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จากจุดเริ่มตนเมื่อป 2516  ที่เริ่มกอตั้งบริษัท แพรนดา ดีไซน 

จํากัด   ในการดําเนินธุรกิจสงออก  และมองการณไกลถึงอนาคตที่
สดใสในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในตางประเทศ  โดยมุงสงออก
เคร่ืองประดับอัญมณีไปยังทวีปยุโรป  และขยายไปสูตลาดสหรัฐอเมริกา
จนประสบความสําเร็จในป 2527  บริษัทเปลี่ยนชื่อมาเปน บริษัท        
แพรนดา จิวเวลรี่   จํากัด เพื่อตอบสนองตลาดที่ขยายตัวในการผลิตและ
สรางสรรคเครื่องประดับอัญมณีสูตลาดโลก  พรอม ๆ ไปกับการยกระดับ
มาตราฐานคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและการขยายเครือขาย
การจัดจําหนายไปอยางตางประเทศ  ดวยวิธีการบริหารที่เปดกวางและ
ไดเขาระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อป 2533 
 
 

ความสําเร็จ “แพรนดา กรุป”  เกิดขึ้นจากนโยบายและวิสัยทัศน  ที่ต้ังมั่นบนหลักการแหงความรับผิดชอบใน
การประสานประโยชน  ระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  ที่แบงออกเปน  7 กลุม  ไดแก   ผูถือหุน  
พนักงาน   คูคาธุรกิจ  คูแขง  สถาบันที่เกี่ยวของ  หนวยงานของรัฐ  และชุมชน  ดวยความเชื่อที่วาการประสาน
ประโยชนระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะสงผลตรงไปยัง  “ลูกคา”  ที่จะเปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดจาก
สินคาที่มีคุณภาพและบริการที่รวดเร็วสามารถตอบสนองลูกคาไดเปนอยางดี 

 
แพรนดากับแนวทาง Global  Compact 
 

บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)  ไดเขารวมกับหลักการ 
สัญญาสากลดวยเล็งเห็นวาหากองคกรธุรกิจถือหลักสัญญาโลกเปนแนวปฏิบัติ          
ยอมจะเปนประโยชนตอสังคม  ทั้งยังเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ 
(Stakeholder)  ทุกฝายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจที่จะ 
เติบโตอยางมีสมดุลและยั่งยืนอยางที่  นายปรีดา  เตียสุวรรณ  ประธาน 
กรรมการ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ไดกลาวไวบนเวทีการ 
ประชุมใหญ เอเชียแปซิฟก บิวซิเนส ฟอรั่ม 2005 ที่จัดขึ้นโดยองคการสหชาติ 
UNESCAP  ในหัวขอ Change  Challenges  And  Opportunities  for  Asia  Pacific  
 
 

คุณปรีดารวมปาฐกฐาในการประชุมใหญ
เอเชียแปซิฟก บิสซิเนส ฟอรัม 2005 
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ในฐานะบริษัทที่ลงนามรับหลักการสัญญาโลกและองคกรสหประชาชาติไดหยิบยกกรณีศึกษาของ บริษัท แพรนดา  
จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)  เปนกรณีตัวอยางของธุรกิจท่ีรับหลักการสัญญาโลกอยูเสมอวา “ขณะนี้ภาคธุรกิจมีความ
จําเปนอยางยิ่งจะตองเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นดวยกระแสของสังคมโลก  ดังนั้นดวยหลัก 10 
ประการ  Global  Compact  จะเปนแนวทางใหธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตในสังคมไดอยางยั่งยืน” 
 

บริษัทไมเพียงมุงม่ันที่จะดําเนินการตามหลักการสัญญาโลกมาอยางตอเนื่อง  โดยมุงสนับสนุนคุณคาสิทธิ
มนุษยชน  มาตราฐานการจางงาน  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และรักษาคุณธรรมในธุรกิจ  ในนโยบายการดําเนินงาน  
ภายใตปรัชญาการบริหารที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต  ผลประโยชนของผูถือหุน  ยึดมั่นในหลักประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานดวยคุณธรรมและศักดิ์ศรี  รวมไปถึงการยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมตาม
กฎหมายและหลักการดําเนินธุรกิจท่ีดี  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในสังคม
สวนรวม  ทั้งดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  และความเจริญกาวหนาของชุมชนและประเทศ 
 

บริษัทยังเขารวมเปนสมาชิกกับเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม หรือ Social  Venture 
Network : SVN  ซ่ึงเปนการรวมตัวของนักธุรกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ  และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวน
ทัศนคลายกัน  ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่ไมทํารายสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยมีความมุงมั่นที่จะสรางธุรกิจที่ยั่งยืน  

