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

บริษัท   แพรนดา  ดีไซน จํากัด ตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปน บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2527 และไดนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533   ซึ่ง

ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 ปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 400 ลาน

บาท  โดยมีที่ต้ังสํานักงานใหญ   เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวง  บางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

(สํานักทะเบียนทองถิ่น  เขตบางนา)  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจําหนาย  เครื่องประดับอัญมณี โดย

เครื่องประดับที่ผลิตไดแก แหวน ตางหู เข็มกลัด จี้ สรอยคอ สรอยขอมือ และอื่นๆ มี

ชางฝมือที่ชํานาญงาน และพนักงานทั้งหมดมากกวา 5,000 คน และมีบริษัทในกลุม

ทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งสิ้น 14 บริษัท โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายกระจาย

ตามภูมิภาคที่สําคัญของโลก อันไดแก ตลาดอเมริกาเหนือ กลุมประเทศประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป ญ่ีปุน เอเชียแปซิฟค และตะวันออกกลาง   

โดยในการบริหารธุรกิจนั้น   บริษัทไม เพียงจําหนายสินคา

เครื่องประดับใหกับเจาของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

เทานั้น  แตยังคํานึงถึงการพึ่งตนเองทางการตลาดดวย  ดังนั้นทางบริษัทฯ 

จึงไดสราง แบรนดของบริษัทเองขึ้นมา  อาทิเชน เครื่องประดับ
ทองคําบริสุทธิ์ 99.9% ใชชื่อสินคา Prima Gold เครื่องประดับทอง 
96.5%แบรนด Century Gold เครื่องประดับเพชรแท ในชื่อสินคา Prima Diamond เครื่องประดับเงินและ
ทองคําขาวในชื่อสินคา ESSE เครื่องประดับทอง Goldmart  เครื่องประดับอัญมณี CAI และ Julia 
เครื่องประดับเงิน Batik เครื่องประดับแฟชั่น Cristalina ฯลฯ  รวมไปถึง

ผลิตภัณฑพิเศษ และของที่ระลึก   

โดยบริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้น  ในป 2551  อยูที่ 4,061 ลานบาท  ซ่ึงเติบโตขึ้น
อยางสม่ําเสมอทุกป 

 

บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนที่จะเปน “ผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องประดับแบรนดระดับโลก”    ซึ่งได

Century Gold 
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วางรากฐานที่มั่นคงไวรองรับกับวิสัยทัศนดังกลาว โดยพิจารณาไดจากโครงสรางการบริหารที่สมดุลซึ่ง

ประกอบดวยฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ประหยัดขนาดการผลิต  (Economies of Scale)  8 
โรงงานใน 5 ประเทศ ไดแก ไทย 4 โรงงาน  อินโดนีเซีย 1 โรงงาน เวียดนาม 1โรงงาน จีน 1 โรงงาน 
และเยอรมนีอีก 1 โรงงาน  พรอมทั้งการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีที่ทันสมัยโดยบริษัทมีศูนยพัฒนา

รูปแบบสินคาของตนเอง (Design & Development Center) และตอเนื่องถึงการจัดจําหนายสินคาเครื่องประดับ

อัญมณีผานบริษัทยอยของตนเอง (Distribution base) ซึ่งกระจายตามภูมิภาคที่สําคัญของโลก ส่ิงสําคัญอีก

ประการหนึ่ง บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสงเสริมและคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังคงไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณี

เพื่อการสงออกที่ทําดวยเนื้อเงินและทอง 

 

โครงสรางของธุรกิจ 

ประกอบดวย 

1. ฐานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ(Design and Product Development Base) 
 ที่ประกอบดวยทีมงานการออกแบบที่มีความสามารถในการสรางสรรคผลงาน และทีมงานผลิตตนแบบที่มี

ทักษะในระดับโลก เพื่อการพัฒนาแบบสินคาใหกับแบรนดชั้นนํา และแบรนดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ฐานการผลิต (Production Base)  
กลุมบริษัทแพรนดา มีโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในดานการประหยัดขนาดการผลิต 

(Economies of Scale) สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และไดกระจายความ

เสี่ยงทางดานการผลิตเพื่อใหการครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินคาโดยลุมผลิตมี 8 โรงงานใน 5 ประเทศ 

ไดแก ไทย  เวียดนาม  อินโดนีเซีย จีน และเยอรมนี  ทําใหมีกําลังการผลิตรวม 8.23 ลานชิ้นตอป   

 
 

อาคารออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ ดีไซนเนอร 
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3. ฐานการจัดจําหนาย (Distribution Base) 
 โดยบริษัทฯ มีบริษัทจัดจําหนายเปนของตนเอง และตัวแทนจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ

กระจายความเสี่ยงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน ฐานจัดจําหนายเหลานี้กระจายตาม

ภูมิภาคที่สําคัญของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน อินโดนีเซีย ญ่ีปุน จีน 

เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยชองทางการจัดจําหนายมีทั้งการขายสงใหกับผูจัดจําหนายรายใหญ รายยอย 

การเปดรานคาของตัวเอง และระบบเฟรนซไชส 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pranda Korat Factory Pranda Bangna Factory 

Pranda Indonesia Factory 
Pranda China Factory 

Pranda Germany 

Crystaline Bangna Factory 

Crystaline Korat Factory 
Pranda Vietnam Factory 
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4. ฐานการคาปลีก (Retail Base)  
บริษัทมีเครือขายการคาปลีกในปจจุบันจํานวนกวา 200 แหง ต้ังอยูในยานธุรกิจและการคาทั่วโลกครอบคลุม

ต้ังแตภูมิภาคตะวันออกกลางไปจนถึงภูมิภาคเอเชียแปซิกฟก   

 

นโยบายดานการตลาด การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ทางคณะผูบริหารระดับสูงมกีารกําหนดนโยบายดานการสรางตลาดของบริษัทไวอยางชัดเจน มุงเนนที่จะกระจาย

สินคาไปตามตัวแทนจัดจาํหนายทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยพยายามรักษาสัดสวนในแตละตลาดใหสมดุลและเลือกที่

จะกระจายไปตามลูกคาหลายๆราย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการผันผวนของลกูคารายใหญ มีการกําหนดผลิต

สินคาคุณภาพดีโดยมีราคาปานกลาง 

กลยทุธการแขงขันที่สาํคัญ  
1. บริษัทมุงเนนกลยุทธดานการตลาดโดยการจัดการขายใหกระจายความเสี่ยงของตลาดออกไป  โดยมีตลาด

สงออกไมตํ่ากวา 40 ประเทศกระจายอยูทั่วโลก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจผันผวนซึ่งอาจ

เกิดขึ้นไดในประเทศใดประเทศหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยงัมีนโยบายการขยายตลาดและเสาะแสวงหาตลาดใหม ๆ ที่

มีศักยภาพในทุกป 

2. นอกจากจะขยายตลาดไปสูประเทศตาง ๆ ทั่วโลกแลว  บริษัทยงักระจายความเสี่ยงโดยการขายผานลกูคา

หลัก ๆ ในแตละประเทศ ไมผูกขาดการขายกับลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

3. บริษัทมุงเนนการบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขาย โดยมีบริษัทอยู 4 แหงจากประเทศหลักๆ ทั่วโลกคือ 

PRANDA NORTH AMERICA, H.GRINGOLRE, PRANDA UK และ PRANDA & KROLLเพื่อใหบริการ    

แกลูกคาและสามารถเขาถงึตลาดในทองถิ่นนั้น โดยทราบความตองการอันหลากหลายของลูกคาจาก ทุก ๆ 

แหงทั่วโลก 

4. บริษัทเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาหรือตลาดนั้น ๆ ไมวาจะเปนรูปแบบ 

รสนิยม หรือราคาที่ลูกคาตองการเพราะตลาดของแตละประเทศมีความตองการสนิคาที่แตกตางกนั แตใน

บางครั้งความนิยมของตลาดนั้น ๆ ไดขยายความนิยมไปสูตลาดอื่น ๆ อันสงผลใหบริษัทมีสินคา ที่มีความ

หลากหลายอยูเสมอ 
 
 

PT Gold Martindo (Indonesia) PT Pranda SCL Indonesia Pranda Guangzhou Co.,Ltd. Pranda Vietnam Co., Ltd. 
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ลูกคาเปาหมาย  
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทจะตองเปนกลุมผูซื้อที่มีศักยภาพในการสั่งไดตามคําสั่งซื้อข้ันต่ํา 

(Minimum Order) ของบริษัท นอกจากนี้ลูกคาเปาหมายจะตองเปนลูกคาที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง เปนลูกคาที่มี

การพัฒนาตามระบบการจัดจําหนายสมัยใหม ไมวาจะเปนลูกคาที่ขายผาน Cable TV ลูกคาที่ขายผาน              

E – Commerce หรือลูกคาที่เปนกลุม Special Brand เหลานี้ เปนตน ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายเหลานี้จะนําไปขาย

ตอใหกับลูกคารายยอยซึ่งเปนลูกคาระดับปานกลาง ที่ตองการซื้อเครื่องประดับอัญมณีในราคาไมแพงมากนัก 

และเปลี่ยนไดบอยตามสมัยนิยม  

บริษัทฯ ไดรวมทุนในเยอรมนี เปดตลาดใหมยุโรปตะวันออกเพื่อจําหนาย

เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับเงินทั้งในประเทศเยอรมัน และยุโรปตะวันออก 

