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สารจากประธานกรรมการ  
กลุ่มบริษัทแพรนด้า 
การดําเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 39 ปี กลุ่มบริษัทแพรนด้า  ได้การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและรากฐานอย่างมั$นคง

นบัตั 'งแตก่ารสร้างฐานการผลิตที$มุ่งเน้นการผลิตสินค้าจํานวนมากที$มีคณุภาพในระดบั
โลก (World Class Mass Brand Production Base) ซึ$งประกอบด้วย 8 โรงงานใน 5 
ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย เยอรมันนี และฐานการจัด
จําหน่ายที$ ครอบคลมุตลาดที$สําคญัของโลก ประกอบด้วย 9 แห่งใน 9 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝรั$งเศส เยอรมนันี อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
และจีน ในที$สดุบริษัทฯได้ก้าวไปสูก่ารสร้างฐานค้าปลีกและบริหารตราสินค้าของตนเอง 
ซึ$งมีตราสินค้าทั 'งหมด 12 ตราสินค้า กระจายผ่านฐานการค้าปลีกของตนเองที$ประเทศ
ไทย อินเดีย จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย    

 
          บริษัทฯมีความเชื$อมั$นวา่การผลิตสู่การค้าปลีก (Manufacturing to Marketing) ประกอบกบัคณุคา่ร่วมของ
องค์กร หรือ Core Values อนัประกอบด้วยทรัพยากรบคุคลที$มีศกัยภาพทํางานร่วมกนัอย่างเป็นทีม พฒันาอย่าง
ไม่หยุดยั 'ง และยึดผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์กลางจะเป็นกุญแจสําคัญสู่การเป็น “บริษัทแบรนด์
เครื$องประดบัอญัมณีระดบัโลก” ได้ในอนาคต 
 
                สําหรับปี 2555 นี ' ยงัคงเป็นอีกปีที$มีความท้าท้ายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และยงัคงมีปัจจัย
เสี$ยงอีกมากมายในการดําเนินธุรกิจ ทั 'งการแข่งขันที$คาดว่าจะรุนแรงขึ 'นเพราะอุปสงค์ของตลาดหดตัวลงใน
ขณะเดียวกันอุปทานของตลาดก็ยังคงมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ดังนั 'นจากนี 'ต่อไปการดําเนินธุรกิจต้องมีทิศทางที$
ชดัเจนและการขยายการลงทนุต้องสร้างมลูคา่เพิ$มแก่กิจการ 
  

สิ$งสําคญัอีกประการหนึ$งสําหรับการดําเนินธุรกิจคือความรับผิดชอบตอ่สงัคมหรือ CSR ซึ$งบริษัทฯมีความ
เชื$อมั$นเสมอมาว่าการเติบโตอย่างยั$งยืนของกิจการได้นั 'นต้องประกอบด้วยจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอ่สงัคมทั 'ง
ภายนอกองค์กรและภายในองค์กร โดยบริษัทฯ มุง่เน้นการสง่เสริมเชิงสงัคมไว้ 3 แนวทาง ได้แก่  

 



   

1) การส่งเสริมการศึกษาและพฒันาความรู้  โดยได้จดัการศึกษาในระบบทวิภาคี  ร่วมกับสํานักงาน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี , กาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง 
และวิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ ในการรับเด็กผู้ ด้อยโอกาสในพื 'นที$ตา่งจงัหวดัเข้าศกึษาตอ่ในระบบทวิภาคี
ระดบัปวช.สาขาเครื$องประดบัอญัมณี  โดยดําเนินการตอ่เนื$องมาเป็นปีที$ 11 รวมถึงโครงการนําร่อง “การส่งเสริม
อาชีพ สําหรับผู้พิการ” โดยการร่วมมือกบัโรงเรียนโสตศกึษาที$จะสร้างและพฒันาทกัษะในการเป็นช่างฝีมือสาขา
วิชาชีพเครื$องประดบัอญัมณี  อนัเป็นการเพิ$มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กบัผู้พิการทางการได้ยิน  

 

2) การส่งเสริมจิตอาสาแบ่งปันต่อสังคม โดยบริษัทรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน มีจิตอาสาในการ
ชว่ยเหลือสงัคมในรูปแบบตา่งๆ โดยเฉพาะในยามที$ประเทศชาตปิระสบภาวะวิกฤต ทั 'งนี 'ในปีที$ผ่านมาบริษัทฯ เข้า
ไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือและมอบเครื$องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินสมทบเข้ากองทุนต่างๆ เพื$อฟื'นฟูมหาอุทกภัย        
ที$เกิดขึ 'น นอกจากนี 'ยงัรวมถึงการร่วมบริจาคโลหิตให้กบัสภากาชาดไทยเป็นประจําอยา่งตอ่เนื$องอีกด้วย 

 

3) การส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของพนักงาน ที$ ดําเนินมาอย่างต่อเนื$องอัน
ประกอบด้วย ศนูย์การพฒันาเลี 'ยงเด็กและสหกรณ์ออมทรัพย์เพื$อพนกังาน ตลอดจนจดัโครงการตา่งๆที$มุ่งเน้น
การพฒันาชีวิตพนกังาน นอกจากนี 'ยงัมีอีกหลายโครงการ เชน่ โครงการลดหนี 'และสร้างแนวคิดของความพอเพียง
ให้กบัพนกังาน ธนาคารขยะให้พนกังานรู้คณุคา่ทรัพยากร โครงการสร้างเสริมสขุภาพ เป็นต้น  

 

อีกทั 'งบริษัทฯได้เป็นหนึ$งในองค์กรธุรกิจของไทยที$ปฎิบตัตามพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN 
Global Compact) ว่าจะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกั 10 ประการ ที$ครอบคลมุเรื$อง สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน 
การปกป้องสิ$งแวดล้อม และการตอ่ต้านคอรัปชั$น  

 
 

 
 
 

(ปรีดา เตียสวุรรณ์) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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หลักสิบประการ UN Global Compact 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี$ จํากดั(มหาชน) โดยคณุปรีดา เตียสวุรรณ์  ประธานกรรมการ   เข้าร่วมลงนามรับ
หลกัการ เมื$อวนัที$ 14 ตลุาคม 2545 ของ UN Global Compact ว่าด้วยเรื$องสิทธิมนษุยชน  มาตรฐานแรงงาน, 
การรักษาสภาพแวดล้อม  และการตอ่ต้านการทจุริต  อนัได้รับฉนัทามตมิาจาก :  