รับผิดชอบ มีจิตสํานึกในการเคารพสังคม  ส่ิงแวดลอม  
คํานึงถึงสิทธิชุมชนและสังคม  และดําเนินธุรกิจที่เปน
ธรรมสําหรับทุกฝาย   เพื่อรวมเผยแพรแนวคิดตาม
หลักการนี้  ดวยความเชื่อท่ีธุรกิจเขามารวมรับผิดชอบตอ
สังคมมากขึ้น จะผลักดันใหโลกาภิวัฒนสรางประโยชนสุข
ตอสังคมโลก 
 
 

ความกาวหนาภายใตสัญญาโลก   
นโยบายสูการปฏิบัติ 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

“แพรนดา  กรุป”  เชื่อม่ันในศักยภาพและพลังคนและกระบวนการทํางาน  จึงเล็งเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรมนุษยอันถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการกาวสูความสําเร็จของบริษัท  ดวยความเชื่อที่วา  “ ผลิตภัณฑที่ดี 

การประชุมประจําปเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 
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จะตองมาจากชางฝมือที่ดี” โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องประดับชางฝมือที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงทาง
อารมณจึงเปนเหตุผลใหบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในความรับผิดชอบตอพนักงาน  โดยมุงมั่นพัฒนาความเปนอยู  
คุณภาพชีวิต  ขณะเดียวกันใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
ซ่ึงสอดคลองกับหลักสัญญาโลกในดานสิทธิมนุษยชนและมาตราฐานแรงงาน   

 
ในด าน สิทธิมนุษยชน   บริษัทจั ดสวัสดิ การต า ง  ๆ   ทั้ งการ

รักษาพยาบาลพรอมแพทยและพยาบาล  การจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กสําหรับบุตร
หลานของพนักงาน    การเลี้ยงอาหารกลางวัน  การใหเครื่องแบบพนักงาน  การ
ตรวจสุขภาพประจําป  การมีกองทุนสําหรับพนักงาน  ประกันสังคม  รวมไปถึง
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  อาทิ หอพักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก 
หองพัฒนาบุคลคล  หองสมุด  หองออกกําลังกาย  ศูนยกีฬาในรม  และศูนย
กีฬากลางแจง ฯลฯ  

 เพ่ือใหพนักงานไดรับมาตราฐานความเปนอยูอยางพอเพียงในการยัง
ชีพของตนเองและครอบครัวไปถึงสิทธิในความมั่นคงในชีวิตในกรณี  วางงาน  
เจ็บปวย  ทุพลภาพ  ชราภาพ  ขณะเดียวกันพนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติ
ดวยความเคารพและใหเกียรติโดยไมถูกกอกวน  ลวงละเมิดทางกายและจิตใจ
ดวยคําพูดพนักงานหญิงจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับพนักงานชาย  โดย
ไมมีการทดสอบการตั้งครรภ  กอนการวาจาง  คนที่คลอดบุตรไมถูกไลออก  ลด
ขั้นหรือหักเงินคาจาง  โดยพนักงานสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมไดรับ
คาจางและสิทธิประโยชนเทาเดิม 

 
สรางความเทาเทียม 

ในดานมาตราฐานงานบริษัทยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการไมวาจางแรงงานเด็ก  ไมมีการบังคับการใชแรงงาน  พนักงานจะไมถูก
กําหนดใหวางเงินหรือเอกสารเมื่อเขาทํางาน  มีการสรางความเทาเทียมกันใน
โอกาสและการปฏิบัติในการวาจางโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ  สีผิว  ศาสนาหรือ
ลักษณะอื่นใด   พรอมกันนั้นยังยอมรับสิทธิของพนักงานโดยการจัดตั้ ง
คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบดวย  ตัวแทนพนักงานและนายจาง  เขารวม
ประชุม  เจรจาและดําเนินการโดยสรางสรรคในกิจกรรมที่เกี่ยวของ   

หอพักบริษัทฯ 

หองเลี้ยงเด็ก 

หองฟตเนส 

หองพัฒนาบุคคล 

หองสมดุ 
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทํางาน  และการใหการอบรมดานความ

ปลอดภัยและสุขลักษณะในการทํางานแกพนักงานอีกดวย 
 

ในป  2550  มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน  ซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมที่ทําทุกป  อาทิ  การจัดสวัสดิการ ตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพทางสายตาประจําป 2550  โดย
คณะแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลศิครินทร  ใหกับผูบริหาร  พนักงานอาวุโส และพนักงานที่ตองปฏิบัตงาน
เสี่ยงตอสารเคมี  

การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการภายในบริษัท  โดยใหมี
การเลือกตั้งตัวแทนพนักงาน 5  คน  เพื่อเปนตัวแทน
พนักงานบริษัทในการรวมปรึกษาหารือและสนองความ
คิดเห็นในเรื่องสวัสดิการแรงงานตาง ๆ  ที่เปนประโยชน
กับบริษัท 
 

 
 

การจัดอบรมหลักสูตรการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนและการฝกซอม
อพยพหนีไฟในอาคารสํานักงาน ฯลฯ  กิจกรรมการใหความรูและสรางความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยใหพนักงาน  อาทิ  การใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวของ
ในการในการตรวจประเมินมาตราฐานแรงงานไทย ( มรท.8001 )  โดยมีตัวแทน
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูใหความรู  และเปดโอกาสให
ตัวแทนภาครัฐตรวจพื้นที่การทํางานจริง  ที่เนนดานความปลอดภัยตาง ๆ  ให
เปนไปตามมาตราฐานแรงงานไทย  การจัดกิจกรรม “ สัปดาหความปลอดภัย
และอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม”  เพื่อใหพนักงานตระหนักเห็นความสําคัญ
และสรางจิตสํานึกในความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของพนักงาน  ในดานตาง ๆ  อาทิ  การจัดอบรมเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับ
อัญมณี”  ใหกับฝายขาย  ฝายผลิตภัณฑ  และฝายตนแบบ   การจัดอบรมสัมนา
ผูบริหารในหลักสูตร “องคแหงการเรียนรูรุนที่ 1-2 ” โดยมี “คุณชัยวัฒน   ถิระพันธ”  ผูเชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการ
ระบบ (System  Thinking)  เปนผูบรรยาย  โดยหลักสูตรดังกลาวเปนแนวคิดเชิงบริหารที่องคกรธุรกิจจํานวนมากให 

การเลือกตั้งกรรมการสวัสดกิารภายในบริษัทฯ 

การซักซอมปองกันอัคคีภยั 

การอบรมความรูเรื่องอัญมณ ี
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การยอมรับและมีเนื้อหาสําคัญในการคิดกระบวนการระบบ ซึ่งเปนการทําความเขาใจกับความซับซอนของโลกและ
ธุรกิจในปจจุบัน 
 
รวมสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ 
 

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝงพนักงานใหมีจิตสํานึกในเรื่อง
คุณธรรมและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  โดยการใหพนักงาน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  เชน  การบริจาคโลหิตแก
สภากาชาดไทย  เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ป  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  การใหพนักงานสนับสนุน
การบริจาคหนังสือโดยเขารวมโครงการ “60 หองสมุดฉบับกระเปา  สานใจสู  60 
โรงเรียน”  ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมใหเด็กไทยรักการอาน 

    
การเขารวมกิจกรรมการแขงขันโบวล่ิงการกุศลเฉลิมพระเกียรติ  ซ่ึงจัดโดยสโมสร 
ไลออนส  ดอนเมือง  โดยนํารายสวนหนึ่งทูลเกลา ฯ  ถวายพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว  โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  

  
การเขารวมกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ชุมชนใกลเคียงโรงงาน  โดยนําของขวัญไปมอบ
ใหเด็ก ๆ  ในโรงเรียน อาทิ โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ  โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ  
โรงเรียนวัดบางนาใน เพื่อสรางความสัมพันธกับหนวยงานในชุมชน  รวมถึงเปน
การสงเสริมเด็กใหเปนเด็กที่มีคุณภาพ 
 
เปนธรรมตอผูบริโภค 

ในการดําเนินการตามหลักสัญญาโลกในดานสิทธิมนุษยชน  ไมเพียงพนักงานบริษัทยังใหความสําคัญกับ 
“ผูบริโภค”  โดยมีแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  ขายและโฆษณาอยางเปนธรรมตอผูบริโภค  โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย  และคุณภาพของสินคาและบริการของกิจการ  และคุณภาพของสินคาและบริการของกิจการ  โดยผลิต
สินคาที่เปนไปตามมาตราฐานสุขภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย  โดยมีการใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคาและ
ยั่งยืนที่ไมกระทําการใด ๆ  ที่เปนการหลอกลวงและกอใหเกิดความเขาใจกับผูบริโภค 
 

รวมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน 
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บริษัทไดเขารวมโครงการ Kimberly  process  ซ่ึงเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภควาเพชรที่ผูบริโภคตองการ
ซ้ือเปนเพชรที่ไมมีปญหาโดยผานระบบการรับประกัน  ไมวาจะเปนการซื้อเพชรที่ไดมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การซื้อเพชรที่ผิดกฎหมาย  เปนตน  โครงการนี้เกิดขึ้นตามมติของสหประชาชาติ  เมื่อป 2546  หลังจากที่อุตสาหกรรม
ไดทํางานรวมกับสหประชาชาติ  และประเทศกวา 45 ประเทศ  รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อจํากัดเพชรที่ผิด
กฎหมาย  หลังจากที่ในป  2542  กลุมกบฎในบางพื้นที่ของแอฟริกาไดใชการคาเพชรในการหาเงินทุนทําสงครามตอสู
กับรัฐบาลที่มีความชอบธรรม 