และนอกจากนั้นยังมีการเปดตลาดในประเทศอินเดีย ณ เมืองเชนไน  นิวเดลี และมุมไบ เพื่อดําเนินการ

จําหนายเครื่อง  ประดับทอง 99.9% PRIMA GOLD ซึ่งเปนแนวดําเนินธุรกิจที่สอดรับกับการเปดเขตการคาเสรีที่มี

ผลในการลดภาษีนําเขาเครื่องประดับของอินเดีย และเพื่อเปนการขยายตลาดแบรนด PRIMA GOLDใหกวางขึ้น 

จึงไดไดเปด Shop เพิ่มอีก 3 แหงที่เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน คือ MUSCAT CITY CENTRE, QURUM CITY 

CENTRE และ BAREEQ AL SHATTI MALL  
 
นโยบายการกําหนดราคา 

การกําหนดราคาขายนั้น ไดกําหนดไวที่มาตรฐานเดียวกนัแตจะ

แตกตางกนัตรงทีก่ารใหสวนลดที่แตกตางกันไปในแตละราย ซึง่ขึ้นอยูกับ

ปริมาณการสัง่ซื้อของลูกคา ลักษณะการสั่งของลูกคา ความตองการการ

บริการจากบรษิัทมากหรือนอยลงเพียงใด รวมถงึความตองการพิเศษอื่น ๆ  

เปนตน 

 
อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย 
บริษัทมนีโยบายกระจายความเสี่ยงโดยขายสินคาไปยังประเทศตาง ๆ 

ทั่วโลก เพือ่ไมเปนการยดึติดกับตลาดใดตลาดหนึง่และจะไมขายใหลูกคา

รายใดเกิน 30% ซึ่งเปนการลดความเสีย่งและเพิ่มอํานาจการตอรองใหกับ

บริษัท เพราะไมจําเปนตองผกูมัดกับบริษทัใดบริษัทหนึ่ง 
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การพัฒนาการของ PRANDA 
 

ป 2551 
 จัดต้ังสหกรณออมทรัพยพนกังานในเครือแพรนดา จวิเวลรี่   

      เพื่อใหบริการทางดานการเงนิรูปแบบตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิง่เปนการสงเสริมใหพนักงานรูจักการออม 

 ลงทุนเพิ่มใน Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Yiuxian Gongsi จาํนวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐ  

รวมเปนทนุจดทะเบยีนและทนุที่ชาํระแลว 2.35 ลานเหรยีญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนการลงทุน 100% 

ป 2550        
  ลงทนุเพิ่มใน บริษัท พรมีาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด จํานวน 100 ลานบาท    

       รวมเปนทุนจดทะเบยีนและทนุที่ชําระแลว 200 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการลงทนุ 100%  

 ลงทุนเพิ่มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จํานวน 2.4 ลานยโูร หรือประมาณ 116 ลานบาท  

รวมเปนทนุจดทะเบยีนและชาํระแลวทัง้สิน้ 5.34 ลานยูโร คิดเปนสัดสวนการลงทนุ 51% 

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

     ซึง่เปนบริษัทจัดจําหนายเครื่องประดับอัญมณีภายใตแบรนด Christ, Cai, Merri, Michael Schumacher  

 บมจ. แพรนดา จิวเวลร่ี รวมทุนกับ  Gunjan Jewels Pvt. Ltd. ในสัดสวนการลงทนุ 51 : 49  

จัดตั้ง “Pranda  Jewelry Pvt. Ltd.” ในประเทศอนิเดีย เพื่อจัดจาํหนายเครื่องประดับทองและเงนิภายใต       

แบรนดของตนเองในประเทศอินเดีย 

ป 2549  
 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปดตัวเครื่องประดับแบรนด “Cai” ในงาน  Inhorgenta Fair ที่เมือง

มิวนิค ประเทศเยอรมันน ี

 PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับความตองของตลาดตางประเทศ จากเดิมมพีนักงานและ

ชางฝมือประมาณ 450 คน ไดเพิ่มเปน 700 คนในปจจุบัน  

ป 2548  
 ลงทุนเพิ่มในบริษัท ครสิตอลไลน จํากดั จํานวน 50 ลานบาท                                                          

     รวมเปนทนุจดทะเบียน 100 ลานบาท และถือครองสัดสวนการลงทุนที่ 96%  

 บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด  ลงนามในสัญญารวมดําเนนิธุรกิจ กับ Tomei Gold & 

Jewelry Holding โดยแตงตัง้เปนตวัแทนจดัจําหนายแบรนด “PRIMA GOLD” ในประเทศมาเลเซยี 

 บมจ. แพรนดา จิวเวลร่ี รวมทุนกับ Mr. Kroll ในสัดสวนการลงทนุ 51 : 49 

จัดตั้ง “Pranda & Kroll GmbH & Co. KG” ในประเทศเยอรมนเีพือ่จัดจําหนายเครื่องประดับทองและเงนิใน  

ประเทศเยอรมนีและทวีปยโุรป 
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ป 2547  
 บริษัทฯ ไดรับรางวลั PM Award จากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย  

ในฐานะผูสงออกที่มกีารเติบโตอยางตอเนือ่งตลอด 10 ป 

 บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดจัดจําหนายเครื่องประดับทองคําบริสุทธิ ์96.5%  

ภายใตแบรนด “Century Gold” โดยเปดสาขาแรก ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางแค และในปเดียวกนัมี

ทั้งสิน้ 7 สาขา 

ป 2546  
 ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ในนาม “Pranda Guangzhou” 

 ลงทุนเพิ่มในบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 50 ลานบาท  

รวมเปนทนุจดทะเบยีน 100 ลานบาท สัดสวนการลงทุน 100%  

ป 2539  
 ขยายตลาดสูตางประเทศในนาม “Primagold International” และ รวมลงทนุใน LG Pranda 

(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน KZ-PRANDA) เพือ่นําเขาและจดัจําหนายโลหะเงนิและทองคํา 

ป 2538  
 ขยายฐานการผลิตในตางประเทศในนาม “Pranda Vietnam” และ “Pranda SCL”  

 จัดตั้ง Pranda Singapore Pte. Limited เพื่อลงทุนในมาเลเซียและอนิโดนีเซีย 

 ลงทนุจัดตั้ง บริษัท แพรนดา ลอดจิ้ง จํากัด เพื่อบริการดานสวัสดิการใหกับพนักงานสําหรับทีพ่ักอาศัย   

ป 2537  
 ขยายฐานการผลิตไปที่จังหวดันครราชสีมา และฐานการจัดจําหนายภายในตางประเทศในนาม “Pranda UK” 

ป  2536  
 จัดตั้งพัฒนาศนูยผลิตภัณฑและพัฒนาตราสินคาในนาม “PRIMA GOLD” พรอมจดัจําหนายภายในประเทศ 

ป 2535  
 ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งฐานจําหนายของตนเองในตางประเทศในนาม Pranda North America, Inc. และ 

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

ป 2533  
 เขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชอักษรยอ “PRANDA”  

 บริษัทฯ ไดลงทุนจัดตัง้ฐานการผลิตในนาม “ Crystaline Co., Ltd.”  

ป 2527  
 ขยายธุรกิจโดยการตั้งฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณี พรอมเปลี่ยนชื่อมาเปน “Pranda Jewelry” 
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การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย   บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ 
 

บริษัท แพรนดา จวิเวลรี ่จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) มาโดยตลอด 

โดยใหความสาํคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมสีวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน ผูบริหาร

บริษัทและบรษิัทยอย และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน คูคา เจาหนี ้ ลูกคา คูแขง ตลอดจน

สภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม โดยบริษัทไดกาํหนด “หลกัปฏิบัติและความรับผิดชอบของผูบริหารและ

พนกังานของบริษัท” เพื่อใหกิจการดําเนนิไปดวยดี มีความมัน่คงและมีผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝายดงันี ้

•   ผูถือหุน :    เปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  สามารถตรวจสอบได สรางผลกําไร

และผลตอบแทนที่เหมาะสม และการเติบโตของธุรกิจที่ตอเนื่อง  

•   ลูกคา  :   ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในคุณภาพของสินคา การบริการที่ 

ดีเลิศ สัมพันธภาพที่ดี              

•   พนักงาน  :  ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เสมอภาค ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม  เปนธรรม    ตลอดจน

สภาพการทํางานที่ดีและปลอดภัย 

•   คูคาและเจาหนี้  :   การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนตามเงื่อนไขทางการคารวมถึงการปฏิบัติตาม

สัญญาตอคูคา ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงทางการเงินอยางเครงครัด 

•   คูแขง :      ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม  ไมทาํลายชื่อเสียงของคูแขงขันดวยการกลาว

รายโดยปราศจากซึง่มูลความจริง 

•   สงัคมและสิ่งแวดลอม : มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเปนสําคัญ รวมกิจกรรม

ของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติอยางเครงครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
จริยธรรมธรุกิจ 
บริษัทฯไดกําหนด “หลักปฏิบัติความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานของบริษัท” ไวเปน        

ลายลักษณอักษร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และไดแจงใหกรรมการและพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด  เพื่อการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด ความโปรงใสและยึดมั่นในความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูลงทุน  

การเอาใจใสพนักงาน 

ดวยความที่เปนผูวาจางทีม่คีวามหวงใยตอพนักงาน บริษัทฯ จงึสรางโอกาสที่เทาเทียมกันใหกับพนกังาน