•  ปฏิญญาสากลของสิทธิมนษุยชน  
•  องค์การแรงงานระหวา่งประเทศประกาศด้วยหลกัการและสิทธิขั 'นพื 'นฐานในการทํางาน  
•  ปฏิญญาวา่ด้วยสิ$งแวดล้อมและการพฒันา  
•  อนสุญัญาสหประชาชาตเิพื$อตอ่ต้านการทจุริต  

  หลกัสากล 10 ประการของ UN Global Compact มีดงัตอ่ไปนี ' 

สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
หลกัการที$ 1 : สนบัสนนุการและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในระดบัสากล 
หลกัการที$ 2 : ตรวจสอบให้แนใ่จวา่พวกเขาจะไมถ่กูละเมิดสิทธิมนษุยชน 

แรงงาน (Labor) 
หลกัการที$ 3 : ให้เสรีภาพในการสมาคม ตลอดจนการรับรู้ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ 
หลกัการที$ 4 : ขจดัการใช้แรงงานบงัคบัทกุรูปแบบ 
หลกัการที$ 5 : ไมใ่ช้แรงงานเดก็ 
หลกัการที$ 6 : ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการจ้างงาน 

สิ=งแวดล้อม (Environment) 
หลกัการที$ 7 : ธุรกิจควรระแวดระวงัปัญหาและผลกระทบที$จะเกิดขึ 'นตอ่สิ$งแวดล้อม 
หลกัการที$ 8 : ริเริ$ม / สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สิ$งแวดล้อมมากขึ 'น 
หลกัการที$ 9 : สง่เสริม / พฒันา / เผยแพร่เทคโนโลยีที$เป็นมิตรกบัสิ$งแวดล้อม 

การต่อต้านการทุจริต (Anti-corroption) 
หลกัการที$ 10 : ไมส่นบัสนนุแนวทางการทจุริต / คอรัปชั$น ทกุรูปแบบ 

การดาํเนินงานของ Pranda 
• ดําเนินธุรกิจ โดยคํานงึถึงหลกั 10 ประการ 
• จดัทํารายงานปีละ 1 ครั 'งโดยสรุปการปฎิบตัแิละการดําเนินงานที$สอดคล้องกบัหลกัสากล  
       10 ประการ 
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กลุ่มบริษัท แพรนด้า ประกอบด้วย 
    
นิตบุิคคลที=บริษัทถือหุ้นตั Lงแต่ร้อยละ 10 ขึ Lนไป (ข้อมูล ณ วันที= 31 ธันวาคม 2554) 
 

ชื$อนิตบิคุคล / ที$อยู่ ประเภทธุรกิจ 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ทนุจดทะเบียน 
 

ทนุชําระแล้ว 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี$  จํากดั (มหาชน) 
28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ : +66 2769 9999, +66 2361 3311  
โทรสาร : +66 2399 4872, +66 2746 9996 
Home Page : www.pranda.com 
Responsible Person : Mrs. Prapee Sorakraikitikul   
Email : prapee@pranda.co.th 

Mr. Pramote Tiasuwan  Email : pramote@pranda.co.th 
Mrs. Pranee Khunprasert  Email : pranee@pranda.co.th 
 

ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแท้ 
 

 410,000,000 
บาท 

 

403,331,75
4 บาท 

บริษัท คริสตอลไลน์ จาํกัด 
22 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์: +66 2746 9580-5 
โทรสาร: +66 2399 4878 
Home Page: www.crystaline.com 
Responsible Person: Mr. Chartchai Teekaveerakit 
Email: chartchai@crystaline.com 
 

 
ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแฟชั$น 

 
96 

 

 
100 ล้านบาท 

 
100 ล้าน

บาท 

Pranda Vietnam Co., Ltd. 
No.16, 2A Street, Bien Hoa II Industrial Zone,  
Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam 
โทรศพัท์ +84 613 836 627, +84 613 836 739 
โทรสาร  +84 61 991 798 
Responsible Person: Mr. Santiparp  Riyai 
Email: santiparp@pranda.com.vn 
 

ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแท้ 

100 1.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

1.5 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi  
Youxian Gongsi (เดมิชื=อ Pranda (Guangzhou) Co., Ltd. 
No.22nd Chao YangShang Ave, DaPing, ShaTou,  
Panyu, Guangzhou, Guangdong, China 51140 
โทรศพัท์ +86 20 3481 1060 ตอ่ 219 

ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแท้ 

100 3.35 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

3.35 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ 
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โทรสาร  +86 20 3451 1962 
Responsible Person: Mr. Winai  Pornpitaksit 
Email:  winai_p@prandacn.com 
 

P.T.Sumberkreasi Ciptalogam  
(เดมิชื=อ P.T. Pranda SCL Indonesia) 
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 13420, 
Indonesia 
โทรศพัท์ +62 21 819 9280-2 
โทรสาร  +62 21 819 9223 
Responsible Person: Mr. Johnny Salmon 
Email: pranscl@cbn.net.id   
 

ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแท้ 

50 4 พนัล้าน
อินโดนีเซีย      

รูเปียส 

4 พนัล้าน
อินโดนีเซีย      

รูเปียส 

ชื$อนิตบิคุคล / ที$อยู่ ประเภทธุรกิจ 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ทนุจดทะเบียน 
 

ทนุชําระแล้ว 

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั=นแนล จาํกัด 
เลขที$ 1093/64 ชั 'น 12 อาคารเซ็นทรัลซตีิ 'บางนา ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์  +66 2745 6111 
โทรสาร    +66 2745 6117 
Home Page: www.primagold.co.th 
Responsible Person: Ms. Rungnapa Ngowngamratana 

Email:  rungnapa@primagold.co.th 
 

 
จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
ในประเทศไทย 

 
100 

 
200 ล้านบาท 

 
200 ล้าน

บาท 

Pranda North America, Inc. 
No.1 Wholesale Way, Cranston, RI 02920, U.S.A. 
โทรศพัท์  +1 401 946 2104   
โทรสาร   +1 401 946 2109 
Responsible Person: Ms.Maureen Kelleyi 
Email: maureen@cna-corp.com 
 

จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
และเครื$องประดบัแฟชั$นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา 

100 2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

H.GRINGOIRE s.a.r.l 
No.79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, France 
โทรศพัท์ +33 1 5301 9530  
โทรสาร  +33 1 5301 9540 
Home Page: www.h-gringoire.fr 
Responsible Person : Mr. Yvan LE DOUR 
Email:  y.ledour@h.gringoire.fr 
 
