The Best International Award” ของอินโดนีเซียและ 

“The Best Outstanding International Award” จาก 5 ประเทศ ในเอเชียอาคเนย 

• ขยายตลาดสูตางประเทศในนาม “Primagold International” และ รวมลงทนุใน LG Pranda(ปจจุบัน

เปลี่ยนชื่อเปน KZ-PRANDA) เพื่อนําเขาและจัดจําหนายโลหะเงินและทองคาํ 
 
2538  

• ไดรับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ P.M. Award เปนรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบใหแกบริษัท

ในฐานะผูสงออกที่มีผลงานดีเดนดาน Best Exporter 

• ขยายฐานการผลิตในตางประเทศในนาม “Pranda Vietnam” และ “Pranda SCL”  

• จัดตั้ง Pranda Singapore Pte. Limited เพื่อลงทุนในมาเลเซียและอนิโดนีเซีย 

• บริษัทฯ ไดลงทุนจัดตัง้ บรษิัท แพรนดา ลอดจิ้ง จาํกดั เพื่อบริการดานสวัสดิการใหกับพนักงานสําหรับ

ที่พกัอาศัย   
 
2537  

• ขยายฐานการผลิตไปที่จังหวดันครราชสีมา และฐานการจัดจําหนายภายในตางประเทศในนาม “Pranda 

UK” 
 
2536  

• จัดตั้งพัฒนาศนูยผลิตภัณฑและพัฒนาตราสินคาในนาม “PRIMA GOLD” พรอมจัดจําหนาย

ภายในประเทศ 
 
2535  

• ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งฐานจําหนายของตนเองในตางประเทศในนาม Pranda North America, Inc. 

และ Crystaline North America, Inc. และ  H. Gringoire s.a.r.l.  
 
2533  

• เขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชอักษรยอ “PRANDA”  

• บริษัทฯ ไดลงทุนจัดตัง้ฐานการผลิตในนาม “ Crystaline Co., Ltd.”  
 
2527  

• ขยายธุรกิจโดยการตั้งฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณี พรอมเปลี่ยนชื่อมาเปน “Pranda Jewelry” 
 
2516  

• เร่ิมดําเนนิธุรกจิสงออกเครื่องประดับอัญมณีในนาม “Pranda Design” 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) และปลูกฝงใหเปนจิตสํานึกและจริยธรรมในการทํางานใหแกพนักงานทุกคน อีกทั้งใหความสําคัญ

อยางยิ่งที่จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม ซึ่งไดดําเนินการโดย

กําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษรตั้งแตป 2543 เปนตนมา เพื่อเปน

กรอบในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติ โดยนํา

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ โดยถือเปนกิจวัตรจนเปน

วัฒนธรรมที่ดีขององคกร สรางคุณคารวมที่ยึดถือรวมกัน คือ “ประสานใจ ใฝพัฒนา สรางคุณคา รักษา

คุณธรรม” ปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ อยางเต็ม

ความสามารถดวยความสุจริต โปรงใสที่สามารถตรวจสอบได และไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ในป 2550 ใหเปนคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG Manual) โดยเพิ่มเติม

นโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ และเพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 

2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (OECD Principles of Corporate Governance) ทั้งนี้ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

ทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาในคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนครั้งที่ 2 โดยการจัดลําดับหัวขอและ

เพิ่มเติมสาระใหครบถวนเพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมวด 3/1 “การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย” ซึ่งไดเผยแพรคูมือการกํากับ

ดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ

และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบผานเว็บไซตของบริษัทฯ   

  

 จากความมุงมั่นดังกลาวสงผลใหบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 : Very Good)  ในการสํารวจการกํากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2552 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง

บริษัทเปน 1 ใน 138 ของบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการ

ประเมินทั้งสิน้ 290 บริษทั  และผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  ที่ประเมินโดย

สมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย โดยบริษทัฯ เปน 1 ใน 151 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับผลการประเมินในระดับ “ดี

เยี่ยม”  จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษทั  จากผลการประเมินดังกลาวสะทอนใหเห็น

ถึงการใหความสําคัญและความมุงมัน่ในการพัฒนาการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และถือ

เปนปจจัยสาํคัญที่แสดงถึงการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางมูลคาเพิม่ใหแกผูถือหุนได

ในระยะยาว 
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 บริษัทฯ จะยงัคงยึดมัน่ในการปฎิบัติตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที่ดีที่บริษทัฯ ไดกําหนดขึน้ รวมทัง้

ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฎิบัติโดยทาํการเปดเผยผลการปฏิบัติเปนประจําทุกปสําหรับป2552 คณะกรรมการ

บริษัทไดดูแลใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายกาํกับดูแลกิจการโดยเครงครัด จึงไมมี

สถานการณใดที่การปฏิบัติขัดตอนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั และรายงานผลการปฎบัิติดังตอไปนี้ 
   

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลัก

ปฏิบัติใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พรอมทั้งไดปรับปรุงเปนคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance : CG Manual)จํานวน 2 คร้ัง ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความ

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งเปนปรัชญาที่มุงเนนความสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

โดยใหความสําคัญกับการใชความรูอยางรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐาน

ของบริษัท 8 ประการ อันประกอบดวย  :- 

 

1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทาํของตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได       (Accountability) 

2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสทิธิภาพที่เพียงพอ 

(Responsibility) 

3. ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) 

4. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทยีมกัน มีความเปนธรรม  (Equitable Treatment)   

5. ความโปรงใสในการดําเนนิงานที่ตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย  (Transparency) 

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  (Ethics) 

7. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิม่ใหกบัองคกรในระยะยาว  (Vision to Create Long Term 

Value) 

8. การมีความรับผิดชอบตอสังคม  (Corporate Social Responsibility)  

 

อีกทั้งบริษัทฯ ไดยึดถือแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามการสงเสริมของตลาดหลักทรัพยฯ โดย

มุงหวังใหคณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการใหสามารถเทียบเคียงไดตาม

มาตรฐานสากลเพื่อประโยชนตอบริษัทและเพื่อประโยชนโดยรวมตอความสามารถในการแขงขันและการเติบโต

ของตลาดทุนไทยตลอดจนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ  
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การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  
 

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูมสีวนไดสวนเสยีทุกกลุม และมีนโยบายทีจ่ะใหแตละกลุมมีสิทธนิัน้อยางเต็มที่ 

ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก พนักงาน ผูบริหารบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม และไดปฏิบัติตอกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย ดังนี้ :- 

 

•   ผูถือหุน            :    บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส

และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทใน

ระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนใน

แตละปตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด คือ จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ 

โดยที่ผานมาระยะ 5 ปหลัง บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลต้ังแตรอยละ 52.75 – 59.63 ของ

กําไรสุทธิในแตละป  รวมทั้งไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลดรอนสิทธิของ    

ผูถือหุน  

 

สําหรับป 2552 ไมมีขอรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไมเคารพในสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน 

หรือการกระทาํความผิดของกรรมการและผูบริหารเกีย่วกับการใชขอมลูภายใน 

 

•   พนักงาน          :   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซึ่งถือเปนปจจัยของความกาวหนาของ

บริษัทฯ จึงไดปฏิบัติตอพนักงานทุกคน ทุกระดับอยางเปนธรรม ทั้งในดานการพัฒนา

ความสามารถอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตลอดจนไดดูแลใหมีสวัสดิการและ

คาตอบแทนที่เหมาะสม และการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย ซึ่ง

บริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ    

ข้ันริเร่ิม จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนการสราง

หลักประกันความปลอดภัยใหแกพนักงาน และไดรับการพิจารณาใหเปนองคกรที่

สนองตอบตอนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน ที่จัดใหมีสถานที่ดูแลเด็ก

ในสถานประกอบการที่ดําเนินอยางตอเนื่องและมีมาตรฐาน ทําใหบริษัทฯ ไดรับรางวัล

โลประกาศเกียรติคุณ จากพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลต. สนั่น ขจรประศาสน  

  

บริษัทฯ  ไดมีการจัดตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ เพื่อใหพนักงานมีหลกัประกันที่ดี มคีวาม

มั่นคงในอนาคต และไดมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยพนกังานในเครือแพรนดา จวิเวลรี ่

จํากัด เพื่อสงเสริมใหพนักงานรูจักการออม  
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สําหรับป 2552 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทฟองรองระหวางบริษัทฯ และพนักงาน   

 

•   ลูกคา   :   บริษัทฯ ไดขยายฐานลกูคาใหม และรักษาฐานลกูคาเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

คุณภาพของสนิคาระดับสากล อยูในราคาที่เหมาะสม และการใหบริการที่ประทับใจ  

 

•   คูคาและเจาหนี้   :   บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนนิธรุกิจกับคูคาเปนไป

อยางเหมาะสมมี ประสิทธิภาพและยุติธรรม โดยปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูคาและ

เจาหนี ้ การใหขอมูลทางการเงนิทีถู่กตอง ครบถวน ตามความเปนจริง ตลอดจนการ

สรางความสัมพันธที่ดี จงึไดรับความไววางใจ และเชื่อมั่นในฐานะการเงินบริษทัฯ จาก  

คูคาและเจาหนี้เสมอมา  

 

•   คูแขง   :      บริษัทฯ กาํหนดนโยบายและการปฏบัิติตอคูแขงไวในคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการ    

หมวด :  

จรรยาบรรณ  ที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบ

แหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรู

ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอฉลบริษัทฯไดปฏิบัติตามที่กําหนดใน

จรรยาบรรณธุรกิจอยางเครงครัด  

 

สําหรับป 2552 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกีย่วกับคูแขงทางการคา 

 
•  สังคมและสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและใหคงความอุดมสมบูรณที่ยั่งยืน และตามที่คณะกรรมบริษัท ได

แตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริมคุณคารวม โดยมีกรอบงานที่ดูแลและสนับสนุน ที่

เกี่ยวของดานสังคมและสิ่งแวดลอม เชน  การศึกษาระบบทวิภาคี  /  โครงการสงเสริม

การศึกษาและอาชีพผูพิการ / โครงการแบงปนและสารประโยชนสูสังคม / การสงเสริม

ความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบ  ดังรายละเอียดที่ระบุไวในหมวด “ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท” ภายใตหัวขอภาวะผูนําและวิสัยทัศน  

 

  ทั้งนี้กิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในกลุมพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
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และจริงจัง โดยรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ  ในระหวางป 2552 สามารถดูไดใน

หัวขอ  “ความรับผิดชอบตอสังคม”  

 

  จากการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดานสังคมและสิ่งแวดลอมโดยบริหารจัดการ