ในเรื่องของการทํางาน โดยไมยึดติดในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ สถานะทางสงัคม บริษทัฯ ยงัจัดใหมี

ระบบการใหคาชดเชย คาตอบแทน และผลประโยชนสําหรับพนักงาน  
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การสนับสนุนดานการศึกษา 
บริษัทฯเนนในเรื่องความหวงใยและเปดกวางในเรื่องตางๆโดยการสรางความรวมมือกบัสถาบนัการศกึษา

ตางๆ เพื่อเปนการสรางโอกาสใหแกนักศึกษาเพื่อเขามาฝกงาน เปดโอกาสในการรับนักศึกษาเขาฝกงานใน

หลากหลายสาขา นอกจากนั้น PRANDA ยังไดแบงปนความรูและความเชี่ยวชาญในดานการเปนผูนําดาน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สงผูบริหารและพนักงานบริษัทฯที่มีความชํานาญการ เขารวมรับเชิญเปน

วิทยากรใหความรูในโอกาสตาง ๆ   
ความรับผิดชอบตอคูคาและเจาหนี ้
บริษัทมีระบบการคัดเลือกคูคาที่เปนธรรมเพื่อจัดหาสินคาและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมตาม

สภาพการณของตลาดเพื่อใหบริษัทสามารถขายสินคาในราคาที่เหมาะสมโดยที่คูคาสงมอบวัตถุดิบตรงเวลา 

สัมพันธกับกระบวนการผลิต บริษัทถือวาคูคาเหลานี้คือพันธมิตรทางการคาที่มีคุณภาพควรคาที่จะพัฒนา

สัมพันธภาพที่ดีตอกันตอไป 
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
บริษัทฯ  ทราบดีวาธุรกิจจะประสบความสําเรจ็ในระยะยาวได ถาบริษัทฯ มีความหวงใยและเอาใจใสตอ

ผูที่มีบทบาทสําคัญตอบริษัท  ดังนั้น ตลอด 3 ทศวรรษที่ผานมา  บริษัทฯ จึงมุงมั่นและคํานึงถึง  สมดุลของการ

สรางประโยชนเพื่อตอบแทนผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคาและเจาหนี้ คูแขง และสังคมสิ่งแวดลอม บริษัทเชื่อมั่น

วาปจจัยเหลานี้จะเปนกลไกสําคัญในการสรางธุรกิจใหเติบโตอยางมีดุลยภาพและยั่งยืนตลอดไป  
นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 
หลักการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดาํรัสชี้แนะเพื่อการ

พัฒนาอยางยัง่ยนืซึ่งเปนปรัชญาที่มุงเนนความสมดุลและพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใหความสาํคัญกับการใชความรูอยาง

รอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงคุณธรรม ซึ่งตรงกบัหลักการพืน้ฐาน

ของบริษัท 8 ประการ อันประกอบดวย  

1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของ
ตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได       

(Accountability) 

2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่ เพียงพอ 

(Responsibility) 

3. ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) 

4. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม  (Equitable Treatment)   

5. ความโปรงใสในการดําเนินงานที่ตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย  (Transparency) 

6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  (Ethics) 
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7. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในระยะยาว  (Vision to Create Long Term 

Value) 

8. การมีความรับผิดชอบตอสังคม  (Corporate Social Responsibility)  

 

   อีกทัง้บริษัทฯ ไดยึดถือแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการที่ดีตามการสงเสริมของตลาดหลักทรัพยฯ โดย

มุงหวังใหคณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทพัฒนาระดับการกาํกับดูแลกิจการใหสามารถเทียบเคียงไดตาม

มาตรฐานสากล เพื่อประโยชนตอบริษทัและเพื่อประโยชนโดยรวมตอความสามารถในการแขงขันและการเติบโต

ของตลาดทนุไทยตลอดจนสบับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยืนของประเทศโดยบริษัทไดแบงเนื้อหา

ของหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีออกเปน 5 หมวด ไดแก   

 

หมวด 1:  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หมวด 2:  สิทธิของผูถือหุน ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและบทบาทตอผุมีสวนไดเสีย 

หมวด 3 : การเปดเผยขอมูลสารสนเทสและความโปรงใส 

หมวด 4:  การควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

หมวด 5:  จรรยาบรรณ 
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คุณคารวม (Core Value)   
 

  เพื่อการกาวไปสูความสาํเร็จอยางยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการ “คุณคารวม” (Core Value) 

ตอเนื่องจากป 2550 โดยในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง คณะกรรมการคุณคารวม เพื่อสงเสริมและ

สนับสนนุ การสรางคุณคารวม ( Core Value ) ใหเกิดขึ้นในกลุมบริษัท โดยจะตองสรางการมีสวนรวมของ

พนกังานอยางทั่วถงึ ปรับปรุงกิจกรรมการมีสวนรวมใหเปนระบบ มกีารดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดจนการ

ประยุกตกิจกรรม โครงการ เขามาสูวิถีการปฏิบัติงาน และการดําเนนิชีวิตอยางสอดคลอง กลมกลืน ตามคุณคา

รวมที่ยึดถือรวมกัน  โดย “คุณคารวม” ที่ทุกคนของกลุมบริษัทแพรนดากําหนดรวมกันประกอบดวย 

1. Teamwork (การทาํงานเปนทีม)   

    ความหมาย : การประสานงาน รวมมอื รวมใจ เสริมสรางแรงบนัดาลใจซึ่งกนัและกันใหเกิดการมีสวน

รวมของพนักงานทุกระดับชัน้เพื่อใหผลการทํางานไปสูเปาหมายของบริษัท 

2. Continuous Improvement (การพัฒนาอยางไมหยดุยั้ง) 

    ความหมาย : การสรางโอกาสและเห็นความสาํคัญในการปรับปรุง การพัฒนาอยางตอเนื่องนาํไปสูส่ิง

ที่ดีกวาเสมอ ทั้งในระดับบุคคล หนวยงาน และบริษัท เพือ่ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. Stakeholder Focus (ยึดผูมีผลประโยชนรวมกันเปนศูนยกลาง) 

    ความหมาย : การใหความสนใจ ใสใจ มีความยุติธรรม โปรงใส ในการทาํงาน โดยยึดผูถือผลประโยชน

รวมกันเปนศนูยกลาง ซึง่ไดแก กลุมตางๆ คือ ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ชุมชน และสังคม 

โดยหลักดงักลาวนี้ไดแสดงใหเหน็ชัดเจน ในคําที่ยึดถือรวมกนัวา “ประสานใจ ใฝพัฒนา สราง

คุณคา รักษาคุณธรรม” 

ตลอดป 2551 กลุมบริษทัฯ ไดดําเนินกิจกรรม Core Values  ดังนี ้

1. จัดอบรมหลักสูตร Train for Trainer โดยมีวิทยากรกระบวนการรวม 22 คน 

2. จัดอบรมใหกบัพนกังานสายผลิตจํานวน 656 คน 

3. จัดอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารรุน 1 ระดับหัวหนารวม 28 คน 
 

และไดจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสนองตอบตอคุณคารวม ซึง่ไดจัดทาํโครงการทัง้หมด 7 โครงการ โดย

การแตงตั้งคณะทํางานแตละโครงการ รวมทัง้จัดทาํแผนงานและเสนองบประมาณ และนําเสนอคณะกรรมการ

สงเสริมคุณคารวมอนุมัติดําเนนิการ โครงการทั้ง 7 มีดังตอไปนี้ :- 

1. โครงการลดขยะ 

2. โครงการลดหนี ้
3. โครงการลดคาใชจายในการเดินทาง 
4. โครงการสรางเสริมสุขภาพ 
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5. โครงการรณรงคสรางสรรคนวัตกรรม 

6. โครงการพฒันาความรู 
 
ภาพขาวกิจกรรม 
อบรม Core Values  
เมื่อวันที่ 26 -27  มิถุนายน ที่ผานมา  คุณสมศักด  ศรีเรืองมนต ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

บมจ.แพรนดา จิวเลรี่ (โคราช) เปนประธานกลาวเปดการ

อบรม “การเชื่อมโยง Core Values” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรูและเขาใจ Core Values 

ของแพรนดาฯ โดยฝกใชกระบวนการฟง การครุนคิด และ

การพูด   เพื่อใหเกิดความไววางใจสมาชิกในกลุม เพื่อสราง

ใหเกิดพลังสรางสรรค ที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสนองตอบ

ตอ Core Values รวมกัน สมดังคําที่วา ประสานใจ          

ใฝพัฒนา สรางคุณคา รักษาคุณธรรม การอบรมในครั้งนี้ 

จัดใหกับพนักงานอายุงานระหวาง 15-24  ป  จํานวน 90 คน ซึ่งแบงเปน 3 รอบ โดยคุณศศิโสภา  วัฒกีเจริญ 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส และคุณสมพร หิรัญรัตน  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล เปน

วิทยากรใหความรูรวมกับผูบริหารของโรงงานโคราช 

 

การดําเนินการสําคัญในป  2552   
 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาความสําเร็จขององคกรมิไดวัดจากความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของผล

ประกอบการ และตัวเลขทางการเงินเทานั้น หากยังรวมถึงการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม การดําเนินธุรกิจอยางมี

จริยธรรม และมีสวนชวยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได 
ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 
ดานการศึกษา : 

• รวมกับกาญจนภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง และวิทยาลัยศิลปกรรมกรุงเทพฯ จัดการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาในระบบ ”ทวิภาคี” และรวมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาชีพแกกลุม เด็กดอยโอกาส เพื่อการศึกษาตอในระบบทวิภาคีระดับปวช. และปวส. สาขา

เครื่องประดับอัญมณี โดย ดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 9   
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ภาพขาวกิจกรรม 
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป 51 
เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2552 ที่ผานมา บริษัท แพรนดา  จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ไดจัด ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปการศึกษา  2551 และนักศึกษา

ระบบเทียบโอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  โดยมี  คุณปราโมทย  เตียสุวรรณ  ประธาน
โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี    คุณพนิดา     
เตียสุวรรณ  รองกรรมการผูจัดการใหญ  และ

คณาจารยผูสอน   รวมแสดงความยินดีพรอมกลาวให

โอวาท แกนักศึกษา ซึ่งในปนี้มีผูสําเร็จการศึกษาระบบ

ทวิภาคี  48   คน  ระบบเทียบโอน  23 คน  รวมทั้งสิ้น 

71 คน และในโอกาสเดียวกันนี้  ทางบริษัทฯ ยังไดมอบรางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณใหแกนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดี  ไดแก นางสาวรัญชิดา  แซลี และนายวิชา กงชัย   โดยงานดังกลาวจัดขึ้น   ณ หองอบรม  อาคาร

สโมสรบริษัทฯ  

 
นศ.ทวิภาคี โคราช รับรางวัลประกวดในงานวันวิทยาศาสตร 
คณะผูบริหาร บริษัท แพรนดา โคราช   นํานักศึกษาใน

โครงการศึกษาตอระบบทวิภาคี ระดับปวช. สาขาเครื่องประดับ

อัญมณี เขารวมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร ประจําป 2552  

เพื่อสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษา  สนใจศึกษาคนควา 

แสดงออกถึงความรูความสามารถ  และทักษะทางดาน

วิทยาศาสตร  และกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาตัวเองและ

ประเทศตอไป  โดยนักศึกษาในโครงการศึกษาตอระบบทวิภาคีระดับ

ปวช.ชั้นปที่ 2 และปที่ 3  สาขาเครื่องประดับอัญมณี  ไดรับรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 การ

ประกวดแฟนซี รีไซเคิล  จากวัสดุเหลือใช  งานดังกลาวจัดขึ้น  ณ  

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 

2552  ที่ผานมา   
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• รวมกับกาญจนภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง รับนักศึกษาผูพิการทางการไดยิน ตามแนว

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขารับการเรียนรูงานและ
บรรจุเขาทํางานเปนพนักงานของบริษัทฯ  

ภาพขาวกิจกรรม 
รับนศ. หลักสูตรระยะสั้น ผูพิการทางการไดยิน เปนพนักงาน 

บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ รวมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง โรงเรียนโสตศึกษาและ วิทยาลัยราชสุดา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สําหรับผูพิการทางการไดยิน  โดย

รับนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน  30  คน  เขามาทัศนศึกษา กระบวนการผลิตเครื่องประดับ   ในขณะเดียวกันได

รวมจัดทําสื่อการเรียนการสอนตางๆ  ตลอดจนวิดีทัศน และภาษามือเพื่อใชสําหรับการเรียน การสอนแกผูพิการ

ทางการไดยิน บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปดโอกาส เพื่อสรางอาชีพใหผูพิการ และหวังที่จะเห็นผูพิการเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยูและใชชีวิตอยูรวมกับคนปกติ โดยไมเปนภาระตอครอบครัว

และสังคม  ปจุจบัน  มีนักเรียนจากโครงการฯ ที่ไดเรียนจบหลักสูตรแลว  และไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงาน

ประจําของบริษัทฯในโครงการนํารองจํานวน  6 คน  

• สนับสนุนการผลิตเครื่องประดับ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบ

เครื่องประดับอัญมณี และเปดเวทีใหนักออกแบบรุนใหม อาทิ นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงผูที่มี

ใจรักในการออกแบบ ในโครงการ “การประกวดออกแบบเครื่องประดับ” ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 

• มอบอุปกรณเครื่องเขียน, ของขวัญสําหรับเด็ก ตลอดจนขนมขบเคี้ยวตาง ๆ  ในกิจกรรม “วันเด็ก

แหงชาติ” ใหแก โรงเรียนในชุมชนใกลเคียง อาทิ โรงเรียนวัดผองพลอย โรงเรียนผองพลอยนุสรณ  

โรงเรียนศรีเอี่ยมนุสรณ และโรงเรียนวัดบางนาใน  
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ภาพขาวกิจกรรม 
แพรนดาฯ รวมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็ก” 
คุณพิเชฐ   สุพพัตกุล  ผูจัดการ
สวนทรัพยากรบุคคล   คุณรัชนี 
ขวัญศรี หัวหนาแผนกสารสนเทศ 
เปนตัวแทน บริษัท  แพรนดา  จิวเวลรี่  

จํากัด (มหาชน) นําของขวัญไปมอบ

ในเทศกาลวันเด็ก แก  โรงเรียนผอง

พลอยอนุสรณ  เนื่องในโอกาสวันเด็ก

แหงชาติ และกีฬาสีของโรงเรียน  โดย

มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือสังคม 

และสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 

โรงเรียน  พรอมทั้ง สงเสริมใหเด็ก

เติบโตเปนเด็กดีมีคุณภาพตอไป 

 

• สงผูบริหารและพนักงานบริษัทฯที่มีความชํานาญการ เขารวมรับเชิญเปนวิทยากรให
ความรูแกนักศึกษา ตามสถานศึกษาตางๆ  อาทิ เชน 

ภาพขาวกิจกรรม 

เสวนา “จริยธรรมวิชาชีพ” 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 คุณปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการ

กลุมบริษัทแพรนดา  และที่ปรึกษาเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอม หรือ SVN Asia  ไดรับเชิญเขารวมเสวนา “สื่อไทยกับ

จริยธรรมวิชาชีพ”   ซึ่งตอนหนึ่งของเนื้อหา คุณปรีดา ไดสะทอน

มุมมองจากนักธุรกิจเพื่อสังคม  วา  การมีจริยธรรม และการมี
คุณธรรม มีความสําคัญอยางยิ่งกับทุกวิชาชีพ  เพราะจรยิธรรมจะ
เปนสิ่งที่สรางคุณคาใหกับสังคม  ทําใหสังคมนั้นๆใหมีความสงบสุขรมเย็น  โดยการเสวนาครัง้นี ้จดึขึน้โดย 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   ณ  โรงแรม แกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน ถนนรัชดาฯ  
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รวมประชุมวิชาการ  “โครงการถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและ
ครอบครัว” 
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา คุณพนิดา เตียสุวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ คุณสมพร หิรัญ

รัตน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล พรอมดวยตัวแทน         

คูสมรส  บมจ.แพรนดาจิวเวลรี่ ที่เขารวมกิจกรรมในโครงการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัวเขารวมงาน

ประชุมวิชาการ โครงการถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว ซึ่งการจัดงานถอด

บทเรียนโครงการในครั้งนี้ มีวัถตุประสงคเพื่อเปนแบบอยางการ

พัฒนาบุคลากรในหนวยงานโดยเฉพาะดานครอบครัวและเพื่อ

เปนขยายฐานแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในดานครอบครัวสูหนวยงานภาคธุรกิจ และสถานประกอบการอื่นๆ อีก

ตอไป   โดยกอนหนานั้นทางบริษัทฯ ไดรับเลือกใหบันทึกเทปและสัมภาษณตัวแทนคูสมรสเพื่อจัดทําสารคดีส้ัน

สรุปโครงการฯ สําหรับใชเผยแพรในการประชุมในครั้งนี้ การจัดงานดังกลาวจัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 

ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ 

 
แสดงวิสัยทัศน CSR PRANDA 

วันที่ 27 สิงหาคม 2552 คุณปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการ 

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ไดรับเชิญจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เขารวมนําเสนอ วิสัยทัศน นโยบาย ความรับผิดชอบตอ

สังคมของ บมจ.แพรนดา   จิวเวลรี่    ณ หองประชุม 1109 ชั้น 11 อาคาร

ตลาดหลักทรัพย   แหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

 

• เปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ เขาดูศึกษาและดูงานของบริษัทฯ 

ภาพขาวกิจกรรม 

เขตบางนา เขาเยี่ยมชมระบบความปลอดภัยของบริษัทฯ 
คุณปราโมทย เตียสุวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญอาวโุส  
คุณศิริวรรณ เทียนทองไทย ผูจัดการฝายบริหารและบริการ
ทั่วไป และคุณพิเชฐ สุพพัตกุล ผูจัดการสวนทรัพยากร

บุคคล  ได ใหการตอน รับ  คุณอรุณ   พวงสมบั ติ  ผูช วย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตบางนาและคณะเขาเยี่ยมชม “ระบบ

ความปลอดภัยของบริษัท” ซึ่งการเขาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เปนผลสืบ

เนื่องมาจากกรณีเกิดเหตุการณเพลิงไหม ที่ซานติกาผับที่ผานมา เพื่อเปนการปองกัน และเตรียมความพรอมใน
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เร่ืองของความปลอดภัยของสถานประกอบการ และความพรอมของอุปกรณตางๆ ในการแจงเตือน ระงับเหตุ เมื่อ

มีเหตุฉุกเฉินใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยูตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อวันศุกรที่13 กุมภาพันธ 

2552 ที่ผานมา   

 

รวมหารือทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
วันที่  26 กุมภาพันธ 2552  ที่ผานมา คณะผูแทนนักธุรกิจจาก

ประเทศจีน ใหเกียรติเขาเยี่ยมชมการผลิต ของ บมจ. แพรนดา 

จิวเวลรี่ นอกจากนี้ยังรวมหารือทางธุรกิจ และตอยอดธุรกิจ

อัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมี คุณประพีร  สรไกรกิติกูล 
กรรมการผู จัดการใหญ  คุณปราโมทย  เ ตียสุวรรณ         
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  พรอมดวยผูบริหาร บมจ.