 

จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
ในประเทศฝรั$งเศสและยโุรป 
 

100 1.893 ล้านยโูร 1.893 ล้านยู
โร 
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Pranda UK Limited 
Po Box 59  West Molesey  
Surrey KT8  8AY, United Kingdom 
โทรศพัท์ +44 1 0208 783 2024   
โทรสาร   +44 1 0208 783 2010 
Home Page  www.prandaonline.co.uk 
Responsible Person: Mr. Malcolm Pink 
Email: malcolmpink@pranda.co.uk 
 

จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
และเครื$องประดบัแฟชั$นใน
ประเทศองักฤษและยโุรป 
 

100 0.5 ล้านปอนด์ 0.5 ล้าน
ปอนด์ 

ชื$อนิตบิคุคล / ที$อยู่ ประเภทธุรกิจ 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ทนุจดทะเบียน 
 

ทนุชําระแล้ว 

Pranda Singapore Pte. Limited 
No.163 Penang Road # 02-03 Winsland House II,  
Singapore 238463 
โทรศพัท์ +65 6533 2611   
โทรสาร  +65 6532 5092 
Responsible Person: Mrs. Sunanta Tiasuwan 
Email: sunanta@pranda.co.th 
 

บริษัทลงทนุในประเทศ
อินโดนีเซีย  
 

100 3 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ 

3 ล้าน
เหรียญ
สิงคโปร์ 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
Ebereschenweg 3 – 75180 Pforzheim Germany 
โทรศพัท์  +49  7231 154 47 0   
โทรสาร   +49  7231 154 47 25 
Home Page: www.kroll-schmuck.de 
                      www.cai-jewels.com  
Responsible Person: Mr. Gregor Kroll 
Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de 
 

ผลิตและจดัจําหน่าย
เครื$องประดบัแท้ 
 

51 5.34 ล้านยูโร 5.34 ล้านยู
โร 

KSV Brand GmbH  
(ถือหุ้นโดย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG) 
Ebereschenweg 3 – 75180 Pforzheim Germany 
โทรศพัท์ +49  7231 56615 0   
โทรสาร  +49  7231 56615 25 
Home Page: www.ksv-brand.de 
Responsible Person: Mr. Gregor Kroll 
Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de 
 

จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
ในประเทศเยอรมนันี 

51 25,000 ยูโร 25,000 ยูโร 

Pranda Jewelry Private Limited 
Pranda House, Rewa State 512,  
M.G. Road, Mulund (West) Mumbai 400080,  

จดัจําหน่ายเครื$องประดบัแท้
ในประเทศอินเดีย 
 

51 1 ล้านรูปี 1 ล้านรูปี 
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Maharashtra, India 
โทรศพัท์ +91 22 2568 2121, +91 22 2569 2121 
โทรสาร  +91 22 2592 2121 
Responsible Person: Mr. Vinod Tejwani 
Email: vinod@pranda.co.in 
 

ชื$อนิตบิคุคล / ที$อยู่ ประเภทธุรกิจ 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ทนุจดทะเบียน 
 

ทนุชําระแล้ว 

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จาํกัด   
75/51 อาคารโอเชี$ยนทาวเวอร์ 2 ชั 'น 24 ซอยสขุมุวทิ 19   
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท์:  +66 2204 1441-3   
โทรสาร    +66 2204 1444 
Responsible Person: Mr. Jun Ho Kim 
Email: jokim@koreazinc.co.kr 
 

 
นําเข้าและจดัจําหน่ายโลหะ
เนื 'อเงินบริสทุธิ�และทองคํา
บริสทุธิ�ในรูปเม็ดและแทง่ 
 

 
40 

 
30 ล้านบาท 

 
9 ล้านบาท 

บริษัท แพรนด้า ลอดจิ Lง จาํกัด 
เลขที$ 28 ซอยบางนา-ตราด 28  แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์: +66 2361 3311, +66 2393 8779   
โทรสาร:  +66 2361 3088, +66 2398 2143 
Responsible Person: Mrs. Panidda Tiasuwan 
Email:  panidda@pranda.co.th  
 

ให้บริการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
/ สงัหาริมทรัพย์ 
 

83 50 ล้านบาท 50 ล้านบาท 

 

แบรนด์ของเรา 
 
เพื$อสานตอ่วิสยัทศัน์ที$จะมุง่สูก่ารเป็นบริษัทแบรนด์เครื$องประดบัอญัมณีระดบัโลก  โดยอาศยัประสบการณ์และความชํานาญใน
การผลติและจดัจําหนา่ยเครื$องประดบัมากกว่า 30 ปี ผสานกบัความเข้าใจตลาดเครื$องประดบัในปัจจุบนั กลุม่บริษัทแพรนด้าได้
มุง่เน้นการทําตลาดแบรนด์ของตนเอง (Own Brands)  และแบรนด์ที$บริษัทได้รับสิทธิในการผลิตและการจดัจําหน่าย (Licensed 
Brands) มาอย่างต่อเนื$อง โดยบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ได้ร่วมพฒันาแบรนด์ที$มีเอกลษัณ์ที$แตกต่างกนั เพื$อสนองตอบความ
ต้องการของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ 
 
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีแบรนด์ที$เป็นที$รู้จกัในแตล่ะตลาดเป้าหมายทั 'งสิ 'น 12 แบรนด์หลกั วางจําหนา่ยในหลายประเทศทั$วโลก โดยในปี 
2554 บริษัทฯ มีจุดจําหน่าย (Points of Sale) ของสินค้าแบรนด์ ในเอเชียแปซิฟิก 3,062 แห่ง ยโุรป 2,577 แห่ง ตะวนัออกกลาง 
74 แหง่ ออสเตรเลยี 41 แหง่ อเมริกา 11 แหง่ แอฟริกา 7 แหง่ รวมทั 'งงสิ 'น 5,772 แหง่  
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แบรนด์ของเรา 
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การพัฒนา และรางวัลเกียรตคุิณของกลุ่มบริษัท 
 

 
2554 

• ได้รับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 อยู่ในระดบั “ดี
เยี=ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2554 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 ดาว)  ซึ$งจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รับโลป่ระกาศเกียรติคณุภาคธุรกิจที$สง่เสริมอาชีพผู้ พิการ จากกระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั$นคงของมนุษย์   สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ร่วมกบัสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศ
ไทย   ซึ$งปัจจุบนั    แพรนด้าฯ ได้สง่เสริมให้ผู้ พิการทกุประเภทประมาณ 31 
คน หรือเป็นสดัสว่น 60 ตอ่ 1 ซึ$งสงูกวา่ที$กฎหมายกําหนดที$ 100 ตอ่ 1   

• ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพฒันาบคุลากรด้าน
เครื$องประดับและอญัมณี” กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทอง
หลวง , สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ   ในการสนบัสนนุเงินทนุในการดําเนินโครงการฯ จํานวน 
54 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั 'งแต่ปี 2554 ถึง 2560 เพื$อเปิด

โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นกัศึกษาที$ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรศิลป
บณัฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง วิชาเอกการออกแบบเครื$องประดบัอญัมณี  

• บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี$  จํากดั (มหาชน)  โรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวลัสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานประจําปี 2554  
โดยในการรับรางวลัในครั 'งนี 'นบัเป็นเป็นครั 'งที$  2  ที$ทางบริษัทได้รับ 
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2553 
• ได้รับการประเมินจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคม

บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2553 อยู่ในระดบั “ดีเยี=ยม”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2553 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 ดาว)  ซึ$งจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับตราสญัลกัษณ์โครงการ “ซื 'อด้วยความมั$นใจ” (Buy With Confidence) จากคณะกรรมการพฒันาธุรกิจอญัมณีไทย
และเครื$องประดบั กระทรวงพาณิชย์  นบัเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื$อมั$นของธุรกิจอญัมณีและเครื$องประดบั
ไทยตอ่ผู้ซื 'อชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

 
2552 

• ได้รับรางวลัโลป่ระกาศเกียรติคณุ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านการสง่เสริมอาชีพคนพิการ    จาก  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ� เวชาชีวะ  ซึ$งเป็นประธานในงานมหกรรมวนัคนพิการสากล 

• ได้รับการประเมินจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพบ์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2551 และ 2552 อยู่ในระดบั “ดีเยี=ยม” ติดตอ่กนั 2 ปี ซ้อน  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2552 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 ดาว)  ซึ$งจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับการเสนอชื$อเข้าชิงรางวลั 1 ใน 4 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที$มีมลูค่าตลาดไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท (กลุ่มที$ 2) เพื$อเข้าชิงรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวลับริษัท
จดทะเบียนที$มีความโดดเดน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคม)  

 
2551 

• ได้รับรางวลัโล่ประกาศเกียรติคณุ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลต.สนั$น ขจรประศาสน์  ในโอกาสที$ บริษัทฯ 
ได้รับการพิจารณาจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นองค์กรที$สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ในการ
ส่งเสริมสวสัดิการแรงงาน โดยจัดตั 'งสถานที$ดูแลเด็กในสถานประกอบการ ที$ดําเนินการมาอย่างต่อเนื$องและมี
มาตรฐาน และเพื$อเป็นแบบอย่างที$ดีแก่สถานประกอบการอื$นๆ 

• บริษัทฯ ได้จัดตั 'งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี$  เพื$อให้บริการทางด้านการเงินรูปแบบ
ตา่งๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ$งเป็นการสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัการออม 
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2550        

• ได้รับรางวลั “รองชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดใหญ่ 
ซึ$งจัดขึ 'นโดยคณะกรรมการพิเศษเพื$อประสานงานโครงการอันเนื$องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สํานัก
นายกรัฐมนตรี  

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

 
2549  

• ได้รับพิจารณาคดัเลือกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เป็น 1 ใน 4 ขององค์กร
ตวัอย่างที$บริหารธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2548  

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน  จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

 
2547  

• ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติเป็นกรณีพิเศษ  (Export Honorary Recognition)  จากกรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะผู้ รักษามาตรฐานสินค้า และมีมูลค่าส่งออกอย่างต่อเนื$องตลอด 10 ปี และเป็นบริษัทที$เคย
ได้รับรางวลัประเภท Best Exporter มาแล้ว 

• ได้รับวฒิุบตัรรับรองมาตรฐานเครื$องประดบัทองคํา 96.5% ภายใต้เครื$องหมายการค้า “ Century Gold”  จาก
สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

 
2546  

• ได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุให้เป็นสถานประกอบการที$มีกิจกรรมที$เป็นคณุและประโยชน์แก่แรงงานสตรี จากกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
2545  

• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสญัลกัษณ์ให้กบัผู้ประกอบการที$ “ รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก โฆษณา 
สญัญา”  จากสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
2544  

• พนกังานบริษัทฯ ได้รับรางวลัเหรียญทองแดงสาขาช่างเครื$องประดบั จากการแข่งขนัฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั 'ง
ที$ 36 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

• ได้รับเกียรติบตัร    “โรงงานสีขาว”   จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  และสวสัดิการ
สงัคม 
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2543  

• ได้รับคดัเลือก ให้เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดบับัตรทอง หรือ (Gold Card) จากกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลงั ที$แสดงถงึการเป็นบริษัทที$น่าเชื$อถือเป็นที$ยอมรับ มีความมั$นคงทางการเงิน 

• พนกังานของบริษัทฯ ได้รับรางวลัเหรียญทอง และรางวลัเหรียญเงิน ในสาขาช่างเครื$องประดบั จากการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั 'งที$ 18 จดัโดย กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

• บริษัท คริสตอลไลน์ จํากัด ได้รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่นที$มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือ Prime 
Minister’s Export Award for The Best Own Design Exporter จากกรมสง่เสริมการสง่ออก  

• ได้รับคดัเลือกเป็นผู้ประกอบการค้าระหวา่งประเทศระดบับตัรทองจากกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
 

2542  
• บริษัทฯ และบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พรีมา่ โกลด์ จํากดั และ บริษัท คริสตอลไลน์ จํากดั ได้รับอนุมติั

ให้ใช้สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที$
เป็นผู้ผลิตและสง่ออกสินค้าที$ได้มาตรฐาน 

• ได้รับใบรับรองในฐานะเป็นสถานประกอบการส่งออกที$ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหญิง
และเดก็เชิงรุก จากกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

• พนักงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั 'งที$ 35 ณ เมือง
มอลทรีออล ประเทศแคนาดา ในสาขาช่างเครื$องประดบั 

 

2541  
• ได้รับรางวลัสดุยอดแผนการตลาด ประเภทการทําตลาดสินค้าใหม่ (Best Marketing of New Gold Product) 

