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สารจากประธานกรรมการ 
 
 
 สําหรับปี 2556 ที�ผ่านมา เป็นปีที�ความผนัผวนทางการเงินที�รุนแรงที�สดุในรอบกว่า 10 ปีที�ผ่านมาโดย
อ้างอิงได้จากครึ�งปีแรกตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Countries) เกือบทั�วโลกมีการปรับตวั
ขึ ?นอย่างรุนแรงจากสภาพคล่องที�ล้นในระบบเศรษฐกิจ แต่ครึ�งปีหลงัตลาดหลกัทรัพย์เหล่านี ?ปรับลดลงอย่าง
รุนแรงยิ�งกว่าที�ปรับขึ ?นมาในช่วงครึ�งปีแรก เนื�องจากกระแสการฟื?นตวัในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed 
Countries) อนัประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญี�ปุ่ น ส่งผลให้กระแสเงินไหล (Fund Flow) ออกจาก
ประเทศเกิดใหม่ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ซึ�งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ตอ่เนื�อง อนัได้แก่ คา่เงินอ่อนคา่ลงอย่างรวดเร็ว ราคาทองคําและเนื ?อเงินลดลงอย่างน่าใจหาย อีกทั ?งกําลงัซื ?อ
ได้หดตวัลงอยา่งรวดเร็วจากการด้อยคา่ของทรัพย์สินที�ถือครอง  
 

ปัจจยัเหลา่นี ?มีการแกวง่รุนแรงซึ�งสง่ผลตอ่จิตวิทยาของผู้บริโภคอนันําไปสูก่ารชะลอการบริโภคเป็นการ
ชั�วคราว ซึ�งพิจารณาได้จากอุตสาหกรรมการส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัของประเทศไทยที�มีสดัส่วนการ
ส่งออก (Market Share) ลดลงจาก 5.7% เหลือ 4.4% ของการส่งออกของไทย หรือคิดเป็นมูลค่าที�ลดลง
ประมาณ 102,200 ล้านบาท หรืออนัดบัการสง่ออกตกลงจากอนัดบัที� 3 เป็น อนัดบัที� 4  
 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) ยงัคงมีความเชื�อมั�นว่าโครงสร้างธุรกิจที�พฒันา
มาอย่างตอ่เนื�องเป็นเวลา 40 ปี อนัประกอบด้วย ฐานการผลิตที�มุ่งเน้นการผลิตสินค้าจํานวนมากที�มีคณุภาพ
ในระดบัโลก (World Class Mass Brand Production Base) ฐานการจดัจําหน่ายที�หลากหลาย (Global 
Distribution Base) ครอบคลมุตลาดที�สําคญัในโลก และฐานค้าปลีกของตนเอง (Retail Base) จะทําให้กิจการ
ผา่นพ้นชว่งเวลาที�ท้าทายครั ?งนี ?ไปได้ 
 

 ความสําเร็จของผลการดําเนินงานที�ผ่านมาทําให้บริษัทฯมีกําไรสทุธิตอ่เนื�อง ฐานะทางการเงินมั�นคง 
สง่ผลให้บริษัทฯได้จา่ยปันผลเป็นปีที� 13 ตดิตอ่กนั โดยคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี�ย (Average 
Dividend Yield) ตลอดระยะเวลา 13 ปี เทา่กบั 9.86% ตอ่ปี  
 

นอกจากนี ?บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) ได้รับ JNA Award 2013 เป็นปีที� 2 ในประเภทการ
พฒันาที�ยั�งยืนและรับผิดชอบตอ่สงัคม (Sustainability Initiative of the year) และได้รับการปรับผลการ
ประเมินกํากบัดแูลกิจการในระดบั 4 ดาวจาก “ดีมาก (Very Good)” เป็นระดบั 5 ดาว “ดีเลิศ (Excellent)” ซึ�ง
สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมุ่งมั�นที�จะพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื�องให้เป็นบริษัทชั ?นนําที�ยอมรับและรับรองจากทุก
ฝ่าย 

 
 



อีกทั ?งบริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์ขององค์กรใหม่เพื�อให้สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
โดยวิสัยทัศน์ (Vision) “เราเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื�องประดับอัญมณีชั ?นนําของโลกที�ร่วมสร้างความ
เจริญเตบิโตและความสําเร็จให้กบัคูค้่าอนัทรงคณุคา่ของเรา” และกลยทุธ์หลกัองค์กร (Core Strategy) คือ การ
มุ่งเน้นการเติบโตในส่วนการจดัจําหน่ายแบรนด์ของตนเอง และรักษาฐานลูกค้าที�สําคญัเพื�อสร้างความเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมทั ?งเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต 
 
 สําหรับปี 2557 นี ? คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื?นตวัได้ดีกว่าปีก่อน เพราะสหรัฐอมริกาน่าจะเติบโต
เพิ�มขึ ?นจากปีก่อน และยโุรปน่าจะฟื?นจากการหดตวัทางเศรษฐกิจมาเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นครั ?งแรก
หลงัจากวิกฤตทางการเงิน (Financial Crisis) ที�ผ่านมา ส่วนตลาดเอเชียน่าจะรักษาการเติบโตได้ในระดบั
เดียวกนักบัปีก่อน ด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที�ดีขึ ?นดงัที� กล่าวมาแล้ว ประกอบกบัการมีทิศทางธุรกิจที�ชดัเจน 
และการมีโครงสร้างองค์กรที�เหมาะสมน่าจะส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทกลับสู่การฟื?นตัว (Turn 
Around) ในปีนี ?  
 