 
ยึดม่ันดูแลส่ิงแวดลอม 

ดวยความยึดมั่นในการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานการ
ทํางานรักษาสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัวของพนักงาน ใน
สวนของความกาวหนาที่เปนไปตามสัญญาโลกดานสิ่งแวดลอม  บริษัทจึงให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงงาน  มีการกําหนดพื้นที่สี
เขียวเพ่ือเปนสถานที่พักผอนใหกับพนักงาน  เพ่ือใหพนักงานเกิดความรูสึกผอน
คลาย   และมีชีวิตที่มี คุณภาพ   พรอมๆ   กันนั้นบริษัทใหความสําคัญกับ
ส่ิงแวดลอม  มีการตั้งเปาหมายในการดําเนินการลดหรือกําจัดขยะและของเสีย  
รวมถึงการลดปริมาณการใชน้ํา  และพลังงาน  โดยการปรับปรุงระบบการผลิต
และการบํารุงรักษา  ขณะเดียวกันใหความระมัดระวังในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน  เกี่ยวกับสารเคมีและสารอันตรายอื่นที่ปลอยออกมาสูส่ิงแวดลอม  ทั้งใน
ขั้นตอนของการเคลื่อนยาย  การเก็บ  การนํามาใชและการเก็บ  การนํามาใชและ
นํามากําจัด   

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญอยางยิ่งกับการดําเนินการติดตามดูแลและควบคุมน้ําเสียและของเสียจากการ
ผลิต   และระบบสุขาภิบาลใหไมมีอันตรายกอนการปลอยออกสูภายนอกและการกําจัดทิ้งในโรงงานผลิตของบริษัท  
ไดถูกออกแบบและสรางขึ้นอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ  โดยมีระบบควบคุมส่ิงแวดลอม  เชนระบบระบายน้ําเสีย  
และการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ  รวมทั้งการดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม  มีการนําวัสดุท่ีใช
แลวกลับมาใชใหมในสวนที่สามารถทําได 
 

นอกจากดําเนินกระบวนการผลิตที่ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ยังมี
กิจกรรมสําคัญเพ่ือยืนยันถึงจุดยืนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  อาทิ  การเขา
รวมโครงการ “ โรงงานนาอยูรวมใจเฉลิมพระ 
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เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ป ” ซ่ึงจัดขึ้น
โดยกรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนใหโรงงาน
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณโรงงานใหนาอยู  ถูกสุขลักษณะและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
คณะผูบริหารของบริษัทยังเขารวมกิจกรรมในการและเปลี่ยนความรูและปลูกจิตสํานึกดาน
ส่ิงแวดลอมอยูเสมอ  อาทิ  “โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม”  ซ่ึงเปนโครงการ
ชวยเหลือของภาครัฐที่จะเปนพี่เลี้ยงใหกับทีมอนุรักษพลังงานของโรงงานสวนรวมภายในองคกร
เพ่ือใหเกิดงานที่เปนรูปธรรม 

 
มีธรรมภิบาล  ตอตานคอรัปชั่น 

ตามหลักสัญญาโลกประการสุดทายในดานการไมสงเสริมคอรัปช่ัน  ไมเปนเพียงนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนของบริษัทที่จะไมเสนอสัญญา  จะใหหรือเรียกรองสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใด ๆ  ที่ไมสมควรจะไดรับเพื่อให
ไดมาซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน ใดๆ  ท่ีไมเหมาะสมโดยเฉพาะการกระทําตอเจาหนาที่รัฐ  ลูกคาของคูคาทางธุรกิจ ทั้ง
ยังสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรัปช่ัน  ไมใหเงินชวยเหลือที่ผิดกฎหมายแกผูสมัครรับ
ตําแหนงทางราชการเปดเผยและใหถูกตองโดยยึดหลักการสรางมูลคาแกลูกคาและผูถือหุน  โดยการบริหารที่เปน
ระบบ  เปนองครวม  มีความเปนหนึ่งเดียวมีความโปรงใส  มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจบริษัทยังเปนแบบตัวอยางขององคกรธุรกิจในไทย  ในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย  ซ่ึงเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจแบบทางสายกลางที่  
ที่ผานมาองคการสหประชาชาติก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่จะสามารถแกปญหาสังคม
โลกปจจุบันที่มี พฤติกรรมการบริโภคนิยมมากเกินไป  ในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทมาใชหนึ่งในนั้นคือ
คุณธรรมในการทําธุรกิจ  โดยยึดหลักความโปรงใส  ความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย  และยังยึดถือหลักการ
แบงปนและไมเบียดเบียน 
 
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ในป 2549  บริษัทไดรับการคัดเลือกจากภาครัฐใหเปนตัวอยางการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนว
พระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  มาประยุกตในการบริหาร  นอกจากนี้ยังเขารวมกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความรูในเร่ืองธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงอยูเสมอ อาทิ การรวมเสนอผลงานเรื่องราวเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยไดรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรวมนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจในงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ประจําป 2549 ที่ศูนยประชุมไบเทค บางนา  
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ในป 2550 บริษัท แพรนดา  จิวเวลร่ี  จํากัด  (มหาชน)   