และประเภทการออกแบบหน้าร้านหรือดิสเพลย์ (Best Gold Visual Merchandising) จดัโดยสมาพนัธ์ผู้ผลิต
ทองคําแห่งโลก 

 

2539  
• บริษัท พรีม่า โกลด์ จํากดั ซึ$งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวลั P.M. Award ด้านผู้ส่งออกไทยดีเด่นที$มีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ (Design) ของตนเองจากรัฐบาลไทย และชนะการประกวดแข่งขนั “Golden Design Award” ที$งาน 
Vicenza Oro Fair ที$จดัโดย World  Gold Council และงานออกแบบ “Prima Gold” จากอินโดนีเซียได้รับการ
ตดัสินให้ชนะเลิศถึง 2 รางวลั “The Best International Award” ของอินโดนีเซียและ “The Best Outstanding 
International Award” จาก 5 ประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ 

 
2538  

• ได้รับรางวลั Prime Minister’s Export Award หรือ P.M. Award เป็นรางวลัที$รัฐบาลไทยมอบให้แก่บริษัทในฐานะผู้
สง่ออกที$มีผลงานดีเดน่ด้าน Best Exporter 

• ขยายฐานการผลิตในตา่งประเทศในนาม “Pranda Vietnam” และ “Pranda SCL”  
• บริษัทฯ ได้ลงทนุจดัตั 'ง บริษัท แพรนด้า ลอดจิ 'ง จํากดั เพื$อบริการด้านสวสัดิการให้กบัพนกังานสําหรับที$พกัอาศยั   
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2537  

• ขยายฐานการผลิตไปที$จงัหวดันครราชสีมา และฐานการจดัจําหน่ายภายในตา่งประเทศในนาม “Pranda UK” 
 

2536  

• จดัตั 'งพฒันาศนูย์ผลิตภณัฑ์และพฒันาตราสินค้าในนาม “PRIMA GOLD” พร้อมจดัจําหน่ายภายในประเทศ 
 
2535  

• ขยายธุรกิจโดยการจดัตั 'งฐานจําหน่ายของตนเองในต่างประเทศในนาม Pranda North America, Inc. และ 
Crystaline North America, Inc. และ  H. Gringoire s.a.r.l.  

 
2533  

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อกัษรย่อ “PRANDA”  
• บริษัทฯ ได้ลงทนุจดัตั 'งฐานการผลิตในนาม “ Crystaline Co., Ltd.”  
 

2527  

• ขยายธุรกิจโดยการตั 'งฐานการผลิตเครื$องประดบัอญัมณี พร้อมเปลี$ยนชื$อมาเป็น “Pranda Jewelry” 
 

2516  

• เริ$มดําเนินธุรกิจสง่ออกเครื$องประดบัอญัมณีในนาม “Pranda Design” 

 
นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทจดัทํานโยบายการกํากับดแูลกิจการที$ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื$อเป็นหลกัปฏิบตัิ

ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน และได้ปรับปรุงเป็นคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance: CG Manual) จํานวน 2 ครั 'ง   ซึ$งหลกัการกํากับดแูลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที$พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํารัสชี 'แนะเพื$อการ
พัฒนาอย่างยั$งยืน ซึ$งเป็นปรัชญาที$มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้
ความสําคญักบัการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั คํานึงถึงหลกัคณุธรรม ซึ$งตรงกบัหลกัการพื 'นฐานของบริษัท
ฯ 8 ประการ อนัประกอบด้วย 

 
1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเองและสามารถชี 'แจงหรืออธิบายการ

ตดัสินใจนั 'นได้       (Accountability) 
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที$ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที$ เ พียงพอ 

(Responsibility) 
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3. ความซื$อสตัย์สจุริต (Integrity) 
4. การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม  (Equitable Treatment)   
5. ความโปร่งใสในการดําเนินงานที$ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผู้ เกี$ยวข้องทุก

ฝ่าย  (Transparency) 
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  (Ethics) 
7. การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ$มให้กับองค์กรในระยะยาว  (Vision to Create Long Term 

Value) 
8. การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social Responsibility)  

 
อีกทั 'งบริษัทฯ ได้ยึดถือแนวปฏิบตัิการกํากบัดแูลกิจการที$ดีตามการส่งเสริมของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย

มุ่งหวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้
ตามมาตรฐานสากล เพื$อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขันและการ
เตบิโตของตลาดทนุไทย ตลอดจนสนบัสนนุการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจที$ยั$งยืนของประเทศ  

1. ด้านพนักงาน 
ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงรักษานโยบายการให้ความสําคัญแก่พนักงานอย่างต่อเนื$อง เพราะเราเชื$อว่า

พนกังานคือทรัพยากรอนัมีคา่ขององค์กร บริษัทฯ จงึได้ดําเนินกิจกรรมด้านพฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังานอย่าง
สมํ$าเสมอ เช่นการส่งเสริมความรู้ให้พนักงานด้วยการจัดตั 'งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า บริหารงานโดย
คณะกรรมการวิชาการ ได้จดัตั 'งงบประมาณด้านฝึกอบรมมากวา่ 1 ล้านบาท ได้ดําเนินการฝึกอบรมทั 'งภายในและ
ภายนอกให้แก่พนกังานทกุระดบัอย่างทั$วถึง ซึ$งผลของการฝึกอบรมทําให้บริษัทฯ ได้รับผลผลิตและประสิทธิภาพ
ในการที$ดีกลบัคืนมา 

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กได้ดําเนินการอย่างตอ่เนื$องมาเป็นปีที$ 23 ทั 'งนี 'เพื$อลดภาระการเลี 'ยงดบูตุรของพนกังาน 
และยงัมีการให้ความช่วยเหลือด้านความมั$นคงทางทรัพย์สินของพนกังาน เช่นการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองทนุสํารองเลี 'ยงชีพ จดัตั 'งโครงการการแก้ไขปัญหาหนี 'สินและการให้คําปรึกษาด้ายกฎหมาย นอกจากนี ' บริษัท
ฯ ได้ปรับปรุงหอพกัให่มีความน่าอยู่มากขึ 'น ซึ$งปัจจุบนัมี 3 อาคาร ๆ ละ 100 ห้อง การปรับปรุงโรงอาหารให้มี
คณุภาพที$ดี ราคาถกู การเพิ$มเงินช่วยเหลือด้านสวสัดิการตา่ง ๆ เช่นเงินช่วยเหลือกรณีสมรส อปุสมบท กรณีบิดา 
มารดาเสียชีวิต การรักษาพยาบาลเมื$อเป็นผู้ ป่วยใน เป็นต้น ผลการดําเนินการดงักล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัรา
การหมนุเวียนของพนกังานตํ$าลงมาก ซึ$งในปีนี 'มีอตัราการหมนุเวียนในกลุม่ของพนกังานทกัษะฝีมือน้อยกวา่ 2 %  
สําหรับปี 2554 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 
2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ คุณค่าร่วมองค์กร 