และปฏิบัติอยางจริงจังสงผลให บริษัทฯ ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล 1 ใน 4 บริษัท

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดไมเกิน 10,000 ลานบาท 

(กลุมที่ 2) เพื่อเขาชิงรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัล

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม)  

 
การสงเสริมคุณคารวมขององคกร 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่ 4/2552 เมื่อวนัที ่ 9 มีนาคม 2552 อนมุติัแตงตั้งคณะกรรมการ

คุณคารวมโดยมีองคประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการ 6 คน เพือ่สงเสริม และสนับสนนุ การสรางคุณคารวม 

(Core Value) ใหเกิดขึน้ในกลุมบริษทั โดยจะตองสรางการมีสวนรวมของพนักงานอยางทั่วถงึ ปรับปรุงกิจกรรม

การมีสวนรวมใหเปนระบบ มีการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง ตลอดจนการประยุกตกิจกรรม โครงการ เขามาสูวิถีการ

ปฏิบัติงาน และการดําเนนิชีวิตอยางสอดคลอง กลมกลืน ตามคุณคารวมที่ยึดถือรวมกนั โดยวาระการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการคือ ระยะเวลา 2 ป คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานทีค่รบวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม

ก็ได  ดังมีรายนามตอไปนี ้

1.  นางพนิดา  เตียสุวรรณ ประธาน 

2.  นายสมศักดิ์  ศรีเรืองมนต กรรมการ 

3.  นายชาติชาย  ฑีฆวีรกิจ กรรมการ 

4.  นางสาวรุงนภา เงางามรัตน กรรมการ 

5.  นางณัฎฐาพร จารุกรวศิน กรรมการ 

6.  นางศศิโสภา  วัฒกีเจริญ กรรมการ 

7.  นางสาวสพุร  รุงพิทยาธร กรรมการ 

 

รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมกาสงเสรมิคุณคารวม ประกอบดวย 

 1.  นายปรีดา  เตียสุวรรณ  

2.  นายปราโมทย เตียสุวรรณ 

3.  นายชัยณรงค จิตเมตตา 

4.  นางสมฤด ี  กิตติเมธ ี

 5.  นายสมชาย  จารุกรวศิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมคุณคารวม 
1. เชื่อมโยงวิสัยทัศนขององคกร สูพฤติกรรมการปฏิบัติ ภายในกรอบคุณคารวม (Core Value ) อยาง

เปนรูปธรรม เหมาะสม 

2. ใหการสงเสริมและสนับสนนุ การสรางคุณคารวมใหเกิดขึ้นทั่วองคกร 

3. สงเสริม การจดัระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผลและพัฒนา กิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนอง 

ตอคุณคารวมอยางเปนระบบ ตลอดจนการสนับสนนุ การนํามาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

4. สงเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ใหเกิดการรวมมือ ระหวางพนักงานดวยกัน ใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยการเสริมสรางความเขาใจนโยบายองคกร และการจูงใจใหมีวิสัยทัศนรวมกนั ในการมุง

ไปสูจุดหมายขององคกร 

5. สงเสริมการสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อใหเกดิการเรียนรู พนกังานมีขวญั กําลงัใจในการทํางานทัว่ทั้ง

องคกร 
 
       คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริมคุณคารวม  โดยมีบทบาทในการสงเสริม และ

สนับสนุน การสรางคุณคารวม ( Core Value) ใหเกิดขึ้นในกลุมบริษัท โดยจะตองสรางการมีสวนรวมของพนักงาน

อยางทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรม การมีสวนรวมใหเปนระบบ มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดจนการประยุกต

กิจกรรม โครงการ เขามาสูวิถีการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตอยางสอดคลอง กลมกลืน ตามคุณคารวมที่

ยึดถือรวมกัน 

กรอบงานที่คณะกรรมการสงเสริมคุณคารวมใหการสนับสนนุและดแูล มีดังนี ้

 

1. สหกรณออมทรัพยพนกังานในเครือแพรนดา จิวเวลรี่ 
โดยเริ่มกอต้ังเมื่อป 2551 ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 1,822 คน 

โดยวัตถุประสงคการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อสงเสริมให

สมาชิกออมทรัพย ซึ่งชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของ

ตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร และ

สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมู

สมาชิก ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก รวมทั้งสงเสริมการ

เรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

 
2. โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพผูพิการ 

บริษัทฯไดรวมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวงโรงเรียนโสต

ศึกษาและวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล  รับนักศึกษาผูพิการ

ทางการไดยิน ตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี รวมถึงโรงเรียนสารพัดชางนครหลวง 

เขารับเพื่อเรียนรูงานและบรรจุเขาทํางานเปนพนักงานของ

บริษัทฯ และรวมถึงพนักงานที่พิการดานอื่นที่บริษัทฯ 

รับเขาทํางาน รวมทั้งสิ้น ณ ป 2552 มีจํานวนพนักงาน     

ผูพิการจํานวน 17 คน และจะเพิ่มในป 2553 อีก 5 คน 

จากนักศึกษาผูพิการจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ซึ่งใน

ป  2552 นี้  บริษัทได รับรางวัลโลประกาศเกียรติ คุณ 

ประเภทองคกรภาคธุรกิจเอกชนดานการสงเสริมอาชีพคนพิการ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี    
นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ  
 

3. โครงการแบงปนและสานประโยชนสูสังคม 
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรวมกับมูลนิธิเด็กไดรวมกันจัด