อีกประการหนึ�ง บริษัทยงัคงยึดมั�นที�จะปฎิบตัิตามพนัธสญัญาโลกของสหประชาชาติ         (UN 
Global Compact) ว่าจะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกั 4 ประการ ที�ว่าด้วยเรื�อง สิทธิมนษุยชน มาตรฐานแรงงาน 
การปกป้องสิ�งแวดล้อม และการตอ่ต้านคอรัปชั�น  

 
 สุดท้ายนี ?ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้ บริหารขอขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน 
พนกังานทุกระดบั และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องในกิจการทั ?งหมด ที�มอบความไว้วางใจในการดําเนินงานและให้การ
สนับสนุนมาโดยตลอด ทั ?งนี ? คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้ บริหารจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอัน
ประกอบด้วย การพอประมาณ ความมีเหตมีุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที�ดี ตามแนวทางพระราชดํารัสเป็น
บรรทดัฐานในการบริหารงาน และปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดีโดยคํานึงความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ความมีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ ตลอดจนหลกัความรับผิดชอบทางธุรกิจตอ่สงัคม    และหวงัเป็นอย่าง
ยิ�งวา่จะได้รับการสนบัสนนุตลอดไป 
 
 

นายปรีดา เตียสวุรรณ์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

    

    



    

----    วสัิยทัศน์ –

“เราจะเป็นพนัธมิตรธุรกิจด้านเครื8องประดับชั =นนําของโลก ที8ร่วมสร้างความ
เจริญเตบิโตและความสาํเร็จ ให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา” 

 

พันธกิจ 

1. การพฒันาแบรนด์ของตนเองให้ก้าวสูก่ารเป็นแบรนด์เครื�องประดบัอญัมณีระดบัโลก 
2. การสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตเครื�องประดบัอญัมณีคณุภาพสงูระดบัสากล 
3. การรักษาความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัด้านฐานการจดัจําหนา่ยที�กระจายอยูใ่นภมูิภาคที�สําคญัของโลก 
4. การดํารงไว้ซึ�งความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และการบริหารความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม 
5 การสร้างความมั�นคงให้กบัพนกังาน คูค้่า และสร้างผลตอบแทนอยา่งสมํ�าเสมอให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
6. การปฎิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และต่อพนัธะสญัญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global 

Compact) อยา่งเคร่งครัด 

 
กลุ่มบริษัทแพรนด้า 

กลุม่บริษัทแพรนด้า ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจําหนา่ยและค้าปลีกเครื�องประดบัแท้เป็นหลกั ที�มีการกระจาย
ฐานลกูค้าไปยงัภมูิภาคสําคญัของโลก อนัได้แก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย บริษัทฯ ได้กําหนดวิสยัทศัน์ 
“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื8องประดับชั =นนําของโลกที8ร่วมสร้างความเจริญเตบิโตและ
ความสาํเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา” (To be the world’s leading alliance for jewelry industry 
that enables our valued partners to achieve mutual growth and success.) ดงันั ?นจงึวางรากฐานที�มั�นคง
เพื�อรองรับกบัวิสยัทศัน์ดงักล่าว ด้วยโครงสร้างการบริหารที�สมดลุ ประกอบด้วย 3 สว่นธุรกิจหลกั คือ  การผลิต 
การจดัจําหนา่ย และการค้าปลีก  ตลอด 40 ปีกลุม่บริษัทแพรนด้า มีพฒันาการความก้าวหน้าทางธุรกิจหลาย
ด้าน ทําให้ปัจจบุนัเป็นผู้ นําด้านการสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณีของไทยที�ได้การยอมรับจากนานาชาตทิั�วโลก 
 
 
 
 
 



 
 

The 5 Eras Of Pranda Group 

ทศวรรษที8 1 2516-2525  
ก่อตั =งรากฐานธุรกิจ 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้านั ?น แรกเริ�มทําการภายใต้ชื�อ “แพรนด้า ดีไซน์” ในปี 2516 เพื�อทําการส่งออก
เครื�องประดบัอญัมณีที�ได้ถกูออกแบบมาอย่างมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครไปยงัสหราชอาณาจกัร และหลงัจาก
นั ?นไม่นานก็ได้ขยายไปยงัประเทศอื�นๆ ในทวีปยโุรป ตั ?งแตแ่รกเริ�ม แพรนด้ามุ่งเป้าหมายที�จะเป็นบริษัทที�มี
คณุภาพ ที�มีการควบคมุกระบวนการผลิตและสั�งเครื�องไม้เครื�องมือในการผลิตภายในอย่างเข้มงวด เพื�อให้
แพรนด้าสามารถผลิตสินค้าที�มีมาตรฐานสงูได้อยา่งตอ่เนื�อง  แพรนด้ามุ่งมั�นตั ?งแตแ่รกเริ�มในการลงทนุเพื�อเป็น
บริษัทที�มีนวตักรรม โดยแพรนด้าได้จดัตั ?งศนูย์พฒันาผลิตภัณฑ์ขึ ?นเพื�อมุ่งสร้างสรรค์งานออกแบบและริเริ�ม
สร้างความแตกตา่งโดดเดน่ให้แก่ผลิตภณัฑ์ ภายใต้การดแูลของผู้ นําที�มีวิสยัทศัน์       แพรนด้าจึงสามารถ ก่อ
ร่างสร้างชื�อเสียงในอตุสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ในการเป็นบริษัทที�มีคณุภาพ และผู้ ค้าที�มีดีไซน์เป็นแบบของ
ตวัเอง 

ทศวรรษที8 2 2526 - 2535  

การสร้างรากฐานสาํหรับการผลิตจาํนวนมาก 

หลงัจากการก่อตั ?งอนัแข็งแกร่งในทศวรรษแรก แพรนด้า ได้ตดัสินใจขยายฐานการผลิตในช่วงทศวรรษที�สอง
สําหรับการสร้างสรรค์เครื�องประดบั    อญัมณีคณุภาพสงูในราคาที�ไม่สงูจนเกินไป เพื�อให้เหมาะสมกบัสดัส่วน
เศรษฐกิจ อนัจะทําให้เกิดดลุยภาพที�เหมาะสมของสดัส่วนราคาและคณุภาพ กลุ่มบริษัทแพรนด้าได้กระจาย
ความเสี�ยงทางด้านการผลิต โดยกลุ่มบริษัทมี 7 โรงงานใน 4 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศไทย ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน มีกําลงัผลิตรวมมากกว่า 10 ล้านชิ ?นตอ่ปี และครอบคลมุทกุ
ระดบัราคาสินค้า ดงันั ?น กลุ่มบริษัทแพรนด้าจึงกลายมาเป็นผู้ นําด้านธุรกิจเครื�องประดบัอญัมณีชั ?นนําของ
ประเทศไทยที�มีฐานลกูค้าอยูใ่นภมูิภาคสําคญัๆ ทั�วโลก ทั ?งในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยโุรป และทวีปเอเชีย 
 

ทศวรรษที8 3 2536 - 2545 
การบูรณาการห่วงโซ่แห่งคุณค่า และการก่อตั =งระบบธุรกิจจัดจาํหน่ายสินค้า 