แพรนดา จิวเวลรี่ ใหการตอนรับ 

คณะสมาคมเครื่องประดับแหงเมือง KERALA และสื่อมวลชน จากประเทศอินเดีย เยี่ยมชม
แพรนดาฯ  

วันที ่ 26 กมุภาพันธ 2552 ที่ผานมา คุณปราณ ี คุณประเสริฐ 
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส คุณชนัตถ สรไกรกิติกูล 
ผูจัดการฝายพัฒนาธรุกิจ บมจ. แพรนดา จิวเวลร่ี และ    
Mr. Vinod Tejwani,  Managing Director Pranda Jewelry 
Private Limited (INDIA) ใหการตอนรับคณะจากสมาคม

เครื่องประดับแหงเมือง Kerala และสื่อมวลชนจากประเทศอินเดีย 

ในโอกาสเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ บมจ. แพรนดา  จวิเวลรี่  

 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมบรษิัทฯ 
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 คุณปราโมทย เตียสุวรรณ 

รองกรรมการผู จัดการใหญอาวุ โส  และ คุณพนิดา        

เตียสุวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวยคณะ

ผูบริหาร บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ ใหการตอนรับ   คุณชัยวัฒน 

เกิดผล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ

คณะอนุกรรมการอัตราคาจางฯสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เขาศึกษาดูงานดานโครงสรางองคกร และการบริหารงานดาน

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ พรอมเขาเยี่ยมชมขบวนการผลิตและชมสินคาสําเร็จรูป ณ ศูนยโชวรูม 
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คณะนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกลา เยี่ยมชมแพรนดาฯ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552  บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด 

(มหาชน)  ไดใหการตอนรับ  คณะนักศึกษา  จากสถาบัน

พระปกเกลา (ปศส.รุนที่ 7) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสําหรับผูบริหารระดับสูง กลุมศึกษาศักยภาพการ

แข งขันและการค าระหว างประ เทศ  โดยมี  คุณกัณชิ ง        

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ เปน

วิทยากรใหขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารงานของบริษัทฯ การ

ดําเนินการทางธุรกิจ และขอมูลทางการตลาด รวมไปถึงกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ใหกับทางคณะ

นักศึกษาที่ดูงานในครั้งนี้ ณ หองพัฒนาบุคคล อาคารสโมสร   

 

ดานความสัมพันธกับชุมชน : 
• รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมสถานีตํารวจนครบาลบางนา  

• มอบอุปกรณกีฬาใหกับคณะกรรมการชุมชนวรรณทอง  ชุมชนรุงสวาง และชมุชนวัดผอง

พลอย โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานกับชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสาธารณะประโยชนอื่นๆ : 
 
รวมหนุนภาครัฐนํารอง Thailand Best Friend 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 คุณเดชา  นันทนเจริญกุล รองกรรมการผูจัดการ

ใหญ  บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ ไดเปนตัวแทนบริษัทฯ เขารวมพิธีแถลงขาว

โครงการนํารอง Thailand Best Friend 2009 ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย  และ   

กรมสงเสริมการสงออก ไดจับมือกับภาคเอกชนผูสงออก โดยทางกระทรวงฯ

คัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมที่สรางรายไดจากการสงออกเขาประเทศในอันดับตนๆ 

เขารวมโครงการ อาทิ  กลุมสินคาประมง, ปศุสัตว, เกษตร, สินคาแฟชั่น  ซึ่ง 

บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ ก็เปนหนึ่งในผูไดรับเชิญเขารวมโครงการดังกลาว  โดย

เชิญคูคารายสําคัญๆ เขารับสิทธิพิเศษที่รัฐบาลจะเปนผูมอบใหในฐานะแขกของ
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รัฐบาล เชน การใหสวนลดพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนําของประเทศ ทั้งโรงแรมและรีสอรทหรู, รานอาหาร

ยอดนิยม, สปา, ฟตแนส, สนามกอลฟ, โรงพยาบาล, ศูนยการคาชั้นนําและการใหสิทธิพิเศษ Fast Lane ในการ

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง อันเปนการรวมสรางความสัมพันธทั้งระหวางผูสงออก คูคา และภาครัฐ ใหแนนแฟ

นยิ่งขึ้น  ทั้งนี้โครงการ Thailand Best Friend เปนหนึ่งในโครงการกระตุนเศรษฐกิจการสงออกของรฐับาล  ซึง่หาก

ประสบความสําเร็จภาครัฐจะขยายผล และดําเนินการตอเนื่องในปถัดๆไป 
 

• รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ ในการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑอัญมณี  รวมทั้งบริจาคอัญมณีและเครื่องประดับ ตัวอยางโลหะ  มีคาตลอดจน

เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการทําเครื่องประดับ  

• รวมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย เปนประจําทุก ๆ 3 เดือน  
 

ภาพขาวกิจกรรม 
บริจาคโลหิต เติมบุญผูให เติมชีวิตผูรับ 
วันที่ 6  กุมภาพันธ 2552 ผูบริหารและพนักงาน บมจ. แพรนดา   จิวเวลรี ่ 

รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม  ดวยการรวมใจกันบริจาคโลหิต 

ใหกับสภากาชาดไทย  ซึ่งการบริจาคโลหิตนับวาเปนกุศลอันสูงสุดเพราะเปน

การใหสวนหนึ่งของชีวิตไปชวยตอชีวิตใหผู อ่ืน   โลหิตที่ได รับบริจาค 

สภากาชาดไทย จะนําไปชวยเหลือเพื่อนมนุษยตอไป การรับบริจาคโลหิต

ดังกลาว จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารสโมสร ต้ังแตเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น.   

 

รวมใจบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย 
วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2552  ผูบริหารและพนักงาน  บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่  

และ บริษัท คริสตอลไลน จํากัด  รวมใจกันบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาด

ไทย โดยไดรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม โลหิตที่บริจาคดังกลาว      

สภากาชาดไทยจะนําไปชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษยตอไป การรับบริจาคโลหติ 

จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารสโมสร ต้ังแตเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น.  
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สงเสริมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตพนักงาน : 

นอกเหนือจากการจัดหาสวัสดิการตางๆ อาทิ หองสมุด สําหรับใชศึกษาคนควาขอมูล การรักษาพยาบาล

พรอมแพทยและพยาบาล มีศูนยพัฒนาการเลี้ยงเด็ก จัดอาหาร และเครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพ

ประจําป จัดการดานการประกันสังคม  บริการรับสงพัสดุและไปรษณียแกครอบครัวที่อยูในตางจังหวัด จัดที่

พักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก หองออกกําลังกาย อาคารสโมสรและศูนยกีฬา   และความเปนอยูที่ดี 

ตลอดจนเสริมสรางทักษะความรูความชํานาญในวิชาชีพ การใหความสําคัญตอบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียม

กัน และการเปดโอกาสในการกาวหนาและประสบความสําเร็จในการทํางานแลว กลุมบริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ 

จํากัด (มหาชน)  ยังใหความสําคัญอยางยิ่งในดานตางๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ  ดังนี้ 

• จัดตั้ง “สหกรณออมทรัพยพนักงานในเครือแพรนดา จิวเวลรี่” 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การประหยัด การออมทรัพย เปนการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่

สําคัญเปนการวางแผนชีวิตในอนาคต  รวมกันแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

ภาพขาวกิจกรรม 
สหกรณฯ รวมมอบรางวัลงานปใหม  
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 คุณพนิดา เตียสุวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ ในฐานะ

ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย พนักงานในเครือแพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด และคุณภัทนีย วิภาส-

วงศ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยฯ ไดมอบบัญชีเงินฝากออมทรัพย ใหกับ  

คุณศิริวรรณ  เทียนทองไทย   ผูจัดการฝายบริหารและบริการทั่วไป ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานปใหมและวันเด็กประจําป ซึ่งเปนบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยพิเศษมูลคา 500 บาท จํานวน 4 รางวัล ใหกับแพรนดาฯ 

กรุงเทพ และอีก 2 รางวัล ใหกับแพรนดาฯ โคราช เพื่อเปนของขวัญใหกับ

พนักงานที่โชคดีจากการจับรางวัล ในงานเลี้ยงสังสรรคปใหมในวันเสารที่ 10 

มกราคม 2552 นี้  

 
สหกรณฯ แพรนดา ประชุมสามัญประจําป 2551 
วันที่  26 มีนาคม  2552 คุณพนิดา  เตียสุวรรณ  ประธาน