กิจกรรมชวยเหลือสังคม โดยมุงเนนไปยังเยาวชนที่ดอย

โอกาส  ดวยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ พรอมบริจาค

ส่ิงของอุปโภค บริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  และส่ือการ

เรียนการสอนตางๆ  เพื่อเสริมสรางสติปญญาใหเด็ก  ได

เติบโตเปนคนดีของสังคม   พรอมกันนี้ยังไดรวมกันบริจาค 

เงินสดจํานวน 51,041 บาท ใหกับมูลนิธิเด็ก  ไวใชในการดูแลเด็กตอไป  กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น   ณ 

มูลนิธิเด็ก  อ.สามพราน   จ.นครปฐม  

 

บริษัทฯ ไดรวมในพิธีลงนามความรวมมือโครงการ “สรางจิตสํานึกสาธารณะและพัฒนาพนักงาน

จิตอาสาในองคกร”โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดยความรวมมือของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง

แผนดินเชิงคุณธรรม และสถาบันคีนันแหงเอเชีย  ซึ่งไดรับความรวมมือจากภาคเอกชน  ที่เขารวม

โครงการทั้งหมด  16  องคกร โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรโดยใชหลักการ

พัฒนาจิตสํานึกสาธาณะเพื่อกระตุนใหเกิดพนักงานจิตอาสาและเพื่อขยายผลสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนขององคกร ครอบครัว ชุมชม และสังคมรอบขาง  โดยบริษัทฯ ไดสงตัวแทน เขารวมอบรม  การ

อบรมดังกลาวจัดขึ้น ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  จ.กาญจนบุรี  และการเปนสมาชิก CSR Club 

โดยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององคกรธุรกิจชั้นนําที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กวา 27 

องคกร โดยการสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ นําหลักการของ CSR ไปใชในการดําเนินธุรกิจ  ซึ่ง

บริษัทฯ  เปนหนึ่งองคกรที่รวมวางรากฐานและกอต้ัง CSR Club  
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4. การศึกษาระบบทวิภาคี 
เปนโครงการระหวางกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และวิทยาลัยศิลปกรรมกรุงเทพฯ จัด

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระบบ “ทวิภาคี” และรวมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ขยายโอกาส

ทางการศึกษาวิชาชีพแกกลุมเด็กดอยโอกาสเพื่อศึกษาในระบบทวิภาคีระดับปวช .สาขา

เครื่องประดับอัญมณี โดยดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 10 รวมนักศึกษาที่ไดเรียนจบแลวจํานวน 

555 คน และยังคงศึกษาอยูอีกจํานวน 238 คน ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดรับเกียรติบัตรและโลเชิดชูเกียรติ

ในงาน“68 ปอาชีวะไทย กาวไกล สูอนาคต”จากคุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ  รัฐมนตรีชวย

กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ จัดการ

เรียนการสอน การฝกวิชาชีพ รวมกับ สํานักงานการอาชีวศึกษา เปนอยางดี   
 

ภาพขาวกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี  
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553   คุณปราโมทย  เตียสุวรรณ  รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ในฐานะประธาน

การศึกษาระบบทวิภาคี ไดกลาวใหโอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ซึ่งในปนี้เปดรับเปนจํานวนทั้งสิ้น 66 คน 

ซึ่งมาจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โดยพิธีดังกลาวจัดขึ้น ณ 

ศูนยพัฒนาบุคคล อาคารสโมสร  

 

นศ.ทวิภาคี รวมพิธีไหวครูประจําป 2553 
วันที่ 24 มิถุนายน  2553 บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ 

จํากัด (มหาชน) ไดนํานักศึกษาโครงการ การศึกษาระบบ

ทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี จากสถาบันการศึกษา 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และ วิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  เขารวมพิธีไหวครู  ประจําป

การศึกษา 2553 เพื่อความเปน   สิริมงคลและแสดงถึง

ความกตัญูกตเวทีของครู  พรอมกันนี้นักศึกษากาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง ยังไดรับรางวัลชนะเลิศ 

อันดับ1การประกวด พานไหวครูประเภทความคิดสรางสรรคและไดรับใบประกาศเกียรติบัตร ประเภทเรียนดีและ
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ใหความรวมมือในกิจกรรมขององคกร  โดยพิธีดังกลาวจัดขึ้นพรอมกัน  ณ  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 

และ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ   
 

5. ศูนยพัฒนาการเลี้ยงเด็ก 
บริษัทฯ ไดดําเนินการศูนยพฒันาเลี้ยงเด็ก โดยเปนการเลี้ยงลูก

ของพนกังานมากวา 24 ป จนถึงปจจุบันใหบริการดูแลเด็กรวม

กวา 927 คน  ซึ่งเปนการสรางสรรคสังคม ภายในแพรนดา และ

เปนหนึง่ในนโยบายสรางแพรนดาใหเปนบานหลังที่สอง   

 
ภาพขาวกิจกรรม 
 โครงการพัฒนาความรู หนูนอยแพรนดา 
วันที่ 5 มิถุนายน 2553 คุณสุพร  รุงพิทยาธร  ประธานโครงการพัฒนาความรู  ไดนําคณะกรรมการในโครงการ 

เขารวมกิจกรรม “หนูนอยแพรนดา” คร้ังที่ 1 ข้ึน ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรมของ

โครงการพัฒนาความรู  ที่จัดขึ้นเพื่อ ตองการใหลูกหลานพนักงานที่อยูศูนย

พัฒนาการรับเลี้ยงเด็กของบริษัทฯ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยเริ่มแรก 

พี่ ๆ ในโครงการไดรวมกันสอนนองฝกระบายสี  เพื่อฝกใหนองรวมแบงปนซึ่ง

กันและกัน    นองๆ มีความสุข และสนุกสนาน  กับการทํากิจกรรมในครั้งนี้  

กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ ศูนยพัฒนาการรับเลี้ยงเด็กของบริษัทฯ 

 

6. ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
บริษัทฯ มีหองสมุด ใหแกพนักงานในดานหนังสือ และ การคนควาจากอินเทอรเน็ต มาเปนเวลา 3 ป 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงาน พัฒนาความรูความสามารถของตน และเปนการ

สงเสริมใหพนักงานใชเวลาใหเกิดประโยชน รักการอาน นอกจากเวลาเปดทําการวนัจนัทร-วนัเสาร ได

ทําการเปดเวลาใหบริการหองสมุดในวันอาทิตย เพื่อใหพนักงานและ ครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกัน

ในวันหยุดของครอบครัว 
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7. สงเสริมชุมชนโดยรอบ 
บริษัทฯ ไดมอบอุปกรณเครื่องเขียน ของขวัญสําหรับเด็ก ในกจิกรรมวันเด็กแหงชาติ ใหแกโรงเรียน 

วัดผองพลอย โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ และโรงเรียนวดับางนาใน เปนประจําทุกป   รวมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในกิจกรรมวันเด็กสถานีตํารวจนครบาลบางนา มอบอุปกรณกีฬาใหกับ

คณะกรรมการชุมชนวรรณทอง ชุมชนรุงสวาง และชมุชนวัดผองพลอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี ระหวางหนวยงานกบัชุมชนและสงเสริม ใหคนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนดวยการออกกาํลังกาย เพื่อหางไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยงักอใหเกิดความสามัคคีกนัมาก

ข้ึน  และเขารวมโครงการ “รักแม รักษน้าํ” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระนางเจาสริิกิต์ิ

พระบรมราชนินีาถ งานนี้จดัขึ้นเพื่อรักษา และฟนฟูแมน้ําเจาพระยาใหดีข้ึน และยังชวยสนับสนุน

และสงเสริมใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกนัไดอยางยั่งยนื 

 

ภาพขาวกิจกรรม 
แพรนดาฯ รวมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็ก” 

โรงเรียนผองพลอยอนสุรณ            ศนูยพัฒนาเดก็เล็กวัดผองพลอย                   ชุมชนลขิติ2 

โรงเรียนศรีเอ่ียมนุสรณ                          สาํนักงานเขตบางนา                         สํานกังานตาํรวจบางนา 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผานมา  คุณพิเชฐ  สุพพัตกุล  ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล  คุณรัชนี ขวัญศรี หัวหนา

แผนกประชาสัมพันธ  เปนตัวแทน บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่  นําของขวัญไปมอบในเทศกาลวันเด็กแก  โรงเรียน
ผองพลอยอนุสรณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดผองพลอยอนุสรณ  โรงเรียนศรีเอ่ียมนุสรณ สํานักงานเขต
บางนา  สํานักงานตํารวจบางนา และชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
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ชวยเหลือสังคม และสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง โรงเรียนและชุมชนใกลเคียง  พรอมทั้ง สงเสริมใหเด็กเติบโต

เปนเด็กดีมีคุณภาพตอไป 

8. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน 
เพื่อเปนการสรางคุณคารวม (Core Value) ใหเกิดขึ้นในกลุมบริษทัฯ โดยจะตองสรางการมีสวนรวม

ของพนกังานอยางทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีสวนรวมใหเปนระบบ มีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนการประยุกตกิจกรรม โครงการ เขามาสูวถิีการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตอยาง

สอดคลอง กลมกลืน ตามคุณคารวมที่ยดึถือรวมกนั โดย “คุณคารวม” ที่ทกุคนของกลุมบริษทั      

แพรนดากาํหนดรวมกนัประกอบดวย :- 

 

• Teamwork (การทํางานเปนทีม)   

ความหมาย : การประสานงาน รวมมือ รวมใจ เสริมสรางแรงบันดาลใจซึ่งกนัและกนัให

เกิดการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับชัน้เพื่อใหผลการทํางานไปสูเปาหมายของ

บริษัท 

• Continuous Improvement (การพฒันาอยางไมหยุดยัง้) 

ความหมาย : การสรางโอกาสและเห็นความสาํคัญในการปรับปรุง การพัฒนาอยาง

ตอเนื่องนําไปสูส่ิงที่ดีกวาเสมอ ทัง้ในระดับบุคคล หนวยงาน และบริษัท เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

• Stakeholder Focus (ยึดผูมีผลประโยชนรวมกันเปนศนูยกลาง) 

ความหมาย : การใหความสนใจ ใสใจ มีความยุติธรรม โปรงใส ในการทาํงาน โดยยดึ  

ผูถือผลประโยชนรวมกันเปนศูนยกลาง ซึง่ไดแก กลุมตางๆ คือ ผูถอืหุน พนักงาน ลูกคา  

คูคา เจาหนี้ คูแขง ชุมชน และสังคม 

 