ในยคุนี ? กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้ขยายธุรกิจโดยการจดัตั ?งฐานจําหน่ายของตนเองในตา่งประเทศในนามบริษัท 
Pranda North America ตั ?งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื�อรับผิดชอบดูแลลูกค้าและตลาดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศใกล้เคียง: บริษัท Pranda UK ตั ?งอยู่ในประเทศสหราชอาณาจกัร
รับผิดชอบคูค้่าและตลาดในประเทศองักฤษ: บริษัท H. Gringoire ตั ?งอยู่ในประเทศฝรั�งเศส รับผิดชอบคูค้่าและ



ตลาดในประเทศฝรั�งเศส: บริษัท Pranda & Kroll ตั ?งอยู่ในประเทศเยอรมนีเพื�อบริหารจดัการตลาดในประเทศ
เยอรมนีและประเทศสมาชิกประชาคมยโุรปอื�นๆ กลุ่มบริษัทแพรนด้า ยงัได้ริเริ�มดําเนินกิจการค้าปลีกขึ ?นเป็น
ครั ?งแรก เพื�อทําการส่งเสริมแบรนด์หลกัภายใต้ชื�อ “พรีม่าโกลด์” โดยเน้นที�ตลาดภายในประเทศไทยก่อนเพื�อ
สร้างทกัษะความชํานาญก่อนที�กลุม่บริษัทแพรนด้าจะก้าวเข้าสูย่ทุธศาสตร์แบบบรูณาการ และเป็นผู้ นําด้านค้า
ปลีกเครื�องประดบัอญัมณีในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอ่ไป 
 

ทศวรรษที8 4  
สร้างสรรค์สินค้าอัญมณีชั =นนําภายใต้แบรนด์ของเรา 

เพื�อก้าวไปสู่วิสยัทศัน์การเป็นบริษัทด้านเครื�องประดบัอญัมณีระดบัโลกอย่างต่อเนื�อง ในทศวรรษที� 4 กลุ่ม
บริษัทแพรนด้า ได้เน้นทําการตลาดให้กบัแบรนด์ของตวัเอง และแบรนด์ที�ได้รับสิทธิ�จดัจําหน่ายอย่างตอ่เนื�อง 
แพรนด้าและบริษัทลกูได้ร่วมกนัพฒันาแบรนด์ของเรา ด้วยอตัลกัษณ์และตําแหน่งของสินค้าที�มีความแตกตา่ง
กนัเพื�อตอบสนองความต้องการในทกุกลุ่มของลกูค้า ในเวลานี ? แบรนด์ที�โดง่ดงัของเราในแตล่ะตลาดเป้าหมาย 
มีแบรนด์หลกัๆ ที�จดัจําหน่ายอยู่ในเอเชีย ยโุรป และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ?เพื�อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าในประเทศพฒันาแล้ว ที�เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมหนัมาจบัจ่ายสินค้าทางระบบออนไลน์อย่างมีนยัสําคญั
มากขึ ?น กลุ่มบริษัทแพรนด้าได้ตดัสินใจเข้าดําเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบพาณิชน์อิเล็คทรอนิกส์ ภายใต้ชื�อ 
www.gemondo.com ซึ�งมีกลุ่มเป้าหมายลกูค้าในสหราชอาณาจกัร และสหภาพยโุรปเป็นสําคญั เรามีความ
มั�นใจว่า ช่องทางการตลาดนี ?จะมีแนวโน้มการเติบโตที�ดี และสามารถส่งเสริมการตลาดค้าปลีก
เครื�องประดบัอญัมณีของเราตอ่ไปได้ในอนาคต 
 

ก้าวสู่ทศวรรษที8 5 
มุ่งสู่การเป็น the Architecture of Craftsmanship 

กวา่ 40 ปีที�กลุม่บริษัทแพรนด้าดําเนินธุรกิจจนเป็นที�ยอมรับว่า เราเป็นผู้ นําในการผลิตเครื�องประดบัระดบังาน
ฝีมือที�สามารถเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ โดยใช้ทกัษะ ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพที�เชี�ยวชาญ สร้าง
ผลงานศิลปะที�มีความละเอียดประณีต มีคณุภาพสมํ�าเสมอในปริมาณมาก  มีกระบวนการทํางานที�เป็นระบบ 
เป็นที�ยอมรับจากลูกค้าทั�วโลก ด้วยคุณสมบตัิดงักล่าว จึงทําให้เรามีความพร้อมที�จะก้าวไปสู่การเป็น                     
The Architecture of Craftsmanship ในทศวรรษที� 5 เพราะเราใช้หวัใจ ... สร้างสรรค์เครื�องประดบังานฝีมือ
คณุภาพสูงเพื�อกลุ่มคนส่วนใหญ่ ... โดยใช้กระบวนการทํางานอันเป็นเอกลกัษณ์ เราจึงเป็น … ‘THE 
ARCHITECTURE OF CRAFTSMANSHIP’ ผู้ใสใ่จในทกุกระบวนการงานฝีมือ และนี�คือตวัตนของเรา 
 
 
 



 

Pranda Values 

 

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั =ง 

เราเป็นมืออาชีพที�เชี�ยวชาญ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพื�อพฒันาตนเอง และสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

 

ผนึกกาํลังเพื8อความเป็นหนึ8ง 

เรามีหวัใจที�ทุม่เท ร่วมกนัทํางานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

 

ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ 

เราตระหนกัถึงผู้ ที�มีสว่นได้ส่วนเสียตอ่องค์กรเราเป็นสําคญั เราจงึมีความเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า คูค้่า 

เพื�อนร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น สิ�งแวดล้อมและสงัคมโดยรวม 

 

คาํขอบคุณและพันธสัญญา 

ความสําเร็จของเราจะเกิดขึ ?นไม่ได้หากขาดการสนบัสนนุจากทกุฝ่าย กลุ่มบริษัทแพรนด้าขอขอบคณุ  ลกูค้า คู่
ค้า ผู้ผลิต ผู้ ถือหุ้น สงัคมชมุชน และพนกังานของเราทกุคน จะยึดมั�นที�จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า สร้างรายได้ให้กบั แผ่นดินไทย และเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนไทยทกุคน 



 

 

 