นับเปนหนึ่งในองคกรธุรกิจขนาดใหญ  ที่ไดรับรางวัลจากการเขารวม 
ประกวดครั้งนี้ โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ดานธุรกิจขนาดใหญ 
สําหรับผลงานเดนๆ ที่คณะกรรมการฯ  ตัดสินใหแพรนดาฯ  ไดรับการ 
คัดเลือกนั้น  ไดแก  ความสําเร็จจากการบริหารองคกร และบริหารการ 
ตลาด โดยดานความพอประมาณ  

  
แพรนดาฯ กําหนดนโยบายการตลาดโดยผลิตสินคาเคร่ืองประดับที่มีคุณภาพดี ราคาปานกลาง จําหนายผาน

ชองทางจัดจําหนายที่บริษัทสรางขึ้นไวทั่วโลก  และไมกระตุนใหลูกคาบริโภคเกินความพอดี ความมีเหตุมีผล  รูจัก
ลูกคา  รูจักตลาด  รูจักคูแขง  รูจักตัวเอง  มีความยืดหยุนที่จะผลิตสินคาเครื่องประดับเงิน  เครื่องประดับทอง  และ
เครื่องประดับแฟชั่น  การมีภูมิคุมกันที่ดี  พรอมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยปองกันความเสี่ยงดานตางๆ ทั้งดานการเงิน  
ดานการตลาด  และไมกอหนี้เกินตัว  และสําหรับเง่ือนไขดานความรู  แพรนดาฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู  โดย
กระตุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรู ในรูปแบบตางๆ  เพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง  ทั้งในรูปแบบของโครงการศึกษา
ระบบทวิภาคี  และการอบรมตางๆ  ดานคุณธรรม  แพรนดาฯ  ยึดถือการแบงปนประโยชนสุขอยางเปนธรรม   ตอผูมี
สวนไดสวนเสีย  และยังยึดถือสัญญาโลก  (Global  Compact) ที่มุงสนับสนุนคุณคาและมนุษยชน  มาตรฐานแรงงาน
และการจางงาน ไมสรางปญหาตางๆ ใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการรวมพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) 
 
พันธกิจตอสังคม 

ไมเพียงพันธกิจตอผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร  บริษัท แพรนดา  จิวเวลรี่  จํากัด  (มหาชน)  ตระหนัก
เสมอวาธุรกิจประสบความสําเร็จไดตองเกิดจากการแบงปนประโยชนสุขตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  ซ่ึง
คํานึงถึงสังคมสิ่งแวดลอมและประเทศชาติ  ซ่ึงจะชวยเกื้อกูลใหองคกรธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน  จึง
ดําเนินการอยาตอเนื่องในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  ทั้งในชุมชนท่ีใกลโรงงานและชุมชนภายนอก  โดยแบงออกเปน
การสนับสนุนดานการศึกษา  การสงเสริมความสําพันธกับชุมชนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน 
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การสนับสนุนดานการศึกษา 
การศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการศึกษาระบบทวิภาคีของบริษัท  เริ่มตั้งแตป  2543  โดยความรวมมือกับ  กาญจนาภิเษก  วิทยาลัย
ชางทองหลวงวิทยาลัย  และวิทยาลัยศิลปหัตกรรม  กรุงเทพ ฯ  กรมอาชีวศึกษา  ในการรับนักเรียนเขามาศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  เพื่อเปนการชวยเหลือเยาวชนที่ดอยโอกาสในถิ่น
ทุรกันดารใหมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น  และมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ  เพ่ือที่จะมีงานทําที่
มั่นคงและไมเปนภาระตอสังคมในอนาคต  โดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  โรงเรียนราชประชานุ
เคราะหและโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ  โดยเฉพาะการตอยอดโครงการเครื่องเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  
5  แหง  ในจ. เชียงราย  เลย  นาน  ตากและเพชรบูรณ  ที่ดําเนินโครงการเครื่องเงินในพระบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโครงการมีการจัดการเรียนการสอนปวช.
อยางเต็มรูปแบบ  มีอาจารยซ่ึงเปนพนักงานของบริษัททําหนาที่สอนหมวดวิชา
สามัญ  ขณะที่ผูเชี่ยวชาญของบริษัททําหนาที่ครูฝกวิชาชีพ  รวมระยะเวลา
ตลอดหลักสูตร  3  ป  และมีสัญญาในการทํางานกับบริษัทอีก  3  ป  ไมเพียง

การจัดหลักสูตรบริษัทยังสนับสนุนงบประมาณดานการเรียน และเงินเบ้ียเลี้ยง  
ทั้งยังจัดสวัสดิการในเร่ืองอาหารวันละ  3  ม้ือ  จัดหอพักนักศึกษา  หลังจากได
ดําเนินโครงการมากวา  8  ป  มีนักศึกษารวม  8  รุน   
 