โดยหลักดงักลาวนี้ไดแสดงใหเหน็ชัดเจน ในคําทีย่ึดถือรวมกนัวา“ประสานใจ ใฝพัฒนา สรางคุณคา 

รักษาคณุธรรม”  คุณคารวม (Core Values) ไดมีข้ันตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้ :- 

 

1. สื่อสารสรางความเขาใจ 
2. สงเสริมปฏิบัติสนองตอบตอคุณคารวม โดยการจัดทํากจิกรรมเพือ่สนองตอบตอคุณคารวม มี 6 

โครงการอยางตอเนื่องดังตอไปนี้ :- 

2.1 โครงการลดขยะ : จัดใหมกีารประกวด Mascot  รณรงคแยกประเภทขยะ จัดทาํสื่อเพื่อเผยแพร 

และมีธนาคารขยะสําหรับซื้อขยะสําหรับพนกังาน 

2.2 โครงการลดหนี ้  : จัดทําสือ่เผยแพรใหความรูเร่ืองบัตรเครดิต  จัดอบรมใหความรูเร่ืองคาใชจาย  

จัดทําโครงการประนอมหนี ้
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2.3 โครงการลดคาใชจายในการเดินทาง : จัดใหมีรถรับสง-พนกังานทุกวนัดวยระยะทาง 5 K.M. และ

จัดใหมีโครงการผูมีรถรวมลงทะเบียน Car pool  

2.4 โครงการสรางเสริมสุขภาพ  :  ออกกําลังกายวันละนิด พิชิตโรค” โดยกิจกรรมแรก คือ กายบริหาร

แกวงแขนเพื่อมุงหวังใหพนักงานทุกคนในองคกรไดมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและเพิ่ม

สมรรถภาพทางรางกายใหดีข้ึนในทุกๆ ดานประจําทุกวันเปนเวลา 5 นาที และโครงการฟต &   

เฟริม “เตนแอโรบิค” และการออกกําลังแบบโยคะ พรอมทั้งจัดใหมีสัปดาหสุขภาพ บริษัทรวมกับ

สํานักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลกลวยน้ําไท ไดจัดอบรมในหัวขอ “โครงการประกันสังคม

รวมพลัง ลดน้ําหนักปองกันโรค” เพื่อใหผูประกันตนที่มีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคอวน เกิดความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพ และเพื่อใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารรวมถึง

การออกกําลังกาย  และจัดใหมีการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล และฟุตบอล และตอเนื่องไปใน      

ป 2553  จัดใหมีกิจกรรมกายบริหารปรับสมดุลยรางกายทุกเชา  

2.5 โครงการรณรงคสรางสรรคนวัตกรรม  :  การเปดตัวหุนยนต  INNOBOT  ซึง่เปนเสมือนทูตของ

โครงการฯ การแสดงของหุนกระดาษ  การฉายวีดีโอ Presentation บอรดนิทรรศการที่ใหความรู

ดานนวัตกรรม  

2.6  โครงการพัฒนาความรู  : ไดทําการปรับปรุงหองสมดุ จัดหนงัสือใหเปนหมวดหมูและสวยงาม จัด

กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ จัดรายการเสยีงตามสาย “ธรรมะ สบาย สบาย” ทุก

วันพระ และกจิกรรมแบงปนหนงัสือและกจิกรรม  “หองสมุด” เคลื่อนที่ เพื่อสงเสริมใหพนักงานมี

นิสัยรักการอาน และเพื่อเพิม่พูนความรู นาํความรูที่ได ไปพัฒนาชวีิตและความเปนอยูของตนเอง

ใหดีข้ึน 

 
ภาพขาวกิจกรรมจัดอบรม 
คริสตอลไลน โคราช อบรมการสื่อสารสรางความเขาใจ Core Values 
วันที่  19  มิถุนายน  2553  ไดมีการจัดอบรมเรื่อง การสื่อสารสรางความเขาใจ Core Values ใหกับพนักงาน 

บริษัท คริสตอลไลน จํากัด สาขา นครราชสีมา ซึ่งเปนการดําเนินการตอเนื่องจากสวนของโรงงานกรุงเทพ 

โดยมีพนักงานอายุงานตั้งแต 3 ปข้ึนไปเขาอบรม ซึ่งการอบรมจะ

มุงเนนใหผูเขาอบรม มีการทบทวนกระบวนการฟง การคิด และการ

พูด เพื่อกอใหเกิดพลังสรางสรรคที่รวมกันพัฒนาองคกรเพื่อ

เชื่อมโยงตามหลักของแกนแท แพรนดา กรุป คือการทํางานเปนทีม 

การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและมีประโยชนรวมกันเปนศูนยกลาง 

โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการระบบของ บมจ.แพรนดา กรุงเทพ 

และโรงงานโคราชรวมเปนวิทยากร การอบรมดังกลาวเปนรอบสุดทาย โดยจัดทั้งหมด 4 รุน  รวมผูเขาอบรมทั้งสิ้น  

120  คน  
 



 27 

 

 
 
 

Core Values คริสตอลไลน 
วันที่ 20 มีนาคม 2553  ฝายทรัพยากรบุคคล จัดอบรม เร่ืองการสื่อสารสรางความเขาใจ Core Values ใหกับ