Pranda Process 

การที�เราสามารถผลิตงานฝีมือที�มีคณุภาพสมํ�าเสมอ ในปริมาณมากให้กับลูกค้าระดบัโลก รวมทั ?งการจัด
จําหน่ายสินค้า   แบรนด์ของเราเอง  สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจดัการอย่างมีระบบกระบวนการทํางานอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของแพรนด้า      ได้สร้างคณุคา่และสง่ตอ่คณุคา่จากหน่วยงานหนึ�งไปยงัอีกหน่วยงานหนึ�ง  เพื�อ
เพิ�มคณุคา่สงูสดุให้กบัสินค้าและบริการ   ของเรา 



 

กระบวนการทํางานของแพรนด้าทั ?ง 7 ขั ?นตอน เชื�อมโยงกลุม่ธุรกิจผลิต กลุม่ธุรกิจจดัจําหน่าย และกลุ่มธุรกิจค้า
ปลีกเข้าด้วยกนั เริ�มจากความเข้าใจในตลาด รับความต้องการของลกูค้า ผลิต จดัจําหน่าย และทําการตลาด 
รวมเป็นกระบวนการที�ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของคูค้่าและผู้บริโภค 
 

 

 



1. ศึกษาข้อมูลตลาด 

กวา่สี�ทศวรรษที�ผา่นมา เราได้ทําการศกึษาค้นคว้าทางการตลาดทั ?งเชิงกว้าง และเชิงลึก รวมทั ?งศกึษาหาความรู้
เกี�ยวกบัแนวโน้มตา่งๆ ในอตุสาหกรรมเครื�องประดบัอญัมณี และพฤติกรรมผู้บริโภค เราเชื�อเสมอว่าการศกึษา
ข้อมลูทางการตลาดนั ?นคือกญุแจสําคญัสูค่วามสําเร็จ 

2. รับความต้องการของลูกค้า 

เราพร้อมที�จะรับฟัง  ความฝันและทกุความปรารถนาของลกูค้า พร้อมทั ?งทําความเข้าใจในทกุความต้องการให้
มากที�สดุ เพื�อสานฝันให้ตรงกบัโจทย์ที�เราได้รับอยา่งแมน่ยําด้วยความฝันอนัไม่สิ ?นสดุของเรา การทํางานของเรา
จงึเริ�มต้นจากความฝันของลกูค้า จากนั ?นจงึพฒันาผลิตภณัฑ์เพื�อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า และทํา
ให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงในที�สดุ 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เราละเมียดละไมที�จะผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากบัเทคโนโลยีลํ ?าสมยั เพื�อสร้างแบบร่าง ไปจนถึงการสร้าง
แบบตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ ทั ?งนี ?เพื�อให้มั�นใจได้ว่า ผลงานของเราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าในทกุ
รายละเอียด 

4. สร้างงานต้นแบบ 

การสร้างงานต้นแบบ คือ จดุเริ�มต้นที�สําคญัในขั ?นตอนการผลิตของแพรนด้า  ก่อนเข้าสู่ขั ?นตอนการผลิตใน
ปริมาณมาก (Mass Production) ช่างพิมพ์จะผลิตแม่พิมพ์หลกั (Master Mold) ขึ ?นอย่างพิถีพิถนั จากนั ?นจึง
นําไปผลิตเป็นชิ ?นงานต้นแบบ (Prototype)  

5. จัดหาวัตถุดบิ 

วตัถดุิบถือว่าเป็นองค์ประกอบที�สําคญั เพราะฉะนั ?นเราจึงเฟ้นหาสดุยอดวตัถดุิบธรรมชาติที�มีความงดงามใน
ปริมาณที�เพียงพอ  และคุณภาพใกล้เคียงกันมากที�สุดเพื�อความสมบูรณ์ที�สุดสําหรับงานผลิตทุกชิ ?น  
นอกจากนั ?นเรายงัสรรหาวตัถดุบิและวสัดใุนการผลิตที�แปลกใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

6. ผลิตอย่างเป็นระบบ 

40 ปีที�ผ่านมา เราคือผู้ นําในการผลิตเครื�องประดบัอญัมณีระดบังานฝีมือที�สามารถเข้าถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ การ
สร้างสรรค์งานฝีมือจํานวนมากให้ได้คณุภาพที�สมํ�าเสมอนั ?นมีความจําเป็นอย่างมากที�ต้องมีระบบการผลิตที�ดี 
ทําให้เราได้เป็นผู้บกุเบกิกระบวนการที�เรียกวา่ ‘Mass Craftsmanship’ 



7. ทาํการตลาดครบวงจร  

ส่วนหนึ�งของกลยุทธ์ของแพรนด้านั ?นคือการบูรณาการแนวทางปฏิบตัิให้เข้ากับคู่ค้าของเรา ซึ�งเราได้ก่อตั ?ง
บริษัทเครือข่ายไว้ในประเทศที�เป็นยทุธศาสตร์หลายประเทศ กลุ่มบริษัทแพรนด้าและเครือข่ายที�มีอยู่ในตลาด
สําคญัทั�วโลกนั ?นสามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้าของเราได้อย่างรวดเร็ว และมั�นใจใน
ผลิตภณัฑ์ ที�จะเป็นไปตามแผนการจดัจําหนา่ยไปสูท้่องตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
Pranda Brand Avenue 

เพื�อสานต่อวิสยัทัศน์ โดยอาศยัประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตและจัดจําหน่ายเครื�องประดบั
มากกวา่ 40 ปี ผสานกบัความเข้าใจตลาดเครื�องประดบัในปัจจบุนั กลุ่มบริษัท แพรนด้า ได้มุ่งเน้นการทําตลาด
แบรนด์ของตนเอง (Own Brands) และแบรนด์ที�บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการผลิตและการจดัจําหน่าย (Licensed 
Brands) มาอย่างตอ่เนื�อง โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ร่วมพฒันาแบรนด์ ที�มีเอกลกัษณ์ที�แตกตา่งกนั
เพื�อสนองตอบความต้องการของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ 
 

 

 

 

The everlasting essence of the absolute 24K gold jewelry 
- 99.9% purity in the endless pursuit of unique design and 
excellent craftsmanship 
 

Superior diamond jewelry with a distinctive statement of 
luxury through unique and highly concentrated expression 
for modern working  women 
 



 

 

 

 

 

The Art of gold, handcrafted from the finest 24K gold - 
99.9% purity of superior gold content, created by 
professional artisans to become an extraordinary artwork 
 

Established in Paris since 1880 and has ever since been 
the landmark for the finest expressions of designed 18K 
gold jewelry with premium quality gemstones 
 

