
         
The Global Compact 

 
 

“กลุมบริษัทแพรนดา” เร่ิมตนมาจากการกอต้ังบริษัท แพรนดา 
ดีไซน จํากัด เมื่อป 2516 ระยะแรกของการดําเนินธุรกิจเปนการ
สงออกเครื่องประดับอัญมณีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของตัวเอง 
โดยเนนตลาดในกลุมประเทศยุโรป  และไดขยายตลาดสู
สหรัฐอเมริกาในระยะเวลาตอมา  จากความสําเร็จในการขยาย
ตลาด บริษัทจึงไดขยายธุรกิจโดยสรางโรงงานเพื่อรองรับความ

ตองการสินคาที่ เพิ่มข้ึน  ตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปนบริษัท        
แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด เมื่อป 2527 และเขาจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2533 

 
 
 
 
 

 
ความสําเร็จของกลุมบริษัทแพรนดา  เกิดขึ้นจากนโยบายและวิสัยทัศน  ที่ต้ังมั่นบนหลักการแหงความ
รับผิดชอบในการประสานประโยชน  ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  ไดแก   ผูถือหุน พนักงาน  
คูคา ธุรกิจคูแขง  สถาบันที่เกี่ยวของ  หนวยงานของรัฐ  และชุมชน  ดวยความเชื่อที่วาการประสานประโยชน
ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะสงผลตรงไปยัง “ลูกคา” ที่จะเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดจาก
สินคาที่มีคุณภาพและบริการที่รวดเร็วสามารถตอบสนองลูกคาไดเปนอยางดี 
 
กลุมบริษัทแพรนดาเขารวมรับหลักการ Global Compact แหงองคการสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงคในการ
ประสานความรวมมือระหวางองคกรภาคธุรกิจทั่วโลก หนวยงานภายในขององคการสหประชาชาต ิกลุมองคกร
ภาคประชาชน และรัฐบาล สงเสริมดานสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และการตอตาน
คอรรัปชั่น “การเขารวมเปนสมาชิกในโครงการ Global Compact ถือเปนอีกกาวสําคัญ ที่เนนย้ําถึง             
แนวทางการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอประชาคมโลก และสะทอนใหเห็นวาการดําเนินแผนธุรกิจ
อยางไมละเลย  การใหความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 

พนักงาน 
คูคา 
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บริษัทไมเพียงมุงมั่นที่จะดําเนินการตามหลักการสัญญาโลกมาอยางตอเนื่อง  แตยังมุงสนับสนุนคุณคา      
สิทธิมนุษยชน  มาตราฐานการจางงาน  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และการรักษาคุณธรรมในธุรกิจ ในนโยบาย
การดําเนินงาน  ภายใตปรัชญาการบริหารที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต  ผลประโยชนของผูถือหุน  ยึดมั่นในหลักประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานดวยคุณธรรมและศักดิ์ศรี  รวมไปถึง
การยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมตามกฎหมายและหลักการ
ดําเนินธุรกิจที่ดี  โดยตะหนักถึงความรับผิดชอบตอผูถอืหุนผูทีม่สีวน
ไดสวนเสียในสังคมสวนรวม   ทั้งดานสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภยั และความเจริญกาวหนาของชุมชนและประเทศ 
 
***สงเสริมและรณรงคสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม*** 
 
บริษัทฯ  รวมรณรงคใหผูบริหาร พนักงาน  นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นํามาประพฤติปฏิบัติ ทั้งในการทํางาน และดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความผาสุข 
และสงบรมเย็นแกบานเมืองเพื่อถวายเปนพระราชกุศล   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คุณประพีร สรไกรกิติกูล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) เขารับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน องคมนตรี เปนผูมอบรางวัล จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  

คุณปรีดารวมปาฐกฐาในการประชุมใหญ 
เอเชยีแปซิฟก บิสซเินส ฟอรัม  ณ องคการสหประชาชาต ิ
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***เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจของ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด(มหาชน) *** 