กรรมการสหกรณออมทรัพย พรอมดวยผูบริหารและพนักงาน 

บริษัท แพรนดา   จิวเวลรี่ จํากัด(มหาชน) เขารวมการประชุมใหญ

สามัญประจําป 2551 ของ สหกรณออมทรัพยพนักงานในเครือ    

แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงใหสมาชิกทุกทานรับทราบถึงผลการดําเนินงานของสหกรณใน

ปที่ผานมา พรอมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2552  การประชุมดังกลาวจัดขึ้น ณ อาคารสโมสร  
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สหกรณฯแนะนําขอมูลใหกับสมาชิกใหม คริสตอลไลน โคราช 
วันที่ 27 พฤษภาคม  2552  คุณพนิดา เตียสุวรรณ  รองกรรมการผูจัดการใหญ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย พนักงาน  

ในเครือ แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด พรอมดวยคุณภัทนีย 

วิภาสวงศ ผูจัดการสหกรณฯ ไดรวมประชุมชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับ สหกรณออมทรัพยฯ ใหแกผูบริหาร 

บริษัท คริสตอลไลน จํากัด (โคราช) และบริษัทใน

เครือ ไดรับทราบขอมูลการสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน

และบริการตางๆ พรอมกับเชิญชวนเขารวมสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ที่จะเปดใหบริการในเร็วๆนี้ โดย

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ “ใหทุกคน รูจักการประหยัด อดออม และดูแลชวยเหลือ  ซึ่งกันและกัน”  

 

สหกรณฯ แนะนําขอมูลใหกับสมาชิกใหม พรีมาโกลด 
วันที่ 8 มิถุนายน 2552   คุณพนิดา เตียสุวรรณ  รองกรรมการผูจัดการใหญ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย พนักงานในเครือ แพรนดา 

จิ ว เวลรี่  จํ ากัดพรอมด วย คุณภัทนีย    วิภาสวงศ  

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยฯ   ไดรวมประชุมชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับ สหกรณออมทรัพยฯ ใหแกผูบริหาร

และพนักงาน บริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด ไดรับทราบขอมูล พรอมกับเชิญชวนเขารวมสมัคร

เปนสมาชิกสหกรณ ออมทรัพยฯ  โดยมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อ  “ใหทุกคน รูจักการประหยัด อดออม และดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน”  
 

• จัดตั้งโครงการ “ขยะมีคา รักษาสิ่งแวดลอม”  เพื่อกอใหเกิด

ระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสํานึกที่

ดีงามใหกับพนักงานและบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อใหเปนคนดี

ของสังคม และกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมในการ

จัดการขยะ พรอมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดจากขยะรี

ไซเคิลใหกับพนักงาน สงผลกอใหเกิดนิสัยการออมแกพนกังาน ซึง่

จะเปนกําลังสําคัญที่จะนําไป   สูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบรษิัทฯตอไป 

 

 

 



  - 22 -

• จัดใหมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการภายในบริษัทฯ เพื่อเปนผูแทนของบุคลากรในการรวม

ป รึกษา  หารือ  และ เสนอ

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ รื่ อ ง

สวัสดิการแรงงานตาง ๆ ที่

เปนประโยชนแก บุคลากร

และบริษัท   

 

• จัดโครงการ  “สงเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว” เพื่อขยายแนวความคิดการพัฒนาความรู

ความเขาใจ ทักษะในการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกตอง รวมถึงทักษะครอบครัวตางๆ ที่เปนประโยชนเพื่อสราง

เครือขายพอแมผูปกครองใหเกิดขึ้นในบริษัทฯสูการพัฒนาเด็กและสรางสังคมอยางยั่งยืน ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดใหความสําคัญ และสงเสริมอํานวยความสะดวกในการสรางดุลยภาพใน

ชีวิตการทํางานของพอแมผูปกครองมาโดยตลอด  ดวยการตั้งศูนยพัฒนาการเลี้ยงเด็ก 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพขาวกิจกรรม 
ถายทํารายการ “หัวใจใกล
กัน” 
วั น ที่  2 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 2         
คุณปราโมทย   เตียสุวรรณ  
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(อาวุโส) ไดบันทึกเทปสัมภาษณ

เพื่อออกอากาศในรายการ “หัวใจ

ใกลกัน” ซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท แก็งคซูเปอร จํากัด รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

หรือ (สสส.) ออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 17.45-17.55 น. ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย เนื้อหาของการถายทํา

คร้ังนี้กลาวถึง การจัดสวัสดิการศูนยพัฒนาการเด็กเล็กของบริษัทฯ ใหกับลูกของพนักงาน ซึ่งเปนการสรางสรรค

สังคม ภายในแพรนดาและเปนหนึ่งในนโยบายสรางแพรนดาใหเปนบานหลังที่สอง   
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เอเซีย พรีซิช่ัน เยี่ยมชม ศูนยพัฒนาการรับเล้ียงเด็ก แพรนดาฯ 
วันที่ 11 กันยายน 2552 คุณสมพร หิรัญรัตน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, คุณกัณชิง เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  และคุณพิเชฐ สุพพัตกุล ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล บริษัท       

แพรนดา   จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ใหการตอนรับคณะเยี่ยมชมจาก บริษัท เอเซีย พรีพิชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ที่ดําเนินธุรกิจดานชิ้นสวนยานยนตและอิเล็กทรอนิกส เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานศูนยพัฒนาการรับเลี้ยง

เด็กของบริษัทฯ เพื่อเปนกรณีศึกษาตัวอยางและนําแนวทางในการบริหารศูนยพัฒนาการรับเลี้ยงเด็ก ไปใชกับ

บริษัท เอเชีย พรีพิชั่น พรอมทั้งไดเขาเยี่ยมชมในสายการผลิตและศูนยโชวรูม อีกดวย  

 

• จัดใหมีการตรวจรางกายเปนประจําทกุป สําหรับผูบริหารและพนักงาน 

• จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในดานการ ปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนประจาํทุกป เพื่อเสริมสราง

ความรูความเขาใจและแนวคิดในการปฐมพยาบาล และทราบถึงหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล  

ภาพขาวกิจกรรม 
อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําป 2552 
วันที่ 24 มีนาคม 2552 บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด(มหาชน) รวมกับ โรงพยาบาลไทยนครินทร  ไดจัดอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําป 2552 โดยไดรับเกียรติจาก คุณนิรันดร  แยมไผ วิทยากรอบรมหลักสูตรการ

ปฐมพยาบาลและการกูชีวิตเบื้องตน  ประจําโรงพยาบาลไทยนครินทร  มาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการ

ปฐมพยาบาล การดูแลบาดแผล การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ  และการกูชีวิตเบื้องตนใหกับพนักงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความเขาใจ  และสามารถนําไปปฎิบัติไดจริงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กอนถึงมือแพทย  การอบรม

ดังกลาว จัดขึ้น ณ หองพัฒนาบุคคล  อาคารสโมสร  



  - 24 -

• จัดซอมอพยพหนีไฟ เปนประจําทุกป รวมทั้งจัดทําและฝกซอมแผนฉุกเฉินตาง ๆ ตามหลักการบริหาร

ความเสี่ยงทางธุรกิจ  

ภาพขาวกิจกรรม 
หอพักแพรนดาฯ จัดอบรมและซอมอพยพหนีไฟ 
วันที่  26 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา   คุณพิเชฐ  สุพพัตกุล ผูจัดการสวนทรัพยากรบุคคล  และ คุณชัยพร  

ภาคีวัฒน ผูจัดการสวนสโมสรและสันทนาการไดรวมจัดอบรมใหความรูผูที่พักอยูในหอพักบมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ 

ในหลักสูตร “การใชกาช หุงตมและเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ และซอมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติ”โดยไดรับเกียรติจาก จ.ส.อ.ปรีดา ดวงสีดา เจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 6 สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พรอมดวยเจาหนาที่ บรรยายใหความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฎิบัติ

เกี่ ยวกับ  วิธีการใชกาซหุ งตมและอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ  รวมทั้งวิธีปองกันเพื่อ

ไมใหเกิดอัคคีภัยและวิธีปองกันเมื่อเกิดอัคคีภัย 
โดยมีตัวแทนผูพักอาศัยหอพัก เขารวมรับ
ฟง ณ อาคารสโมสร และในชวงเย็นเปนการ

ฝกซอมอพยพหนีไฟ พรอมสาธิตการซอมดับไฟ

ดวยน้ําและน้ํายาเคมี  ณ หอพัก บมจ.แพรนดา 

 

จัดอบรมและซอมอพยพหนีไฟ ประจําป 
วันที่  20 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา   บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)  ไดจัดอบรมการซอม

ดับเพลิงขั้นตนและซอมอพยพหนีไฟ ประจําป 2552 สําหรับอาคารโรงงานตนแบบ โดยไดรับเกียรติจาก 

จ.ส.อ.ปรีดา ดวงสีดา เจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 6 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร พรอมดวยเจาหนาที่ บรรยายใหความรูทั้ง
ทางดานทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับวิธีปองกันเพื่อไมใหเกิดอัคคีภัย

และวิธีปองกันเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยมีตัวแทนจากฝายโรงงาน

ตนแบบและฝายพัฒนาผลิตภัณฑ เขารวมรับฟง ณ หองพัฒนา

บุคคล  และในชวงเย็นเปนการฝกซอมอพยพหนีไฟ พรอมสาธิต

การซอมดับไฟดวยน้ําและน้ํายาเคมี   ณ บริเวณลานจอดรถ 

ดานหนาปอมรปภ. บริษัทฯ  

• จัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดลอมใหเปนพื้นที่สีเขียว 

ที่รมร่ืน และมุมพักผอนสําหรับพนักงาน มุมสันทนาการ  
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• จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย เปนประจําทุกป เพื่อกระตุนใหบุคลากร ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของความปลอดภัย และที่สําคัญเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานของบุคลากร  

• บริษัทฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมประจําป  เปนประจําทุกป เพื่อเปนการตอบแทนและขอบคุณ

บุคลากรทุกคน  ที่ทุมเทแรงกายแรงใจ เพื่อบริษัทตลอดปที่ผานมา… 

• บริษัทฯ จัดแขงขันกีฬาสีประจําป  เปนประจําทุกป เพื่อเปนเสริมสรางสุขภาพ พลานามัยใหแข็งแรง 

สมบูรณและสรางความสามัคคีภายในองคกร  

• บริษัทฯ จัดงานมอบแหวนเกียรติคุณประจําป  เปนประจําทุกป เพื่อเปนการขอบคุณและประกาศ

เกียรติคุณแกบุคลากรที่รวมทํางานกับบริษัทฯ ในระยะเวลาที่กําหนด  

• บริษัทฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณผูบริหารกลุมบริษัทประจําป  เปนประจําทุกป เพื่อเปนการแสดงความ

ขอบคุณผูบริหารกลุมบริษัทที่ไดรวมกันทุมเทกําลังกาย กําลังความคิด รวมกันทํางานจนประสบ

ความสําเร็จ และชวยผลักดันแผนงานใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว  ‘ 

 

ภาพขาวกิจกรรม 

งานกีฬาสี ประจําป  
 

 

งานเลี้ยงสังสรรคปใหม ประจําป   
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งานมอบแหวนเกียรติคุณ ประจําป   

 
งานเลี้ยงขอบคุณผูบริหาร ประจําป   

 

 

 

 

 

 

บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)  มีความมุงมัน่ในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

และดูแลการปฏิบัติงานทุกอยางในความรบัผิดชอบเพื่อใหแนใจวา ผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษทัฯ จะ

สงผลตอสังคมสวนใหญในเชิงบวก บริษัทฯจะสานตอนโยบายการดาํเนนิธุรกิจดวยความถือมัน่ในความรับผิดชอบ

ตอสังคมโดยรวมควบคูไปกบัการพัฒนาอยางไมหยุดยัง้  

 
 

 

 

 

 



  - 27 -

การศึกษาระบบทวิภาคี 
 

รายละเอียดการดําเนินการ 

  การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนปจจัยที่ใหผูดอยโอกาส

สามารถพัฒนาศักยภาพไปสูการพึ่งพาตนเอง เปนที่พึ่งใหแกครอบครัว และจะกาวพนจากความยากจนไดใน

ระยะยาว  บริษัทฯ จึงจัดการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแกกลุมเด็ก

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาโดยรวมกับสํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี กองการศึกษาสงเคราะห กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และโรงเรียน      

ราชประชานุเคราะห เขาศึกษาตอในระบบทวิภาคีระดับ ปวช. สาขาเครื่องประดับอัญมณี โดยรวมกับ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาวิชาชพีสาขาเครื่องประดับอัญมณี 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีฝมือ ความรู ความสามารถ ตรงตามความตองการของบริษทั 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเตรียมบุคลากร ไวเสริมอัตรากําลังการผลิตของบริษัท 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

โครงการเริ่มดําเนนิการตั้งแต ป พ.ศ.2543 ไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 9  มีนักศึกษาจบมาแลว

ทั้งสิน้ไมนอยกวา 700 คน   

บริษัทไปคัดเลือกรับเด็กนักเรียน ซึง่เปนการตอยอดทางการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห และ

โรงเรียนศกึษาสงเคราะห เขามาอุปการะดแูลชีวิตความเปนอยูแทนพอแม ผูปกครอง ใหเบี้ยเลี้ยงสําหรับใช

จายชวีิตประจาํวนั จัดปจจยัสี่ในการดํารงชีวิต เชน พีพ่กั คูปองอาหาร เครื่องแตงกาย ใหทนุการศึกษาจนจบ

การศึกษาในระดับชั้น ปวช. จัดแผนการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐาน วิชาฝกอาชพี ใหครบตามโครงสราง

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ สาขางานเครื่องประดับอัญมณี ของกระทรวงศึกษาธกิาร มีการวัดและ

ประเมินผลภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรจะไดรับการบรรจุเปนพนกังานของ 

บริษัทฯ และสงเสริมใหมโีอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตอไป 
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การประเมินและติดตามผล 
1. การประเมนิผลประจําภาคเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทุกภาคเรียนจะ

ประเมินผลการเรียนในรายวชิาที่ฝกวิชาชพี และรายวิชาพืน้ฐาน  

2. สอบมาตรฐานฝมือ ดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการประเมินผล ประเมินมาตรฐานฝมือ จํานวน 2 

คร้ัง  

2.1 ประเมินผลครึง่หลกัสูตร (Interim) 

วิธีการ ประเมนิความรูทางทฤษฎี โดยการสอบขอเขียน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 

โดยการสัมภาษณตามบันทกึจากสมุดรายงาน 

2.2 ประเมินผลเมือ่ส้ินสุดหลักสตูร (Final) 

วิธีการ ประเมนิความรูทางทฤษฎี โดยการสอบขอเขียนและสัมภาษณตามบันทึกจากสมุด

รายงาน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยทาํโครงงานวิชาชีพหรือการผลติชิ้นงาน 

 
ผลที่ไดรับ 
1. นักเรียนไดพฒันาตนเองใหมีความรูมีวชิาชีพดานเครือ่งประดับอัญมณี   เปนแรงงานทีม่ีฝมือตาม

มาตรฐานแรงงาน 

2. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตร มีแหลงงานรองรับใหทาํงานแนนอน  

ไดประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด 

3. บริษัทไดผลิตบุคลากร เปนอัตรากําลังที่มคีวามรู มทีักษะดานเครื่องประดับอัญมณี   ที่รองรับการ
ผลิตของบริษัทฯ ในอนาคต สามารถวางแผนกําลงัคนไดอยางเปนระบบ 
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ศูนยพัฒนาการเลี้ยงเด็ก 
 

รายละเอียดการดําเนินการ 
   เร่ิมกอต้ัง เมื่อวันที่  12 ธันวาคม  2535 โดยมีนโยบายในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเลี้ยงเด็ก เพื่อ

จัดเปนสวัสดิการใหกับพนักงานที่มีบุตร  เปนการรับเลี้ยงดูแลบุตรแทนพอแม ในขณะที่พอ-แมกําลังปฏิบัติงาน ให

คลายความวิตกกังวล ความหวงใยบุตร และยังสามารถไดใกลชิดกับบุตรในชวงเวลาที่พอ-แมพัก  เปนการ

เสริมสรางใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี เพื่อเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน และใหเด็กรูจักปรับตัวในการอยูรวมกัน  
 

ขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินการ 
  รับเลี้ยงดูแลบุตรพนักงานที่มีอายุต้ังแต  6 เดือน จนถึง 3 ป จัดอาหารกลางวัน.ใหถูกหลัก

โภชนาการ ทุกวันจะมีพยาบาลมาตรวจดูสุขภาพเด็ก และทุกเดือนทางพยาบาลตรวจสุขภาพชองปาก ชั่งน้ําหนัก

และวัดสวนสูงของเด็ก บันทึกไวเปนประวัติเปรียบเทียบพัฒนาการเจริญเติบโต 
 
ชวงเชา จะมีกิจกรรมเสริมสรางสันทนการ เคารพธงชาติ  ออกกําลังกาย  ฝกการเรียนรูพัฒนาการในดานตาง ๆ 

  วันจันทร  ฝกการเรียนรู ดวยการอานหนังสือเตรียมเขาอนุบาล 

  วันอังคาร ฝกการเรียนจากรูปภาพโดยตั้งคําถามและใหเด็กตอบ 

  วันพุธ  ฝกการเรียนดวยวิธีการระบายสีและวาดรูป 

  วันพฤหัส เรียนรูจากการเลน เชน อุปกรณของเลนประเภทไม 

  วันศุกร  เรียนรู และทบทวนการรองเพลงและสวดมนต 

ชวงบาย ใหเด็กนอนผักผอน   

ชวงเย็น เด็กเล็กเลนตามอัธยาศัย    

   เด็กอายุเกิน 3 ป ที่เขาโรงเรียนอนุบาลแลว เมื่อกลับจากโรงเรียน ทางศูนยฯจะมีเจาหนาที่สอน

การบานใหเด็ก 

 
ประเมินติดตามผล 
  เด็กที่เขามาอยูในศูนยเลี้ยงเด็ก จะมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไปตามชวงวัย มีมนุษยสัมพันธที่ดี

กับเพื่อน ๆ  มีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดงาย  มีสุขภาพจิตดี อารมณแจมใส 

  การดูแลความสะอาด ของศูนยเลี้ยงเด็ก  สุขภาพของเด็กมีภูมิตานทานที่ดีไมเจ็บปวยงาย ระวัง

วิธีการเลนและอุปรณในการเลนของเด็กไมกอใหเกิดอันตรายตอเด็ก 
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การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
สาขาเครื่องประดับอัญมณี สําหรับผูพิการทางการไดยิน 