 
สรางงานสรางรายได  เพื่อนักเรียนนักศึกษา  ภาคฤดูรอน 

บริษัทไดจัดใหมีโครงการ  “สรางงาน  สรางรายได  เพื่อนักเรียนนักศึกษา  ภาคฤดูรอน” เพ่ือสนับสนุนให
นักเรียน  นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณการทํางานจริง  และเปนการสงเสริมคานิยมที่ถูกตองในการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  นอกจากเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน  ยังทําใหนักเรียน  นักศึกษา  มีรายได
เปนการลดภาระคาใชจายใหผูปกครองอีกดวย  ในป 2549  ท่ีผานมา  มีนักเรียน  นักศึกษาที่อยูอาศัยและศึกษาใน
ตางจังหวัด  เขารวมในโครงการ  20  คน  โดยเขาฝกงานที่บริษัทเปนเวลากวา  2  เดือน 
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สนับสนุนโครงการออกแบบเครื่องประดับ 

บริษัท แพรนดา  จิวเวลรี่  จํากัด  (มหาชน)  เขารวมเปนหนึ่งใน
ผูสนับสนุนการผลิตเคร่ืองประดับ  ภายใต  โครงการ  “ประกวดออกแบบ
เครื่องประดับ  ครั้งที่  7 ”  ซึ่งจัดโดยสํานักงานพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการ
ส งออก   การส ง เสริมการสงออก   และสมาคมผูค า อัญมณีไทยและ
เครื่องประดับ  ชมรมผูสงออกเคร่ืองประดับอัญมณีไทย  และบริษัท (ซิกนิต้ี)  
ประเทศไทย  เพื่อสงเสริมนักออกแบบรุนใหมของไทยใหเปนที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับและกระตุนใหเกิดการพัฒนาและออกแบบ
เคร่ืองประดับอยางตอเนื่อง 
 
กิจกรรมการสนับสนุนกาศึกษาอ่ืนๆ   

สนับสนุนกิจกรรมคายศิลปะ “Art for all ”  ซ่ึงจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขา
รวมกิจกรรมการสาธิตและใหความรูดานทักษะการออกแบบและการเจียระไนพลอย  แกนักเรียนโรงเรียนบางกอก
พัฒนา  ในงานสัปดาหศิลปะ  มอบอุปกรณการเรียน  เพ่ือเปนของขวัญแกเด็กนักเรียน  โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ
และโรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ  บริจาคอุปกรณการศึกษา  และสิ่งของตาง ๆ  
ใหแกโรงเรียนที่มีความจําเปน  เชน  โรงเรียนบานกลอนโด  โรงเรียนบานดอน
สวาง  อ.ดานมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  โรงเรียนบานเตาหมอ จ.จันทบุรี สง
ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ  ที่มีความชํานาญการ  ในการเปนวิทยากรให
ความรูในโอกาสตาง ๆ  เปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ   
ดูงานที่บริษัท 
 
สงเสริมความสําพันธกับชุมชน  
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บริษัทเขารวมโครงการและไดรับคัดเลือกใหเปนสถานที่ทํางาน “สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลพิษ  มีชีวิตชีวา” 

จากสํานังานอนามัยกรุงเทพมหานคร  รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางนาในการแขงขันกีฬาฟุตบอล  รวมกิจกรรม
สนับสนุนการจัดหางานเดินการกุศลตอตานยาเสพติด  กับสถานีตํารวจนครบาลบางนา  รวมพัฒนาถนนตัวอยางดาน
ส่ิงแวดลอมกับสํานักงานเขตบางนา  รวมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชน  มอบอุปกรณกีฬาแกชุมชนวรรณทอง  ชุมชน
วัดผองพลอย  และชุมชนรุงสวาง  เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทฯ  กับชุมชน  และสงเสริมใหคนในชุมชน
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพื่อหางไกลยาเสพติด 

 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน 

ใหการสนับสนุนสถาบันครอบครัว  เชน  การจดทะเบียนสมรสทองคําใหกับคูสมรสจํานวน  10  คู  ที่จด
ทะเบียนในวันแหงความรัก  ซึ่งจัดโดยสมาคมอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  ชมรมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ
มาตราฐาน  รวมกับเขตบางรัก  กรุงเทพ ฯ  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  รวมมือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ   ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑอัญมณี  ดวยการสนับสนุนจัดตูแสดงในพิพิธภัณฑ  รวมทั้ง
บริจาคอัญมณีละเคร่ืองประดับ  ตัวอยางโลหะที่มีคา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณสําหรับทําเครื่องประดับ  เพื่อใชใน
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ  บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตตางๆ  อาทิ  การเขาไป
รวมชวยเหลือและมอบเงินบริจาค  เพื่อสนับสนุนทุนเขา “กองทุนสมานฉันทแหงชาติ” เพื่อนําไปเยียวยาและพัฒนา
ภาคใต  มอบเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  
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General  Information 
 