• ความพอประมาณ 
บริษัทใชหลักความพอเพียงในการกําหนดนโยบายดานตลาดโดยผลิตสินคาคุณภาพดีในราคา      
ปานกลาง โดยไมกระตุนใหลูกคาบริโภคเกินความพอดีและเกินความตองการ 

• ความมีเหตุผล 

 บริษัทรูจักลูกคา เขาใจความตองการของตลาดและรูถึงความสามารถ ความถนัดของตนเอง รูจักเลือก
ตลาดกลุมลูกคาระดับกลางเปนกลุมเปาหมายตรงตามความชํานาญและจุดยืนของบริษัทในการผลิต  

• การมีภมูิคุมกัน 
 บริษัทมีความยึดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ  
 
1) มีการกําหนดกลยยุทธดานการตลาดอยางชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจผันผวน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในประเทศใดประเทศหนึ่ง  
 
2) ขยายตลาดไปสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเพื่อกระจาย        ความเสี่ยงไมเปนการยึดติดกับตลาดใดตลาด
หนึ่งและจะไมขายใหลูกคารายใดเกิน 30% ซึ่งเปนการลด    ความเสี่ยง   
 
3) การขยายฐานตลาดสงออกอยางตอเนื่อง เชน เปดตลาดใหมในประเทศเยอรมัน ประเทศแถบยุโรป
ตะวันออก และ อินเดีย 4) การเสาะหาแหลงผลิตและรักษาคุณภาพสินคาใหคุมคากับมูลคาที่ตองซื้อ เพื่อสราง
ความพอใจใหกับลูกคาแบบพอเพียงตามอัตภาพ 
- ความรู 
 บริษัทมีเรียนรู และพัฒนาพนักงานภายในองคการดวยตนเอง มีการสรางแรงงานโดยการฝกฝมือ
แรงงานเพื่อใชในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี พรอมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจพัฒนาผลิตภัณฑ  
- คุณธรรม 
 บริษัทมีการกําหนดราคาขายไวที่มาตรฐานเดียวกันโดยผลิตและจําหนายสินคาคุณภาพในราคา        
ที่เหมาะสม พรอมทั้งรักษาสภาพแวดลอมไมกอใหเกิดมลพิษและผลกระทบตอชุมชน 
- ความสมดุลและยั่งยืน 
 บริษัทมีความสมดุลของพื้นฐานที่แข็งแกรง คือ  
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1 ฐานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ(Design and Product Development Base) ที่ประกอบดวยทีมงาน
การออกแบบที่มีความสามารถในการสรางสรรคผลงาน และทีมงานผลิตตนแบบที่มีทักษะในระดับโลก เพื่อ
การพัฒนาแบบสินคาใหกับแบรนดชั้นนํา และแบรนดของตนเอง 
 

 
 
 
2 ฐานการผลิต (Production Base) กลุมบริษัทแพรนดา มีโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพ
ในดานการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และไดกระจายความเสี่ยงทางดานการผลิตเพื่อใหการครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินคา
โดยลุมผลิตมี 7 โรงงานใน 4 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ จีน ทําใหมีกําลังการผลิตรวม 
8.23 ลานชิ้นตอป   
 

 
 
 
 

 
 
3 ฐานการจัดจําหนาย (Distribution Base) โดยบริษัทฯ มีบริษัทจัดจําหนายเปนของตนเอง และตัวแทน
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลา
เดียวกัน ฐานจัดจําหนายเหลานี้กระจายตามภูมิภาคที่สําคัญของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี 
ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน อินโดนีเซีย ญ่ีปุน จีน เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยชองทางการจัดจําหนายมีทั้งการ
ขายสงใหกับผูจัดจําหนายรายใหญ รายยอย การเปดรานคาของตัวเอง และระบบเฟรนซไชส 
 

อาคารออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ ดีไซนเนอร 

ฐานการผลติในประเทศไทย ฐานการผลติในประเทศเวียดนาม ฐานการผลติในประเทศจีน ฐานการผลติในประเทศอินโดนีเซีย 
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4. ฐานการคาปลีก (Retail Base) บริษัทมีเครือขายการคาปลีกในปจจุบันจํานวนกวา 200 แหง ต้ังอยูในยาน
ธุรกิจและการคาทั่วโลกครอบคลุมต้ังแตภูมิภาคตะวันออกกลางไปจนถึงภูมิภาคเอเชียแปซิกฟก   

 
บริษัทฯ ไดรณรงคใหพนักงานรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 60 ป ดวยการรณรงคใหพนักงานตั้งปณิธานในการทําความดี พรอมทั้งรวมใสเสื้อสีเหลือง เพื่อ
เปนสัญลักษณการฉลองสิริราชสมบัติครบ    60 ป โดยพรอมเพรียงกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

และรวมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช   
 

 
 
 
 

 
และเพื่อเปนการรณรงคและเรียกรองใหคนไทย ตลอดจนผูประกอบการธุรกิจรูจัก ฉลาดซื้อ ฉลาดขาย ฉลาดใช 
ฉลาดกิน  ทางกลุมบริษัทแพรนดา จึงเขารวมสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันคุมครองผูบริโภค มูลนิธิเพื่อ
ผูบริโภค หาแนวทางในการดําเนินการคุมครองผูบริโภคใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

พิธีถวายราชสดดุี “80 พรรษา 5 ธันวามหาราช” 
สนับสนุนกิจกรรมสาธรณประโยชน 
ของสถาบันคุมครองผูบริโภค 

Pranda & Kroll GmbH & Co.KG (เยอรมัน) Pranda Jewelry Private Limited(อินเดีย) Pranda North America Inc. (อเมริกา) 

PT Gold Martindo (Indonesia) PT Pranda SCL Indonesia Pranda Guangzhou Co.,Ltd. Pranda Vietnam Co., Ltd. 
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การรวมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย เปนประจําทุก ๆ 3 เดือน ที่พนักงานดําเนินการกันมา อยางตอเนื่อง
ต้ังแตป 2534 การรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือในยามที่พี่นองรวมชาติ
ประสพวิกฤตการณในดานตางๆ อาทิ  เขาไปรวมชวยเหลือและ มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค พรอมเงินชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยน้ําทวมในจังหวัด
ตางๆ การบริจากเงินผานสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ
สภากาชาดไทยเพื่อชวยเหลือผูประสพวาตภัยนากีสในประเทศพมา 
 
***สงเสริมเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม*** 
กลุมบริษัทแพรนดา และกลุมสมาชิกเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนการรวมตัวของนักธุรกิจ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนทัศนคลายกัน ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ
ที่ไมเปนการทํารายสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีพันธกิจสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกทางธุรกิจที่
นําไปสูการเคารพสังคมและสิ่งแวดลอม  คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เปน
ธรรมสําหรับทุกฝาย  มีความตระหนักถึงคามแตกตางทางทรัพยากร โอกาส และศักยภาพที่เปนจริงของแตละ
องคกรหรือบุคคลมีความมุงมั่นที่จะสรางธุรกิจที่มีความยั่งยืน รับผิดชอบ สงเสริม และสนับสนุนการสราง
จิตสํานึกทางธุรกิจที่นําไปสูการเคารพสิ่งแวดลอม คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และการมีน้ําใจตอ
ธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอมที่งดงามสําหรับลูกหลานและคนรุนใหมตอไป 
 
***พัฒนาคุณภาพชีวิตในแพรนดา*** 
กลุมบริษัทแพรนดา เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของคนและกระบวนการทํางาน โดยถือวาบุคลากรเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาตอความสําเร็จขององคกร และมีนโยบายสนับสนุน และใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง จัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยที่ดี และอํานวยความสะดวกสบายอยาง
เพียงพอในการทํางาน  
 

• คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน บริษัทแพรนดา ไดจัดสวัสดิการตาง ๆ เชน การรักษาพยาบาล   การจัดตั้ง
ศูนยเลี้ยงเด็กเล็ก สําหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน ตลอดจนจัดอาหาร และเครื่องแบบพนักงาน        
การตรวจสุขภาพประจําป จัดการดานประกันสังคม  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   การกอต้ังสหกรณ    
ออมทรัพยเพื่อพนักงาน และบริการรับสงพัสดุและไปรษณียแกครอบครัวที่อยูในตางจังหวัด จัดที่พัก
พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก  สโมสร  หองสมุด และศูนยกีฬา  เปนตน 

บริจาคโลหติใหกับสภากาชาดไทย 



         
The Global Compact 

 

 
 
 
 
 

 
 
นอกจากนี้ แพรนดายังใหความสําคัญกับเร่ืองความปลอดภัยและความสะดวกสบาย และสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน จัดใหมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารและโรงงาน ประกอบดวยสวนหยอม สระน้ําพุ และตนไม 
สรางความสดชื่นใหกับพนักงาน หองน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและเพียงพอสําหรับพนักงาน ทุกคน  
 

• สรางความเทาเทียม ในดานมาตราฐานงานบริษัทยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม
วาจางแรงงานเด็ก  ไมมีการบังคับการใชแรงงาน  พนักงานจะไมถูกกําหนดใหวางเงินหรือเอกสารเมื่อ
เขาทํางาน  มีการสรางความเทาเทียมกันในโอกาสและการปฏิบัติ พรอมกันนั้นยังยอมรับสิทธิของ
พนักงานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเขารวมประชุม  เจรจาและดําเนินการโดย
สรางสรรคในกิจกรรมที่เกี่ยวของ   

 
นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทํางาน  และการใหการอบรมดานความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะในการทํางานแกพนักงานอีกดวย 
 
ในป  2550   มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน  ซึ่ง
รวมถึงกิจกรรมที่ทําทุกป  อาทิ  การจัดสวัสดิการ  การตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพทางสายตาประจําปโดย
คณะแพทยจากโรงพยาบาล   การจัดอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนและการฝกซอม
อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงาน ฯลฯ  การจัดกิจกรรม “สัปดาหความปลอดภัยและอนุรักษพลังงานแบบมีสวน
รวม” เพื่อใหพนักงานตระหนักเห็นความสําคัญและสรางจิตสํานึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะในการทํางานของ 
 
พนักงาน ในดานตาง ๆ อาทิ การทํา Workshop   V-FAST คือการทํางานเปนทีม แบบขามสายงาน กระตุนให
ผูเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ ดึงขีดความสามารถ ศักยภาพของตนเองมาใชไดอยางเต็มกําลัง    

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนยรับเลีย้งเด็ก จัดตั้งสหกรณออมทรัพยฯ ตรวจสขุภาพพนักงานประจําป 
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• มาตรฐานแรงงานไทย บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการมาตรฐาน

แรงงานไทย(มรท.8001 -2546) และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ต้ังแตเดือนกันยายน 2548 
ตลอดจนวางแผนในการปฎิบัติการรายงานผล และดําเนินการแกไขเพื่อใหเขาสูระบบ การตรวจ
ติดตามขององคกร  จากความรวมแรง รวมใจ ความตั้งใจ และความจริงใจ ในการปฎิบัติตาม
มาตรฐานดังกลาว  ทําใหบริษัทฯ ไดผานการตรวจประเมินจนไดรับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ  ซึ่งการไดรับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณในครั้งนี้  

 
เปนเครื่องยืนยันถึงความเอาใจใสดูแลของบริษัทที่มีตอพนักงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา ตลอดจน
สังคมโดยสวนรวม 

 
***สงเสริมดานเยาวชน***   
ดวยตระหนักดีวาการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนปจจัยใหผูดอยโอกาส
สามารถพัฒนาศักยภาพไปสูการพึ่งพาตนเอง เปนที่พึ่งใหแกครอบครัว และกาวพนจากความยากจนไดใน
ระยะยาว ในแตละป    บริษัทฯ จึงไดจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสวนใหญเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดย 