 
แพรนดา จิวเวลรี่  รวมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง โรงเรียนโสตศึกษาและ วิทยาลัยราช

สุดามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สําหรับผูพิการทางการไดยิน  
 
สืบเนื่องจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการศึกษา

วิชาชีพ ดานเครื่องประดับอัญมณีสําหรับผูพิการทางการไดยิน โดยมอบหมายใหกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทอง

หลวงเปนผูดําเนินการ เและ แพรนดาฯ ไดรวมเปนคณะกรรมการโครงการจัดการการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  โดย

ไดรวมพิธีลงนามความรวมมือไปเมื่อวันพุธที่  23  พฤษภาคม  2550 ที่ผานมา     

 

โครงการดังกลาว ถือเปนโครงการที่สนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการขยายโอกาส ทางการศึกษาวิชาชีพดานเครื่องประดับอัญมณี ใหแกผูพิการทางการไดยิน (หูตึง– หูหนวก) 

ใหเปนผูมีความรูความสามารถ สําหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได ตลอดจนเปนการขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพดานเครื่องประดับ สําหรับพัฒนาผูพิการทางการไดยินใหมีคุณวุฒิวิชาชีพ เชนเดียวกับ 

การศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งทางบริษัทฯ ไดรวมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง ขยายโอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพแกกลุมเด็กผูขาดโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษาทั้งดานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง

ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเขาสูป 9 แลว 

 
 สําหรับโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สําหรับผูพิการทางการไดยินนี้  

ระยะที่ผานมา บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่  ไดชวยเหลือในเรื่อง  การสรางประสบการณตรงดวยการใหนักเรียน

กลุมเปาหมาย จํานวน  30  คน  เขามาทัศนศึกษา  กระบวนการผลิตเครื่องประดับ  เมื่อวันที่  15 พ.ค. 2550 ที่

ผานมา   ในขณะเดียวกัน ไดรวมจัดทําสื่อการเรียนการสอนตางๆ  ตลอดจนวิดีทัศน และภาษามือเพื่อใชสําหรับ

การเรียน การสอนแกผูพิการทางการไดยิน 

  

 บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปดโอกาส เพื่อสรางงาน สรางอาชีพใหผูพิการ และหวังทีจ่ะเหน็ผูพกิารเกดิ

ความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที่มีอยูและใชชีวิตอยูรวมกับคนปกติ โดยไมเปนภาระตอครอบครัว

และสังคม  ปจุจบัน  มีนักเรียนจากโครงการฯ ที่ไดเรียนจบหลักสูตรแลว  และไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงาน

ประจําของบริษัทฯในโครงการนํารองจํานวน  6 คน  
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มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) 
 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติตอแรงงาน ที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม อันนําไปสูการสงเสริม

โอกาสการแขงขันของธุรกิจไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ใหมีการจัดการแรงงานที่ดี ไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรม และใหไดการรับรองหรือเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ขอบเขตของงานที่ตองดําเนินการ   
1 ศึกษาวเิคราะหสถานะเบื้องตน (Initial Survey) ของระบบมาตรฐานแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ 

โดยใชแบบประเมินสถานะสถานประกอบกิจการตามขอกําหนดของ มรท.8001-2546 แลวนาํผลทีไ่ด มา

ดําเนนิการดังนี ้

1.1 จัดทําแผนการดําเนนิงานพฒันามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001–2546) ในสถานประกอบ

กิจการ 

1.2 จัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหสถานะเบื้องตน (Inception Report) 

2 ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร ผูแทนฝายบริหารและ

คณะทํางานรวม ถงึลูกจางของสถานประกอบกิจการ สําหรับการสราง พฒันา ปรับปรุง ระบบงาน ใน

หัวขอ ดังนี ้

2.1.1 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย,ขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001–2546)   

และการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001–2546) 

2.1.2 การจัดทําระบบเอกสารและบันทึกที่จําเปนสําหรับมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001–2546)  

ไดแก 

- คูมือการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (TLS Manual Management)  

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  

- วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)    

- เอกสารสนับสนุน/มาตรฐานอางอิงอืน่ ๆ (Supporting Document) เชน กฎหมายแรงงาน  

ทั้งหมด (ที่เกีย่วของ) ,กฎระเบียบขอบังคบัของบริษัท  ฯ   
3. ใหคําปรึกษาแนะนําในการจดัทําระบบเอกสารตางๆ และบันทึก ทีจ่ําเปนทัง้หมดรวมถึง ทบทวนเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงใหถกูตองสอดคลอง ตามขอกําหนด

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001–2546)  โดยการเขาใหคําปรึกษากับแตละหนวยงานทีเ่กีย่วของกบั

เร่ืองนัน้ๆ 
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4. ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร ผูแทนฝายบริหาร ผูแทน

ลูกจาง และคณะทํางาน ของสถานประกอบกิจการ สําหรับการทบทวนระบบงานที่ไดจัดทําขึน้ เพื่อให

สอดคลองกับระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2546)  ในหัวขอ ดังนี ้

4.1 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการตรวจประเมนิภายใน และหลักการตรวจประเมินภายใน  

4.2 การฝกภาคปฏิบัติในการตรวจประเมนิภายใน (Work Shop) 

4.3 แนวทางในการแกไขขอบกพรองที่ถกูตรวจพบเพื่อการพฒันาอยางตอเนื่อง 

5. สังเกตการตรวจประเมนิภายใน (โดยผูตรวจของบริษัทเอง) พรอมทั้งใหคําแนะนําในการตรวจประเมิน

ภายในที่ถูกตอง  ตลอดจนการใหคําแนะนําในการแกไขและปองกันขอบกพรองทีถู่กตรวจพบ รวมถงึการ

ติดตามผลการแกไขปรับปรุง เพื่อการพฒันาอยางตอเนื่อง  และปองกันการเกิดขอบกพรองใหมที่อาจจะ

เกิดขึ้น และใหคําปรึกษาในการรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน  เพื่อนําไปประชุมทบทวนโดย

ฝายบริหาร (Management Review) 

6. ตรวจประเมินเบื้องตน (Pre Assessment)โดยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจพิสูจนยืนยันความสอดคลอง ของการ

ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานแรงงานของบริษัทที่จัดทําขึ้นกับขอกําหนดตามมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท.8001–2546) ทั้งนี้เพื่อใหสถานประกอบกิจการ มีความพรอมที่จะรับการตรวจประเมินเพื่อขอการ

รับรอง (Certified) รวมถึงใหผูประกอบกิจการแสดงเจตจํานงในการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท.8001–2546) 

 

ผลที่ไดรับ 
  บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการโครงการตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2549 ไดรับการตรวจประเมินและ

รับรองใหไดรับมาตราฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard) TLS.8001 -2546 ในระดับสมบูรณ  ต้ังแตวันที ่4 

มิถุนายน 2550  
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สหกรณออมทรัพย 
หลักการ 
ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันคาครองชีพสูง ประกอบกับพนักงานไมวางแผนการใชจายดานการเงิน ทําให

พนักงานของบริษัทประสบปญหาดานการเงิน และแกปญหาโดย การกูเงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพงมาก ดวยเหตุ

นี้พนักงานจึงมีหนี้สินพอกพูนขึ้น บริษัทแพรนดา จึงมีแนวทางการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยข้ึน 

วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยเหลือตนเอง และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งขอตอไปนี้ 

1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอันมั่นคง และ

ไดรับประโยชนตามสมควร 

2. สงเสริมการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

3. ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 

4. จัดหาทุน และบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการดํารงชีพ 

5. รวมมือกับสหกรณอ่ืน,สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ, องคกร, ชุมชน ภาคเอกชน 

และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

6. สงเสริมการเรียนรู และควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และชุมชน 

แผนการดําเนินงาน 
1. บริษทัไดดําเนนิการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเรียบรอยแลว เมื่อวนัที ่ 10 เมษายน 2551 ชื่อ 

“สหกรณออมทรัพยพนักงานในเครือ แพรนดา  จวิเวลรี ่ จาํกดั” มีสมาชกิแรกตั้ง 80 ราย  รับเงิน

คาหุน 8,000 บาท 
 2. เดือน พฤษภาคม 2551  สหกรณรับสมาชิกเพิ่มเปน 950 ราย รับเงนิคาหุน 500,000 บาท/เดอืน 
 3. เดือน มิถนุายน  2551 สหกรณเปดบริการ รับฝากเงนิออมทรัพย และ ออมทรัพยพิเศษ 
 4. เดือน กรกฎาคม  2551  สหกรณเปดบริการใหเงนิกูแกสมาชกิ   ฉุกเฉินและเงินกูสามัญ 
ผลที่ไดรับ 
  1. สมาชิกสนใจ และเขาใจ จึงสมัครเปนสมาชิกกันมาก 
 2. สมาชิกตองการออมเงนิเพื่อไวใชยามจาํเปน และเมื่อลาออกจากบริษัท ยังไดรับเงนิ 

คาหุนคืน  ซึ่งเขาไดเก็บออมไวดวย 
 3. สมาชิกพอใจสหกรณเมื่อประสบปญหาดานการเงนิสามารถกูเงนิได 
 4. เงนิที่สมาชกิฝากกับสหกรณยังไดรับดอกเบี้ย และเงนิปนผลอกีดวย 

 
 