พนักงาน บริษัท คริสตอลไลน จํากัด ซึ่งเปนการทําอยางตอเนื่อง

ต้ังแตป 2550 โดยจะอบรมใหกับพนักงานที่มีอายุงาน ต้ังแต 3ป ขึ้น

ไป โดยมุงเนนให ผูเขาอบรม มีการทบทวนกระบวน   การฟง การคิด 

และการพูดเพื่อกอใหเกิดพลังสรางสรรคที่รวมกันพัฒนาองคกร เพื่อ

เชื่อมตอไปยัง แกนแท แพรนดา กรุป คือ การทํางานเปนทีม การ

พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง และผูมีประโยชนรวมกันเปนศูนยกลาง โดยมี 

ทีมวิทยากรกระบวนการระบบ  บริษัท     แพรนดา จิวเวลรี่จํากัด (มหาชน)  เปนวิทยากรอบรม ซึ่งจัดขึ้นที่หอง

พัฒนาบุคคล อาคารสโมสร โดยจัดขึ้น 2 รอบ รวม 60 คน 

 

อบรมสรางความเขาใจ Core Values 
เมื่อวันที่  11  กันยายน  2553 ที่ผานมา ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดอบรมเรื่อง การสื่อสารสรางความเขาใจ 

Core Values ใหพนักงานที่ทํางานครบ 3 ป สําหรับสายผลิต และสายสนับสนุน  โดยไดรับเกียรติจาก           

คุณศศิโสภา  วัฒกีเจริญ  ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  คุณธวัชชัย  ศรีสุรพันธุ  ผูจัดการฝาย

ทรัพยากรบุคคล รวมเปนวิทยากร พรอมทั้งทีมวิทยากรกระบวนการ

ระบบของ บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่   ซึ่งการอบรมจะดําเนินการ

อยางตอเนื่อง  เพื่อมุงเนนใหผูเขาอบรม   มีการทบทวนกระบวนการ

ฟง   การคิด และ การพูด กอใหเกิดพลังสรางสรรคที่รวมกันพัฒนา

องคกร  เชื่อมโยงตามหลักของแกนแท แพรนดา กรุป คือการทํางาน

เปนทีม การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและมีประโยชนรวมกันเปน

ศูนยกลาง  การอบรมดังกลาวจัดขึ้น 2 รอบ รอบเชาและรอบบาย 

รวม 2 รอบ 62 คน  และรอบตอไปในวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2553 ณ หองพัฒนาบุคลากร  

อาคารสโมสร 

 

อบรม แกนแท แพรนดา กรุป   
วันที่  16  กันยายน  ที่ผานมา  ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดอบรม

เร่ือง การสื่อสารสรางความเขาใจ Core Values ใหพนักงานที่

ทํางานครบ 3 ป สําหรับสายผลิต และสายสนับสนุน  โดยไดรับ

เกียรติจาก คุณศศิโสภา  วัฒกีเจริญ  ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ

ใหญอาวุโส คุณธวัชชัย  ศรีสุรพันธุ  ผูจัดการฝายทรัพยากร
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บุคคล รวมเปนวิทยากร พรอมทั้งทีมวิทยากรกระบวนระบบของ บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่   ซึ่งการอบรมจะมุงเนน

ใหผูเขาอบรม   มีการทบทวนกระบวนการฟง  การคิด และการพูด กอใหเกิดพลังสรางสรรคที่รวมกันพัฒนาองคกร  

เชื่อมโยงตามหลักของแกนแท แพรนดา กรุป คือการทํางานเปนทีม การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและมีประโยชน

รวมกันเปนศูนยกลาง การอบรมจัดขึ้นมาแลว 3 รอบ รวมผูเขาอบรมทั้งสิ้น 92 คน   จัดขึ้น  ณ หองพัฒนาบุคคล  

อาคารสโมสร 

 

อบรม แกนแท แพรนดา กรุป  
ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดอบรมเรื่อง การสื่อสารสรางความเขาใจ Core Values ใหพนักงานที่ทํางานครบ 3 ป 

สําหรับสายผลิต และสายสนับสนุน  โดยไดรับเกียรติจาก คุณศศิโสภา  วัฒกีเจริญ  ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ

ใหญอาวุโส คุณธวัชชัย  ศรีสุรพันธุ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล รวมเปนวิทยากร พรอมทั้งทีมวิทยากร

กระบวนระบบของ บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่   ซึ่งการอบรมจะมุงเนนใหผูเขาอบรม   มีการทบทวนกระบวนการฟง  

การคิด และการพูด กอใหเกิดพลังสรางสรรคที่รวมกันพัฒนาองคกร  

เชื่อมโยงตามหลักของแกนแท แพรนดา กรุป คือการทํางานเปนทีม 

การพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและมีประโยชนรวมกันเปนศูนยกลาง การ

อบรมจัดขึ้นมาแลว 4 รอบ ซึ่งรอบนี้เปนรอบสุดทายสําหรับปนี้  รวม

ผูเขาอบรมทั้งสิ้น 126 คน   จัดขึ้น  ณ หองพัฒนาบุคคล อาคาร

สโมสร เมื่อวันที่  18  กันยายน  ที่ผานมา   
 

 

วันสงเสริมคุณคารวม 53 
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วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด 

(มหาชน) ไดจัดกิจกรรม วันสงเสริมคุณคารวม ข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและพนักงานเขาใจในคุณคารวม 

(CoreValues)มากขึ้น  โดย คุณประพีร  สรไกรกิติกูล  ประธาน

กรรมการบริหาร ใหเกียรติ เปนประธานเปดงาน ภายในงาน

นอกจากจะเปนนิทรรศการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณคารวมของกลุมบริษัทแพรนดาในดานตางๆ แลว  