 
รวมกับกาญจนภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และวิทยาลัยศิลปกรรมกรุงเทพฯ จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ในระบบ ”ทวิภาคี”  และรวมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแกกลุม 
เด็กดอยโอกาส เพื่อการศึกษาตอในระบบทวิภาคีระดับปวช. และปวส. สาขาเครื่องประดับอัญมณี โดยทาง
บริษัทฯ ดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 8 รวมกับกาญจนภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และโรงเรียนโสตศึกษา  
 
นอกจากนี้ยังรวมดําเนินการพัฒนา และจัดทําสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณี สําหรับ
นักศึกษาผูพิการทางการไดยิน ตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

นักศกึษาระดับอาชีวศกึษาในระบบทวิภาคใีนระดับชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2551 
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กลุมบริษัทแพรนดาฯ รวมสนับสนุนกิจกรรมคายศิลปะ “Art of All” ซึ่งจัด
ใหแกเยาวชนที่พิการ ไดมีโอกาสเรียนรู ศิลปะรวมกับเยาวชนปกติ โดย     
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดขึ้นจากความรวมมือ      
5 องคกรหลัก และบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องประดับกับสถาบันวิจัยพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเปน
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด า น ก า ร

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีของนิ สิตนักศึกษา  ในโครงการ 
“ประกวดนักออกแบบรุนใหม Thailand Student Fashion Project 
Award 2007”   
 
กลุมบริษัทแพรนดาฯ โดย บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ

อัญมณี ภายใตชื่องาน “BAJ 2007 Bangkok International Art and 
Jewelry Contest 2007”   เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานการ
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีของนิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
สงผลงานเขาประกวดชิงโลหพระราชทาน  พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน  

 
การจัดกิจกรรม “โครงการ แพรนดา ชวยนอง” มอบสนามเดก็เลน 
อุปกรณกีฬา และอุปกรณการศึกษา   แกนักเรียนโรงเรียน      
เตาหมอ จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 

แพรนดามอบเงินสนับสนนุกิจกรรมการประกวด
ออกแบบเครื่องประดับใหแก นักออกแบบรุนใหม 

PRIMA GOLD จัดประกวดออกแบบเครื่องประดับ 

แพรนดา ชวยนอง ร.ร.เตาหมอ จ.จนัทบุรี 

โรงเรียนวดับางนาใน โรงเรียนวดัผองพลอยนุสรณ สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

สนับสนุนกิจกรรมคาย  ศิลปะ “Art of All” 
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และมอบอุปกรณเครื่องเขียน, ของขวัญตาง ๆ สําหรับเด็กในโอกาส “วันเด็กแหงชาติ” แกโรงเรียนผองพลอย
นุสรณ  โรงเรียนวัดผองพลอยนุสรณ    โรงเรียนวัดบางนาใน    กิจกรรมวันเด็กสถานีตํารวจนครบาลบางนา  
นอกจากนี้ไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ เขาดูงานของบริษัทฯ เพื่อสงเสริมความรูแก
เยาวชนและผูสนใจอีกจํานวนมาก 
 
***สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน*** 
รวมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชน 
มอบอุปกรณกีฬาแก ชุมชนวรรณทอง 
ชุ มชนวั ดผ อ งพลอย  และชุ มชน         
รุงสวาง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบริษัทฯกับชุมชน และสงเสริม

ใหคนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เพื่อหางไกลยาเสพติด  
 
***กิจกรรมสาธารณะประโยชน*** 
รวมโครงการ  “อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม” ซึ่งจัดโดย ศูนยอนุรักษ
พลังงานแหงประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 
รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ ใน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑอัญมณี  รวมทั้งบริจาคอัญมณีและเครื่องประดับ 
ตัวอยางโลหะมีคาตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการทําเครื่องประดับ เพื่อเปนแหลงพัฒนาความรูแก
ผูสนใจทั่วไป 
 

มอบอุปกรณกีฬาชุมชนวัดผองพลอย มอบอุปกรณกีฬาชุมชนวรรณทอง 

รวมโครงการ “อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม” 