Production  Base 
 

• Pranda  Jewelry  Public  Company  Limited           
At  Bangkok.  
Manufacturer  and  distributor  of   Jewelry. 
Registration : 0107537001986 
Head  office :  28 Soi  Bangna – Trad  28 , 
Bangna Sub – district  Bangna  district ,  
Bangkok 10260  Thailand. 
Telephone : 0-2361 3311 ,0-2393 8779  
Fax: 0-2361 3088 , 0-2398 2143 
 

• Pranda  Jewelry  Public  Company  Limited                    
At  Korat.  
Brench  office : 332-333 Surananee  Industtrial  
Zone , Muang  Nakhonratchasima ,  30000  Thailand. 
Telephone : (044) 212593-4  Fax : (044)212685 

 
 

• Crystaline Co.,Ltd. 
Producer  and  export  of  costume  jewelry 
Head  office :  No.22  Soi  Bangna – Trad  28 ,  
Bangna Sub – district  Bangna  district ,  
Bangkok 10260  Thailand. 
Telephone  : 0-2746  9580-5  Fax : 0-2399 4878 
 
 

• Pranda  Vietnam Co.,Ltd.  
Producer  and  distribution   of  silver jewelryfor  
exports  and  distribution  under  brands  in  
Vietnam.  
Head  office :   16 Road 2A, Bien  Hoa  Industtrial  
Zone ll, Dong Nai  , Vietnam.  

 Telephone   :  84 (61) 836 627 , 836 739    
Fax  :  84 (61) 991-798 

 
• Guangzhou  Pangda  Zhubao  Shoushi  Youxian  

Gongsi                                                                   
Jewelry  producer  for  distribution  in  china.  
Head  office :  No. 381 Yushan Road West, 2/F.,                                                 
Shiqiao, Panyu, Guangzhou,Guangding,CHINA.  
Telephone .  (86) 20 846 63051 Fax.  (86) 20 348 11631 

 



The Global Compact Report 

 

13
 

• P.T Pranda SCL  Indonesia. 
Producer  of  jewelry  export  and  domestic  
marker  under  Julia  and  Batik  Silver  Brand. 
Head  office :  JL, l Gusti Ngurah Rai No.1 ,  
Jakarta 13420 INDONESIA.  
Telephone .  62 21 819 92808 2                                   
Fax.     62 21 819 9223   

 
 
Distribution  Base 
 

• Primagold  International Co.,Ltd. 
Distribution  of gold  jewelry  99.9 %  Diamond  and  Silver  jewelry  under  
Trademark  of  Prima Gold ,  Prima  Diamond ,  Prima  Art  Century  Gold  and  esse   
Head  office :  No. 1093/64  12 th  Floor, Central  City  Bangna  Tower , Bangna – Trad 
Rd.,  Bangna  Sub-district , Bangna   District , Bangkok 10260 
Telephone . 0-2745 6111  Fax . 0-2745  6117 

 
• Pranda North America ,Inc. 

Distribution of gold  Jewelry  in  the  US  and  Canada. 
Head  office :  NO.1 Wholesale Way, Cranston, RI 02920, U.S.A. 
Telephone.1(401) 490 5100 10    Fax.1(401) 490  5106 

 
• H.GRINGOIRE s.a.r.l. 

Distribution  of gold  jewelry  under H.Gringoire tramark  in  France  and  Europe. 
Head  office :  NO. 79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, France 
Telephone.  33(1) 5301 9530   Fax.   33(1) 5301  9540 

 
• Pranda U.K. Limited 

Distribution  of  gold , Silver and costume jewelry  under Cristalina  brand  in  UK  
and  Europe. 
Head  office :  No.Sighal  House  West 1 Armfield   Close  West  Molesey  Surrey 
KT28  2RT  
Telephone.  44(1) 0208  979  3896   Fax.  44(1) 0208  783  2010 
 

 
• Pranda  Singapore  Pte.Limited 

Venture in  Indonesia. 
Head  office :  No. Asiaciti  Management  Pte.Limited 1 Raffles  Place,#21-01 
OUB  Centre, Singapore 048616 
Telephone.  (65) 6533  2611   Fax. (65) 6532  5092 
 

• Pranda & Kroll GmbH & Co.KG 
Distribution  of  gold , Silver  in  Germany  and  European. 
Head  office :  NO. Wildpfad 23-75180 Pforzheim  Germany. 
Telephone.   49(0) 7231  15447  0 Fax.  49(0) 7231  15447  25 
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Suported   Business 
 

• KZ – PRANDA Co., Ltd. (Previous  name : LG - PRANDA Co., Ltd ) 
Import  and  distribution   of  silver  and  pure  gold  granules  and  bars.  
Head  office :  NO. 75/51 Ocean Tower 2 Condominium  Building 24th                
Floor,Soi Sukhumvit 19, Khongtoey  Sub-district, Wattana  Distict, Bangkok 10110 
Telephone . (66)  2204 1441-3   FAX.  (66)  2204 1 444 

 
• Prand  lodding Co., Ltd. 