ยังไดมีการจัดกิจกรรมคุณคารวมทั้ง 6 โครงการ อาทิ โครงการลดคาใชจายในการเดินทาง โครงการรักษ

ส่ิงแวดลอม โครงการลดหนี้  โครงการพัฒนาความรู  โครงการนวัตกรรม  โครงการสรางเสริมสุขภาพ  ซึ่งแตละ

โครงการจะนําเสนอผลงานของโครงการ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานเขาใจมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการประกวด

รองเพลงเพื่อใหทุกทานมีสวนรวมและสรางความสุขรวมกัน  โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม 

หนาศาลาสาระ 

3.  การกระจายสูสังคม  บริษัทฯ ไดปฏิบัติโดยมีกจิกรรมเพื่อสังคมโดยรายละเอียดในหวัขอ “ความ

รับผิดชอบตอสังคม” 

ภาพขาวกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ชวยเหลือแบงปนแกผูประสบภัยแผนดินไหวสาธารณรัฐเฮติ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 คุณประพีร สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ พรอม

ดวย คุณธัชชนัญ พุทธประสาท ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รวม

บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวสาธารณรัฐ   เฮติ ที่กําลังไดรับความเดือดรอนและตองการความ

ชวยเหลืออยางเรงดวนจากเหตุการณดังกลาว  โดยบริจาคผานสภากาชาดไทย  โดยมี คุณแผน วรรณเมธี 
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เ ลขาธิ ก า ร  สภากาชาด ไทย  เ ป น ผู รั บมอบ  ณ  อาคา ร

เทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ มีนโยบาย

แสดงความรับผิดชอบตอสังคม  หรือ  Corporate Social 

Responsibility (CSR) ที่จะแบงปน และสานประโยชน สูสังคม 

มาอยางตอเนื่อง 

 

มอบเงินใหกับมูลนิธิเด็ก 
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุนันทา   เตียสุวรรณ  ประธานบริหารการเงินกลุม บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ ไดมอบเงิน จํานวน 

500,000 บาทใหกับมูลนิธิเด็ก โดยมี คุณพิภพ  ธงไชย   กรรมการเลขานุการ

มูลนิธิเด็ก  เปนตัวแทนรับมอบ  สําหรับเงินบริจาคนี้จะนําไปชวยเหลือเด็กที่ทุกข

ยากและถูกทอดทิ้ง ซึ่งมูลนิธิไดสรางโอกาสในการพัฒนาเด็กใหสมบูรณทั้งทาง

รางกายและ จิตใจ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน และเติบโตเปนผูใหญที่ดี เพื่อเปน

กําลังของประเทศชาติตอไป  
 
แพรนดาฯ สาขานครราชสีมา มอบสิ่งของ 
วันที่ 27 มกราคม  2553  คณะผูบริหาร บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่  จํากัด (มหาชน)  สาขานครราชสีมา เปน

ตัวแทนผูบริหารและพนักงานที่รวมกันนําขนม นม และอุปกรณ

การเรียนตางๆ มาทําบุญรวมกับบริษัท  โดยทางบริษัทฯ ไดนําไป

มอบใหกับโรงเรียนที่อยูบริเวณใกลเคียง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานกับโรงเรียน 

 
แพรนดาฯ รับนักเรียน โครงการฝกงานภาคฤดูรอน 
วันที่ 13 มีนาคม 2553 คุณปราโมทย  เตียสุวรรณ  รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส และ คุณพนิดา       

เตียสุวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท แพรนดา   จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) เปนประธานเปดโครงการ 

“ฝกงานภาคฤดูรอน ประจําป 2553” เพื่อเปนการเปดโอกาส

ใหกับนักเรียนที่ศึกษาในตางจังหวัดเขารวมโครงการฯ โดยรวมมือ

กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห 27 จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนอื่นๆ มีจํานวน

นักเรียนทั้งสิ้น 47 คน เขารวมโครงการฯ โดยมุงหวังใหเด็กมี

รายไดในชวงปดภาคเรียน และสนับสนุนใหรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน พรอมทั้งฝกใหเด็กเรียนรูเขาใจในการทํางาน กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ หองพัฒนาบุคคล อาคารสโมสร 
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สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน    
คุณสมศกดิ์ ศรีเรืองมนต  ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บมจ .แพรนดา จิวเวลรี่ สาขา

นครราชสีมา  พรอมดวยผูบ ริหาร  เปนตัวแทน  นํา เครื่ อง

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ไปมอบใหกับสถานีตํารวจภูธรมะเริง    

อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเปนการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ตามโครงการ

พัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  

 

กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน แบงปนสูสังคม 
วันที่ 28 สิงหาคม  2553 คุณศิริวรรณ  เทียนทองไทย ผูจัดการฝายบริหารและบริการทั่วไป  พรอมดวยผูบริหาร

และพนักงาน บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่   เปนตัวแทนบริษัทฯ นํา

เงินและสิ่งของที่ผูบริหารและพนักงานรวมกันบริจาค ไปมอบ

ใหกับสถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพบางปะกง  โดย

กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน แบงปนสูสังคม ที่บริษัทฯ  จัดขึ้น มี

วัตถุประสงคเพื่อ เปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสสรางสรรค

ประโยชนใหกับชุมชน สังคม  ณ บานบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 