Modern, innovative and sensible 18K gold jewelry with 
diamond and in distinctive design, highlighting class and 
taste for casual and today’s lifestyle 
 



 

 

 
 

 

 

 

International jewelry brand for women who love to 

emphasize feminine touch and are glamorous conscious 

 

 

Ariva the luxury of sterling silver, captures her style and 

expresses her attitude 

 

 

Timeless collection of marcasite jewelry finely handcrafted 
for today’s women, inspired by well-known design period 
from Victorian through Art Deco 
 



 

 

 

 
 

GROUP STRUCTURE  
Pranda Group ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจําหนา่ยและค้าปลีกเครื�องประดบัแท้เป็นหลกั ปัจจบุนัเป็นผู้ นําด้าน
การสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณีของไทยซึ�งมีการกระจายฐานลกูค้าไปยงัภมูิภาคที�สําคญัของโลก อนัได้แก่ 
อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย 

 

Exclusive high-end luxury menswear and men’s 
accessories brand, for modern smart achievers who are 
full with passion for individuality and great attention to 
details (Licensed Brand) 
 

 

International trend-oriented collection in 925 sterling silver 
for sophisticated women who prefer non-standard, 
extravagant jewellery, high-class design far from 
mainstream fashion 
 



 

 

 

SHAREHOLDER PERSPECTIVE 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัท แพรนด้า (Pranda Group) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัจําหน่ายและค้าปลีกเครื�องประดบัแท้เป็น
หลกั ซึ�งมีการกระจายฐานลกูค้าไปยงัภมูิภาคที�สําคญัของโลก อนัได้แก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย ปัจจบุนั 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ นําด้านการสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณีของไทย  
 



 

ประกาศ 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 26/2555 
เรื8อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี8  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนุน
การดําเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมและชมุชนโดยรอบ รวมทั ?ง ใส่ใจดแูลสิ�งแวดล้อมอย่างตอ่เนื�อง มีเจตนารมณ์ที�จะ
ทํางานร่วมกบัผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้อง โดยมุง่สร้ างและสืบสานความสมัพนัธ์อนัดีที�เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจ
ซึ�งกนัและกัน คํานึงถึงผลกระทบที�อาจจะมีตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนที�บริษัทฯ 
ประกอบกิจการอยู ่ลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติพร้อมทั ?ง สร้างทศันคติ
และวฒันธรรมองค์กรเพื�อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที�อยูร่่วมกนั 
 
นโยบาย CSR 
1. ดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2. เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
3. สนบัสนนุกิจกรรมเพื"อสาธารณประโยชน์ สงัคมและสิ"งแวดล้อม ตลอดจนสง่เสริมองค์กร 
ภาครัฐหรือเอกชนที"มีภารกิจอนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ"งแวดล้อม 
4. สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัให้ความสําคญัและมีสว่นร่วมปฏิบตังิานและดําเนินกิจกรรม 
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทงัF สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมี 
สว่นร่วมทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วม กบัชมุชน 
5. ไมส่นบัสนนุกิจการที"ขดัตอ่หลกัศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบตอ่ความเชื�อมั�น 
และความไว้วางใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชนที�บริษัทฯ ประกอบ 
กิจการอยู ่ลกูค้า คูค้่าและหนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาต ิที�มีตอ่บริษัทฯ 
 
นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมนี ? มีผลบงัคบัใช้ตั ?งแตว่นัที�ี 1 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นไป 
จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั 
 

ลงชื�อ 
 

ปรีดา เตียสวุรรณ์ 
   ประธานกรรมการบริษัท 



ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายดําเนินธุรกิจ  ด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความสําคญัในการ
สนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั ?งใส่ใจดูแลสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง  มี
เจตนารมณ์ที�จะทํางานร่วมกับผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสมัพนัธ์อนัดีที�เกิดจากการ
ยอมรับและไว้วางใจซึ�งกนัและกนั คํานึงถึงผลกระทบที�อาจจะมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 
ชุมชนที�บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า  คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาต ิ
พร้อมทั ?งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื�อให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที�อยู่ร่วมกัน โดยได้
กําหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม ซึ�งอยู่ใน “คู่มือหลกัการกํากับดแูลกิจการ”  
ฉบบัปรับปรุงครั ?งที� 3/2556 เพื�อยดึถือและปฏิบตั ิ  

ซึ�งจากการให้ความสําคญัด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื�อง ทําให้
บริษัทได้รับรางวลั JNA Award 2013 ประเภท
รางวลั Sustainability Initiative of the Year 
รา ง วัล ด้ าน ก าร พัฒ น า ยั� ง ยื นแ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบตอ่สงัคม  ในฐานะที�บริษัทฯ มุ่งมั�น
ในการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักความยั�งยืน
ของธุร กิจเป็นเป้าหมาย ด้วยการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื� องนําทาง กลุ่ม
บริษัทแพรนด้า ถือเป็นบริษัทแรกของคนไทย      
ที� ล ง น า ม รั บ ห ลั ก ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ  Global Compact  ตั ?งแต่ปี 
2545 เป็นต้นมา  ที�วา่ด้วยเรื�อง  สิทธิมนษุยชน
,  การมีมาตรฐานแรงงาน, การรักษา
สิ�งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั�นทุก
รูปแบบ โดยบริษัทฯ ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิมา
จนถึงปัจจุบนั  นอกจากนี ?ได้ใช้ Core Value 
เป็นแนวทางปลูกฝังให้พนกังาน และผู้บริหาร 
ทํางานเป็นทีม เพื�อพฒันาองค์กร โดยคํานึงถึง
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

งานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR ซึ�งบริษัทให้การสนบัสนุน ผู้พิการในการมีอาชีพ  การส่งเสริม
เยาวชนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีสาขาช่างเครื�องประดบั  การสนับสนุนชุมชนสังคมในรูปแบบต่างๆ การ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภยัพิบตัิตา่งๆ  ตลอดจนได้ลงทนุเพื�อพฒันาระบบของการผลิตต่างๆ เพื�อยกระดบัคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม และอีกจํานวนมากในปีที�ผา่นๆ มาโดยการมอบรางวลัดงักล่าวจดัขึ ?นอย่างสมเกียรติ  ณ โรงแรมแก
รนด์ไฮแอท  ประเทศฮอ่งกง 

 