บริษัทฯ ยงัคงรักษาการปฏิบตัติามหลกัการของ UN Global Compact และการปฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงาน
ไทย ( มรท. ) ไม่สนบัสนนุให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั จดัสถานที$ทํางานให้น่า
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อยู่มีความปลอดภยัและถูกต้องตามหลกัอาชีวอนามยั ไม่เลือกปฏิบตัิ เคารพในความเท่าเทียมเสมอภาค จ่าย
คา่ตอบแทนไมน้่อยกวา่อตัราที$กฎหมายกําหนด  

ในปี 2554 ที$ผา่นมา คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตั 'ง คณะกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วม จํานวน 8 คน เพื$อทดแทนชุดเก่า
ที$ครบวาระ  เพื$อมีบทบาทในการสนบัสนนุ สง่เสริม การสร้างคณุค่าร่วม  (Share Value) บนแนวทางการรับผิดชอบต่อสงัคม  ซึ$ง
หมายรวมทั 'งสงัคมภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ให้เกิดขึ 'นในกลุม่บริษัทฯ โดยพนกังานมีสว่นร่วมอย่างทั$วถึง ตลอดจนการ
ปรับปรุงกิจกรรมการมีสว่นร่วมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื$อง รวมถึงการประยุกต์กิจกรรม โครงการ เข้ามาสู่วิถีการปฏิบตัิงานและการ
ดําเนินชีวิตได้อยา่งกลมกลนืตามคณุคา่ร่วมที$ยดึถือร่วมกนั 

การดําเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วม ในปี 2554 นี ' มีการแตง่ตั 'งคณะกรรมการ อนกุรรมการชุดใหม่ โดย
มีคณุปราโมทย์ เตียสวุรรณ์ กรรมการผู้จดัการ(สายผลติ) เป็นประธานคณะกรรมการ ยงัคงไว้ซึ$งนโยบายในการสนบัสนนุ สง่เสริม 
การสร้างคณุคา่ร่วม (Share Value) ให้เกิดขึ 'นในกลุม่บริษัทฯ นั$นก็คือแก่นแท้ของแพรนด้า ซึ$งประกอบไปด้วยดวงใจ 3 ดวงคือ 

• Teamwork (การทาํงานเป็นทีม)   
ความหมาย :  การประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ เสริมสร้างแรงบนัดาลใจซึ$งกนัและกนัให้เกิดการมีสว่นร่วม
ของพนกังานทกุระดบัชั 'นเพื$อให้ผลการทํางานไปสูเ่ป้าหมายของบริษัท 

• Continuous Improvement (การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั Lง) 
ความหมาย :  การสร้างโอกาสและเห็นความสําคญัในการปรับปรุง การพฒันาอย่างต่อเนื$องนําไปสูส่ิ$งที$
ดีกว่าเสมอ ทั 'งในระดับบุคคล หน่วยงาน และบริษัท เพื$อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ
สภาพแวดล้อมที$เปลี$ยนแปลงไป 

• Stakeholder Focus (ยดึผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์กลาง) 
ความหมาย :  การให้ความสนใจ ใสใ่จ ยตุิธรรม โปร่งใส ในการทํางาน โดยยดึผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัเป็น
ศนูย์กลาง ซึ$งได้แก่ กลุม่ตา่งๆ คือ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ' คูแ่ขง่ ชมุชน และสงัคม 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื$อตอบสนองแก่นแท้ของแพรนด้าดังกล่าว  คณะกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีโครงงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

พนกังาน ซึ$งในปี 2554 นี 'ได้พิจารณาปรับกรอบงานใหม ่แบง่ออกเป็น 10 โครงการมีดงันี '  
 



 15

ภายในองค์กร 

� ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า 

 

 

 

 

 

 

 

มีวตัถปุระสงค์เพิ$มพนูพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร พนกังานให้สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

มีวิสยัทศัน์ก้าวไกล ก้าวทนัการเปลี$ยนแปลงของโลก โครงการนี 'ดําเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ ผลงานที$ผ่านมา ได้จดัให้มี

การอบรมหลกัสตูร “พฒันาการจดัการ” ให้ผู้บริหารระดบัผู้จดัการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ จํานวน 35 ท่าน จดัอบรมโดย

สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาตร์ ในระหวา่งเดือนมกราคมถึงเมษายน และมีแผนงานจะจดัเช่นนี 'ในปีตอ่ๆ ไป 

นอกจากนี 'มีการจดัอบรมหลกัสตูรอื$นๆ ทั 'งภายในและภายนอกมากกวา่ 120 หลกัสตูร พนกังานทกุระดบัได้รับการอบรม

อยา่งทั$วถึง ด้วยงบประมาณฝึกอบรมมากกว่า 1 ล้านบาท และการบริการห้องสมดุ ยงัคงเปิดบริการให้พนกังาน ในปีนี 'มีหนงัสือ

ใหม่ๆ มากกว่า 1,000 เลม่ มีพนกังานที$ใช้บริการมากกว่า 400 คนต่อเดือน และได้จดัหาคอมพิวเตอร์ความเร็วสงูมากกว่า 10 

เครื$อง ไว้บริการในห้องบริการอินเตอร์เน็ต  

 

�        โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพื$อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดในการสร้าง ดัดแปลง เครื$องใช้ 

เครื$องมือ และกระบวนการ ให้สามารถเพิ$มผลผลิต   ลดต้นทนุในการผลิต ซึ$งในปีนี '

มีผลงานส่งเข้าประกวดสงูถึง 44 ผลงาน  และได้นําผลงานที$ได้ขยายผลงานไปสู่

บริษัทในเครือทั 'งสาขาในไทยและตา่งประเทศ 

 

�        สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี=  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี$ ยงัคงดําเนินการ

อยา่งต่อเนื$อง เพื$อสนบัสนนุให้พนกังานรู้จกัการออมทรัพย์ และสามารถกู้ ได้ใน

อตัราดอกเบี 'ยตํ$า ปัจจุบนัมีจํานวนสมาชิก 2,173 ราย มีทนุดําเนินงาน 69 ล้าน

บาท และในปี 2554 นี ' สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับการจดัมาตรฐานสหกรณ์จาก