Poperty  rental / Properties 
Head  office :      28 Soi  Bangna – Trad  28 , Bangna Sub – district    
Bangna  district , Bangkok 10260  Thailand. 
Telephone .   0-2361 3311 , 0-2393 8779  FAX.   0-2361  3088 , 0-2398  2143 

 
 
Brief  History 
 
1973 - Commenced  export  trading  operations  under “Pranda  Design” 
 
1984 - Expanded  business  by  establishing  production  base and changed  company  

name  to  “Pranda Jewelry” 
 
1990 - Pranda  registered  and  traded  on  the  Stock  Exchange  of  Thailand   (SET)  under  

trading  symbol  “Pranda” 
-  Invested  in  setting  up  production  base  under  “Crystaline  Co.,Ltd.” 

 
1992 - Expanded  business  by  establishing  its  own  production  base  to  tap   foreign  

markets  under   
“Pranda  North  America , Inc. and  H.Gringoire s.a.r.l.” 

 
1993 - Established  product  and  brand  development   center  under  “Prima Gold” and  

domestic  distribution  launched. 
 
1994 - Expanded  production  base  to  Nakhon  Ratchasima  and  distribution  base  in  

foreign    country  under  “Pranda  UK” 
 
1995 - Expanded  foreign  production  base  under “Pranda  Vietnam” and  “Pranda  SCL” 

 - Set  up  Pranda  Singapore  Pte. Limited  to  invest  in  Malaysia  and   Indonesia.   
- Invested  in   establishing  Pranda  Lodging  Company  Limited  to  provide  
accommodation  services  to company , s employees .  
- The  Company  awarded  The  Prima  minister  Award   for  the Best  Exporter  from  
the  department  of  Export  Promotion  , the  Commerce  Ministry. 

 
1996 - To  expand    foreign  market  under  “Prima  Gold  International” and  co-invested  in 

LG  Pranda   (now  operated  under  the name  of  KZ - Pranda) to  import  and  
distribute  silver  and  gold  products.  
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2000 - The  company  was    awarded  the  Gold  Card  exporter  from  the  Customs    
Department  Finance  Ministry. 
 

2002 - The  company  offered  200,000,000  unit  of  the  five- year  warrant  (2 may, 2002  
to 2007)  to  existing  shareholders. 
 

 2003 - Expanded  production  base  to  china  under “Pranda  Guangzhou” 
- Increased  investment  in  Prima  gold  international  Company  Limited  by  50  
million  bath  raising  the  registered   capital  to 100   million baht  in  which  baht  in  
which  the  company  takes  100 %  stake. 

 
2004 - The company  awarded  The  Pirme  Minister  Award  for  the  best  Exporter  (Export  

Honorary  Recognition)  from  Department  of   Export  Promotion  , Commerce  
ministry  as  the  Thai  exporter  with  robust  growth  for  10 consecutive  years. 
- Prima  gold  International  Company  Limited  distributed  gold  jewelry  with 96.5 %  
purity  under  “Century  Gold ” brand  with  the  first  retail  outlet  opened  at  the  Mall  
Department  Store ,  Bangkhae. The  outlet  expanded  to  seven  branches  with in  
the same  years. 

 
2005 - The company  raised  its  investment  in Crystaline company Limited  by  50  million  

bath  to 100  million  bath . The company  held  96 %  stake  in  Crystaline. 
-  Primagold  international Company  Limited  signed  joint  venture  deal  with  Tomei  
Gold  &  Jewelry   Holding  to  distribute  “ Prima  gold ”   products in  Malaysia. 
- International  Company  Limited  signed  deal  to  appoint  Mr. Citan  Davi  to  handle  
marketing  and  distribution  of “ Prima  gold ”   products in  India. 
- Primagold  international Company  Limited  operates  48   retail  outlets  in  the  
country  and  35 outlets  in  international  market. In  total  , the  company  operates  85  
distribution  channels. 
- Pranda  Jewelry  Pubic  company  Limited  tied  with  Mr. Korll  in Joint  venture  at  a  
share  holding  ratio  of  51:49  to  set up  “Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ” to  
distribute gold and  silver  jewelry  products in    Germany  and  Europe. 

 
2006 - Primagold  international  launch  “Siam Panarai”  for  design  leader  and  received  “ 

The  Hot  Design  Award ” 37 th  Bangkok  gems  &  Jewelry  Fair. 
- Pranda  & Kroll   launch “Cai”,  Inhorgenta  Fair  at  Munic ,  Germany. 
- Pranda  Jewelry  Plc ,  has  selected  to  the  one  in  four  of  the  sufficiency  
organization  by  the  office  of  the  National  Economics  and  Social  Development  
Board. 
- PRANDA  SCL  expanded  capacities  to  respond  the  overseas  demand  from  450  
worker  to  700  worker.    

 