  รวมทั ?ง บริษัทฯ ยงัคงรักษาการปฏิบตัิตามหลกัการของ UN Global บริษัทได้ดําเนินกิจการโดยยึดหลกั
สญัญาโลกหรือ  Global Compact แห่งองค์การสหประชาชาติ  ส่งเสริมด้านสิ�งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน และการตอ่ต้านคอร์รัปชั�น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ Global Compact ถือเป็นอีก
ก้าวสําคญั ที�เน้นยํ ?าถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่ประชาคมโลก และสะท้อนให้เห็นว่า
การดําเนินแผนธุรกิจอย่างไม่ละเลย  การให้ความสําคญัต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม เป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้สําหรับ
การพฒันาอย่างยั�งยืนของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั  บริษัทไม่เพียงมุ่งมั�นที�จะดําเนินการตาม
หลักการสัญญาโลกมาอย่างต่อเนื�อง  แต่ยังมุ่งสนับสนุนคุณค่าสิทธิมนุษยชน  มาตราฐานการจ้างงาน  
ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  และการรักษาคุณธรรมในธุรกิจ ในนโยบายการดําเนินงาน  ภายใต้ปรัชญาการ
บริหารที�ยึดมั�นในความซื�อสตัย์สุจริต ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ยึดมั�นในหลกัประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การบริหารงานด้วยคุณธรรมและศกัดิ�ศรี  รวมไปถึงการยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมายและ
หลกัการดําเนินธุรกิจที�ดี โดยตะหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสียในสงัคมส่วนรวม  ทั ?ง
ด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยั และความเจริญก้าวหน้าของชมุชนและประเทศ 

 
1. การประกิบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

• การแข่งขันที8เป็นธรรม 
บริษัทมีการกําหนดราคาขายไว้ที�มาตรฐานเดียวกนัโดยผลิตและจําหน่ายสินค้าคณุภาพในราคาที�

เหมาะสม พร้อมทั ?งรักษาสภาพแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบตอ่ชมุชน โดยบริษัทไม่เคยมีประวตัิ
การกระทําผิดต่อสิ�งแวดล้อม อุตสาหกรรมเครื�องประดบัอัญมณี จะไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมเนื�องจาก
บริษัทจะนําวสัดแุละเศษซากจากกระบวนการผลิตกลบัมาเป็นวตัถดุิบเพื�อผลิตใหม่ อีกทั ?งบริษัทได้รับคดัเลือก
ให้เป็นสถานที� ทํางาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยได้รับใบรับรองระดับทอง จากสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นสถานที�ทํางานนา่อยู ่นา่ทํางาน 

นอกจากนี ? ในการจัดซื ?อจัดจ้าง บริษัทฯ ได้มีการกําหนดวิธีการเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมโดย
ประกาศเป็นระเบียบการจัดซื ?อจัดจ้างเปิดประมูล และพิจารณาโดยคณะกรรมการที�ได้รับการแต่งตั ?ง 
เชน่เดียวกบัวสัดเุหลือใช้ของบริษัท 

 

• เคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื8น 

      ตลอด 40 ปี ของการดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ ได้ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจ โดย
ปฏิบตัติามกรอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท บริษัทฯได้กําหนด “หลกัปฏิบตัิความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื�อวันที� 22 ธันวาคม 2543 และได้แจ้งให้
กรรมการและพนกังานทกุคนทราบและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด  เพื�อการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประหยดั ความโปร่งใสและยึดมั�นในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที�
เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั ?งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที�มั�นคง รวมทั ?งจดัให้มีการการติดตามหลกัปฏิบตัิ



ดงักล่าวเป็นประจํา และบริษัทฯ ได้จดัทํา หนงัสือคํามั�นสญัญา “ไม่เปิดเผยข้อมูลความลบัทางการค้า” เป็น
หลกัฐานที�แสดงวา่ 

 
- บริษัทฯ จะไม่นําข้อมูล รูปร่าง แบบ รูปแบบ แบบพิมพ์ แบบเทียน หรือวตัถุอื�นใดอันสามารถทําให้ 
แบบ หรือรูปแบบดงักล่าวของงาน หรือชิ ?นงาน ที�รับจากบริษัทท่าน ไปทําการผลิตและเผยแพร่แก่
บคุคลภายนอกบริษัทฯ 

- ไมก่ระทําการอนัใดนอกเหนือคําสั�งของลกูค้า โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
- หากบริษัทฯ นําข้อมลู รูปร่าง แบบ รูปแบบ แบบพิมพ์ แบบเทียน หรือชิ ?นงาน ที�รับจากบริษัทท่าน ไป
เผยแพร่แก่บคุคลภายนอกไมว่า่จะด้วยตวัเอง หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือยินยอมให้บริวาร
หรือบคุคลอื�นเผยแพร่  บริษัทฯ ยินยอมให้ฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพง่และอาญาได้ทนัที  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั8น 

• นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื8น)  

 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ  ได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการคอรัปชั�นอย่างต่อเนื�อง และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�นและประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบทั�วทั ?งองค์กรและปฏิบตัิตามนโยบาย 
โดยมีใจความสําคัญ  เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนนุการ
คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลที�
สามที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท กระทําใดๆ ที�ส่อไปในทางคอร์รัปชั�น ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ (Offering) การ
ให้คํามั�นสญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง(Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
accepting bribes) 
 
 
 
 



แนวปฏิบัตใินหน่วยงานที8เป็นไปตามนโยบาย  

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั�นใด ๆ ทั ?งสิ ?น โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทั ?งหมดในทกุประเทศ
และ  ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ? บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที�มีอิสระ ในการทํางาน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบที�มีแผนการตรวจสอบครอบคลมุไป
ถึงทกุหนว่ยงานที�มีความเสี�ยง  เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื�อเสียงของ
บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบายนี ? โดยทั�วกนั 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

• การนําหลักการแนวทางที8เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพ 
กฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน ความตระหนกันี ?มีรากฐานมาจากวิสยัทศัน์และคา่นิยมองค์กร และบริษัทฯ 
ได้แสดงเจตนารมณ์นี ?ด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN 
Global Compact) ซึ�งนอกจากที�ระบไุว้ในปฏิญญาสากลดงักล่าวแล้วนั ?น เพื�อการยึดถือปฏิบตัิของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
ดงันี ? 

• บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และพนกังาน ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายเชน่กนั 

• บริษัทฯ ปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลกัสิทธิ
มนษุยชนสากลแก่พนกังานเพื�อนําไปปฏิบตัเิป็นสว่นหนึ�งในการดําเนินงาน  

• บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

• บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมาย 

• บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของ
พนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้ นั ?น ทั ?งนี ? การล่วง
ละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแตไ่ด้กระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

• บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื�อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื�องคบัข้องใจ
เกี�ยวกับการทํางาน ซึ�งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธีการ
แก้ไข เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

• พนักงานทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องทําความเข้าใจกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับหน้าที�และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี�ถ้วน และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ขอคําปรึกษา
จากสํานกักฎหมาย ห้ามปฏิบตัไิปตามความเข้าใจของตนเองโดยไมมี่คําแนะนํา 



• พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ
กระทําตอ่ผู้ อื�นบนพื ?นฐานของเชื ?อชาต ิเพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

•  เมื�อพนกังานต้องไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศ พนกังานควรศกึษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื�อให้แน่ใจว่า สินค้า 
ตวัอย่างสินค้า และอปุกรณ์ที�นําไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง
และการปฏิบตัิงาน  ในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรมของปลายทาง 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตใินหน่วยงาน 

บริษัทไม่เพียงมุ่งมั�นที�จะดําเนินการ
ตามหลักการสัญญาโลกมาอย่าง
ต่อเนื�อง แต่ยังมุ่งสนับสนุนคุณค่า
สิทธิมนษุยชน  มาตรฐานการจ้างงาน 
โดยบริษัทได้ร่างนโยบายและปฏิบัติ
มาอย่างต่อเนื�อง ในการไม่เหยียด 
เพศ, สัญชาติ, ศาสนา และความ
พิการ  เปิดโอกาสเพื�อสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่ผู้พิการทุกประเภท และ
หวงัที�จะเห็นผู้พิการเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง แสดงความสามารถที�มีอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนปกติ โดย
ไมเ่ป็นภาระตอ่ครอบครัวและสงัคมปัจจบุนั ผู้พิการจํานวน 30 คน ถกูคดัเลือกให้ทํางานในตําแหน่งที�เหมาะสม
ทั ?งในส่วนของสํานักงาน และโรงงาน ซึ�งคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติต่อผู้ พิการเป็น 60:1 สูงกว่าที�
กฎหมายตั ?งไว้ คือ 100:1. และเมื8อเดือนเมษายน 2556 ที8 ผ่านมา, กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั8นคงของมนุษย์ ได้มอบประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบส่งเสริมการสร้างงานคนพกิาร ให้แก่บริษัท   

 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ 

บริษัทฯ เคารพสิทธิ และ ยงัคงรักษานโยบายการให้

ความสําคัญแก่แรงงาน ซึ�งเป็นพนักงานอย่างต่อเนื�อง 

เพราะพนกังานคือทรัพยากรอนัมีคา่ขององค์กร มีการจดัตั ?ง

คณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อดแูลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนกังาน รวมทั ?ง มีการกําหนดนโยบายด้าน

แรงงานสมัพนัธ์ เพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานได้รับสิทธิและสวสัดิการอย่างเป็นธรรม ซึ�งจากการให้



ความสําคญัด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการที�ดีแก่พนกังาน ทําให้ บริษัท  แพรนด้า จิวเวลรี8  จํากัด 

(มหาชน) และ ทั =งโรงงานกรุงเทพฯ และโรงงานนครราชสีมา เลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2556 ซึ8งจัดโดย   กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

       บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน โดยกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานด้าน
สิ�งแวดล้อม เพื�อปฏิบตัิต่อพนักงาน เนื�องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที�มีค่าจึงได้ให้พนักงานทุกวิชาชีพ ทุก
ระดบั ได้รับการพฒันาอย่างเพียงพอและตอ่เนื�องด้านการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และด้วยการ
ฝึกอบรม ทั ?งในเรื�องการปฏิบัติงานและการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม รวมทั ?งผู้ บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะ
รับผิดชอบและเป็นแบบอยา่งในการพฒันาและธํารงไว้ซึ�งระบบการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานด้านสิ�งแวดล้อม 
โดยสนบัสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื�อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนํานโยบายไปปฏิบตัิ รวมถึง
สื�อสารให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบผลการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานด้านสิ�งแวดล้อมอย่างทั�วถึง มีการจดักิจกรรม
อยา่งตอ่เนื�องในการสง่เสริมคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัของพนกังาน  ซึ�งรวมถึงกิจกรรมที�ดําเนินการทกุปี  
อาทิ  การจดัสวสัดิการ  การตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพทางสายตาประจําปีโดยคณะแพทย์จาก

โรงพยาบาล   จดัให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิในด้านการ ปฐมพยาบาลเบื =องต้น เป็นประจําทุกปี เพื�อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในการปฐมพยาบาล และทราบถึงหลักทั�วไปในการปฐมพยาบาล 
เพื�อให้บุคลากรได้ตระหนกัถึงความสําคญัของสุขภาพพลานามยัของตนเอง  ครอบครัว และคนรอบข้าง การ

จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื =องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในอาคาร
สํานักงาน โรงงาน  การจดักิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน” เพื�อให้พนักงานตระหนกัเห็น
ความสําคัญและสร้างจิตสํานึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน 
นอกจากนี ?ยงัจดักิจกรรมที�ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะในการทํางานของพนกังาน ในด้านตา่ง ๆ อาทิ การ
ทํา Workshop V-FAST คือการทํางานเป็นทีม แบบข้ามสายงาน กระตุ้นให้ผู้ เกี�ยวข้องกบัปัญหานั ?นๆ ดงึขีด
ความสามารถ ศกัยภาพของตนเองมาใช้ได้อยา่งเตม็กําลงั   

 
 
 
 

 

 



���� ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 

บริษัทฯ ตระหนกัในคณุค่าของบุคลากร และเชื�อมั�นว่าบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัที�สดุในการประกอบ
ธุรกิจ  จงึให้ความสําคญัในการดแูลพนกังานให้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอย่างตอ่เนื�อง โดยอยู่ในความดแูล
ของคณะกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วมที�สนบัสนนุให้มีโครงการตา่งๆ ทั ?งสิ ?น 9 โครงการ ได้แก่  
 