สาํนกัสง่เสริมสหกรณ์ พื 'นที$ 2 ปี 2554 อยูใ่นระดบั “ดีเลศิ”  
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สหกรณ์ฯ ยงัได้มอบทนุการศึกษาให้บตุร-ธิดา พนกังานในเครือ ในระดบัประถมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี 

จํานวน  58 ทนุ เป็นจํานวนเงิน 79,000 บาท รวมทั 'งลดอตัราดอกเบี 'ยให้พนกังานที$กู้ เงินจากสหกรณ์ลงอีก 2 % เป็นระยะเวลา 6 

เดือน เพื$อแบง่เบาภาระจากเหตกุารณ์อทุกภยั และพกัชําระหนี 'ให้พนกังานที$เดือดร้อนจากอทุกภยัเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

� ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ได้ดําเนินการอยา่งตอ่เนื$องมาเป็นปีที$ 23 ทั 'งนี 'เพื$อลดภาระการเลี 'ยงดบูตุรของพนกังาน ปัจจบุนัมีเด็ก

ที$ อยูใ่นความดแูลประมาณ 80 คน 
 

 

�     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

 

จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม อ อ ก

กําลงักายวนัละนิดพิชิตโรค ทุกวนั

เวลา 15.00 น. กิจกรรมฟิต & 

เฟิร์ม (แอโรบิค) ทุกสปัดาห์ จัดให้

มีกิจกรรมตลาดนัดคนกันเองเพื$อ

เป็นการเพิ$มรายได้ให้กบัพนกังาน นอกจากนี 'ยงั สง่เสริมความผกูพนัธ์ในครอบครัวโดยการจดัประกวดภาพถ่ายในวนัแมแ่ละวนัพอ่ 
 

� โครงการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีการช่วยเหลือด้านอื$นๆ เช่น จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน

ในช่วงหลังเลิกงาน  และบริการส่งพนักงานหลังเลิกทํางานล่วงเวลา โดยไม่คิด

คา่บริการ นอกจากนี 'ยงัสนบัสนนุให้พนกังานใช้จกัรยาน ทั 'งเพื$ออกกําลงักาย และปลกู

จิตสาํนกัการลดภาวะโลกร้อน   โดยจดัสถานที$จอดจกัรยาน ตลอดจนสถานที$อาบนํ 'า

เปลี$ยนชดุมีความสะดวกเอื 'ออํานวยแก่พนกังานที$ใช้จกัรยาน 
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� โครงการแก้ไขปัญหาหนี Lสินและให้คาํปรึกษาด้านกฎหมาย 

นอกจากนี ' บริษัทฯ ได้จดัโครงการแก้ไขปัญหาหนี 'สินและให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย จากโครงการนี 'สามารถช่วยเหลือ

พนกังานได้จํานวน 317 ราย คิดเป็นเงินจํานวนกวา่ 55 ล้านบาท ทั 'งนี 'ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินต่างๆ  เช่น ธนาคาร

อิสลาม  

 

�        โครงการ 7 ส และการประหยดัพลังงาน 

มีวัตถุประสงค์ด้านการใช้ทรัพยากรตลอดจนพลงังานให้คุ้มค่า  ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย  ป้องกันปัญหาด้าน

สิ$งแวดล้อม   อีกทั 'งยงัเป็นการพฒันาด้านความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที$ทํางาน   การดําเนินการเริ$มจากการ

จดัทํามาตรฐาน 7 ส ซึ$งก็คือ สะสาง สะอาด สะดวก สขุลกัษณะ สร้างนิสยั สิ$งแวดล้อม และสวยงาม ได้จัดทําเป็น 2 ระดบั คือ   

คูม่ือมาตรฐานกลาง  และคูม่ือมาตรฐานพื 'นที$ เผยแพร่ให้กบับางบริษัทในกลุม่แพรนด้า เช่น แพรนด้าโคราช  แพรนด้าเวียดนาม 

และจดัให้มีการตรวจประเมินพื 'นที$ ทกุ 3 เดือน เป็นกิจกรรมที$ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจเช็ควินิจฉยัปรับปรุงในทกุพื 'นที$มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยป้องกนัและลดความสญูเสยีในด้านตา่งๆ 

ด้านการประหยัดพลงังาน ได้มีการจัดตั 'งธนาคารขยะรีไซเคิล ทั 'งนี 'เพื$อลดภาวะโลกร้อน ดําเนินการโดยการจัดตั 'ง

คณะทํางานเพิ$มเติม ปรับปรุงคูม่ือธนาคารขยะรีไซเคิล จดัทําการประชาสมัพนัธ์ธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ$มมากขึ 'น เพื$อให้พนกังานมี

สว่นร่วมเพิ$มมากขึ 'นในปี 2554 มีการรับฝาก-ขายวสัดรีุไซเคิลมากกวา่ 50,000 กิโลกรัม เป็นมลูค่ามากกว่า 500,000 บาท  โดยมี

ยอดขายสงูสดุ 3 อนัดบั ได้แก่ พลาสติกรวม พลาสติก PET และขวดแก้ว 

นอกจากนี 'ยงัได้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมสูส่งัคมภายนอกองค์กร ได้แก่  การบริจาคกลอ่งเครื$องดื$ม UHT มากกว่า 

1,500 กิโลกรัม  เพื$อให้ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื$องดื$มนําไปผลิตเป็นแผ่นอีโค่บอร์ดใช้สําหรับทําหลงัคา เรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ต่างๆ       และในช่วงเกิดวิกฤติอุทกภยั ธนาคารขยะฯ ได้มีสว่นร่วมในการบริจาคขวดเปล่าให้กบัหน่วยงานต่างๆ เพื$อใช้สําหรับ

บรรจนํุ 'าจลุนิทรีย์ แจกผู้ประสบภยั ฯลฯ 

 

ภายนอกองค์กร 

� การศึกษาระบบทวิภาคีและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 

• ด้านการศึกษาระบบทวิภาคี 
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ยงัคงดําเนินการอยา่งตอ่เนื$อง เปิดดําเนินการตั 'งแตปี่  2543  มีนกัเรียนทั 'งหมด  11 รุ่น 706 คน จบการศึกษาแล้ว  8 

รุ่น 513 คนและในปีการศึกษา  2554  กําลงัจะจบการศึกษา  31 คน การศึกษาระบบทวิภาคี ได้ขยายวงกว้างเพื$อให้โอกาส

ทางการศกึษาไปสูโ่รงเรียนทั$วไป และยงัเปิดโอกาสให้กบั บตุร หลาน ญาติ ของพนกังาน และโครงการพี$ฝากน้อง ของนกัเรียนทวิ

ภาคี ให้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสาขาเครื$องประดบัอญัมณี  และในปีการศึกษา  2554  บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กบั

กาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านเครื$องประดบัและอญัมณี สนบัสนนุเงินในโครงการ 54 ล้าน

บาท ระยะเวลา 7 ปี ให้ทนุการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื$องประดบัอญัมณี กบันกัเรียนทวิภาคี บตุรพนกังาน 

และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวั ภมูิพลอดลุยเดชฯ (ราชประชานเุคราะห์) และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (ศกึษาสงเคราะห์) รวมจํานวน 7 รุ่น 

นอกจากนี ' บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมการศกึษาให้กบัพนกังาน โดยใช้สถานที$ในบริษัท เปิดการเรียนการสอนระบบเทียบโอน 

สาขาเครื$องประดบัอญัมณี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจดัการ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั 'นสงู ( ปวส.)    

ซึ$งมีพนกังานสมคัรเข้าเรียน จํานวน 3 รุ่น รวม  87 คน จบการศึกษาแล้ว 57 คน และยงัได้สง่เสริมให้มีการแข่งขนัด้านนวตักรรม 

ในปีนี 'มีสง่ประกวดสงูถึง 44 ผลงาน ยงัผลให้เพิ$มผลผลติ ประสทิธิภาพในการทํางานอยา่งยิ$งยวด 

• ด้านการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 

 

บริษัทฯ เ ปิดโอกาสแก่ผู้ พิการเ ข้า

มาร่วมทํางานในบริษัท มากกว่า 30 คน คิดเป็น

อตัราสว่น 60 : 1 ซึ$งสงูกว่าที$ กฎหมาย กําหนด

คือ 100 : 1 ซึ$งในปีนี ' บริษัทฯ ได้รับรางวลัเชิดชู

เกียรติ “องค์กรภาคธุรกิจเอกชนส่งเสริมอาชีพ

คนพิการ” จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั$นคงของมนษุย์ 
 

 

�      แบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม 

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพนกังานที$ประสบภยันํ 'าท่วม ด้วยการจัดที$พกัอาศยัในระหว่างนํ 'าท่วม ได้จดัตั 'งศูนย์รับ

บริจาคเงินและสิ$งของ ซึ$งบริษัทได้มอบเงินช่วยเหลอืพนกังานเป็นจํานวนเงิน 5,000 และ 10,000 บาท เป็นจํานวน 70 ราย พร้อม

ถงุยงัชีพมลูคา่ 700 บาท เป็นจํานวน 70 ราย  

สว่นการช่วยเหลือภายนอก บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ 'าท่วมแก่มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ     

สยามบรมราชกมุารี จํานวน 1 ล้านบาท และบริจาคแก่สมาคมจดทะเบียนไทย เป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท และนํานํ 'าดื$ม 200 แพ็ค 

และปัจจยัอื$นๆ มลูคา่ 3,000 บาท ไปช่วยเหลอืครู นกัเรียนที$ประสบภยันํ 'าทว่ม ณ กาญจนาภิเษก วิทยาลยัช่างทองหลวง ศาลายา 

นครปฐม 

นอกจากนี ' บริษัทฯ ยงัได้ สง่พนกังานจิตอาสาเข้าร่วมช่วยเหลอืนํ 'าท่วมยงัสถานที$ต่างๆ เช่นร่วมงาน Big Cleaning Day   

ณ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั และพนกังานบริษัทร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย 4 ครั 'ง เป็นจํานวน 391    

ยนิูต ประมาณ 175,950 / ลกูบาศก์เซ็นติเมตร 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ$งในปี 2554 บริษัทไมมี่ข้อพิพาทระหวา่งบริษัทฯ ในเรื$องเกี$ยวกบัสงัคมด้านสิ$งแวดล้อม 

� ด้านสิ=งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที$มีอยู่อย่างจํากดั โดยการใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ เพื$อความอดุมสมบรูณ์อยา่งยั$งยืน จงึได้มีการจดัตั 'งคณะทํางานด้านสิ$งแวดล้อม ชื$อโครงการ 7 ส และการ

ประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์พลังอย่างยั$งยืน จึงได้จัดทํามาตรฐานความ

สะอาดขึ 'น และจดัตั 'งธนาคารขยะรีไซเคลิจดัทําการประชาสมัพนัธ์ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื$อให้พนกังานมีส่วนร่วม

เพิ$มมากขึ 'น ในปี 2554 มีการรับฝาก-ขายวสัดรีุไซเคิลมากกว่า 50,000 ก.ก. เป็นมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท  

โดยมียอดขายสงูสุด 3 อนัดบั ได้แก่ พลาสติกรวม, พลาสติก PET , และ ขวดแก้ว นอกจากนี 'ยงัได้มีส่วนร่วมใน

การทํากิจกรรมสูส่งัคมภายนอกองค์กร ได้แก่  การบริจาคกลอ่งเครื$องดื$ม UHT มากกว่า 1,500 ก.ก. เพื$อให้ชมรม

ผู้ผลิตกล่องเครื$องดื$มนําไปผลิตเป็นแผ่นอีโค่บอร์ดใช้สําหรับทําหลังคา, เรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และ

ในช่วงเกิดวิกฤติอทุกภยั ธนาคารขยะฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคขวดเปล่าให้กบัหน่วยงานตา่งๆเพื$อใช้สําหรับ

บรรจนํุ 'า EM แจกผู้ประสบภยั 

สําหรับปี 2554 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทระหวา่งบริษัทฯ ในเรื$องเกี$ยวกบัสิ$งแวดล้อม 
 

������������������ 

ช่วยเหลือคณาจารย์และนักเรียนที=ประสบภัย 
นํ Lาท่วมที=กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

นํ Lาใจจากพี=น้องชาวแพรนด้าฯ 
ช่วยเพื=อนพนักงานที=ประสบอุทกภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ Lาท่วม  
แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 

ร่วม Big Cleaning Day ที= จ. อยุธยา          ร่วมบริจาคโลหติกับสภากาชาดไทย  

มอบเงนิบริจาคเข้ากองทุน 
“ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยนํ Lาท่วม”  

  