 
1) ศนูย์การเรียนรู้กลุม่แพรนด้า  
2) การศกึษาระบบทวิภาคีและสง่เสริมอาชีพผู้พิการ  
3) โครงการพฒันาคณุภาพชีวิต  
4) สหกรณ์ออมทรัพย์  
5) โครงการสร้างสรรค์นวตักรรม  
6) การแบง่ปันและสานประโยชน์สูส่งัคมและชมุชน  
7) ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  
8) 7 ส. และการประหยดัพลงังาน  
9) การแก้ไขปัญหาหนี ?สินและให้คําปรึษาด้านกฎหมาย  
 

นอกจากทั ?ง 9 โครงการดงักล่าว บริษัทฯ ได้จดัตั ?งกองทนุสํารองเลี ?ยงชีพ และการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิที�จะซื ?อหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ ESOP) และมีหอพกัสวสัดิการจํานวน 300 
ห้องสําหรับพกัอยูอ่าศยัของพนกังาน ตลอดจนได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม ได้รับโอกาสในการ
ก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมทั ?งจดัให้มีการตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจํา
ทุกปี และมีข้าวฟรีให้แก่พนักงานทุกระดบั เป็นต้น ผลการดําเนินการดงักล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการ
หมนุเวียนของพนกังานอยูที่�ระดบัตํ�าลงมาก ซึ�งในปีนี ?มีอตัราการหมนุเวียนในกลุ่มของพนกังานทกัษะฝีมือน้อย
กว่า 2% และการปฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ไม่สนบัสนุนให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้



แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั   จดัสถานที�ทํางานให้น่าอยู่มีความปลอดภยัและถกูต้องตามหลกัอาชีวอนามยั ไม่
เลือกปฏิบตั ิเคารพในความเทา่เทียมเสมอภาค  

 
ในด้านมาตรฐานงานบริษัทยงัมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที�ชดัเจนในการไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก ไม่มี

การบงัคบัการใช้แรงงาน  พนกังานจะไม่ถกูกําหนดให้วางเงินหรือเอกสารเมื�อเข้าทํางาน  มีการสร้างความเท่า
เทียมกันในโอกาสและการปฏิบัติ พร้อมกันนั ?นยังยอมรับสิทธิของพนักงานโดยการจัดตั ?งคณะกรรมการ
สวสัดิการเพื�อเข้าร่วมประชุม  เจรจาและดําเนินการโดยสร้างสรรค์ในกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง  นอกจากนี ?ยงัมีการ
จัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการทํางาน  และการให้การอบรมด้านความปลอดภัยและ
สขุลกัษณะในการทํางานแก่พนกังานอีกด้วย 

 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

• บทบาทตลาดและการสร้างงาน 

      กว่า 14 ปี ที�บริษัท ดําเนินโครงการ “ การศึกษาระบบทวิภาคี” คดัเลือกนกัเรียนในถิ�นธุรกนัดาร 
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั�วประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือการต่อยอดโครงการเครื�องเงินจากโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์ 5 แห่ง (ศสค.แม่จนั จ.เชียงราย, ศสค. เลย, ศสค.น่าน, ศสค.ตาก และศสค.เพชรบูรณ์) ที�
ดําเนินโครงการเครื�องเงินในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เข้าศึกษาต่อในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื�องประดบัอญัมณี โดยความร่วมมือกบั กาญจนาภิเษกวิทยาลยั
ชา่งทองหลวงวิทยาลยั และวิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สงักดักรมอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการ  ซึ�งผล
ที�ได้รับจากการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีฯ ดงักลา่ว 
 

• การมีส่วนร่วมในชุมชน 

นอกจากนี ?  บริษัทฯ ได้ดําเนินการชว่ยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมเชิงสงัคมในรูปแบบตา่งๆ โดยเน้นให้
พนกังานได้เข้ามามีสว่นร่วมตลอดจนเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงการบริจาคเงินแก่องค์กรที�ดําเนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามสมควร โดยที�ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมในรูปแบบตา่งๆอย่าง
ตอ่เนื�อง ดงันี ? 
 
ด้านการศึกษาและอาชีพ 
บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุด้านการศกึษา อนัประกอบด้วย 



• การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ดําเนินการอย่างตอ่เนื�อง เปิดดําเนินการตั ?งแตปี่  2543  มีนกัเรียนทั ?งหมด  13 รุ่น1,163 คน จบการศกึษาแล้ว  
10 รุ่น 859 คน การศกึษาระบบทวิภาคีได้ขยายวงกว้างเพื�อให้โอกาสทางการศึกษาไปสู่โรงเรียนทั�วไป และยงั
เปิดโอกาสให้กบั บตุร หลาน ญาต ิของพนกังาน และโครงการพี�ฝากน้อง ของนกัเรียนทวิภาคี ให้มีโอกาสเข้ามา
เรียนในสาขาเครื�องประดบัอัญมณี และในปีการศึกษา 2554 บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
กาญจนาภิเษกวิทยาลยัชา่งทองหลวง ในโครงการพฒันาบคุลากรด้านเครื�องประดบัและอญัมณี สนบัสนนุเงิน
ในโครงการ 54 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี ให้ทนุการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สาขาออกแบบเครื�องประดบัอญั
มณี กบันกัเรียนทวิภาคี บตุรพนกังาน และโรงเรียนในพระบรมราชปูถมัภ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอ
ดลุยเดชฯ (ราชประชานเุคราะห์) และสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (ศกึษาสงเคราะห์)  

 

นอกจากนี ? บริษัทฯ ยงัได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนกังาน โดยใช้สถานที�ในบริษัท เปิดการเรียนการ

สอนระบบเทียบโอน สาขาเครื�องประดบัอัญมณี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจดัการ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ?นสูง (ปวส.) ซึ�งมีพนักงานสมัครเข้าเรียน จํานวน 3 รุ่น รวม  95 คน จบ

การศกึษาแล้ว 85 คน  

• การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั=นสาขาเครื8องประดับอัญมณี  สําหรับผู้พิการทางการ

ได้ยนิ           

     ร่ วมกับกาญ จนภิ เษกวิทยาลัยช่า งทอง หลวง               
รับนกัศกึษาผู้พิการทางการได้ยิน ตามแนวพระราชดาํริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เข้ารับการเรียนรู้งาน เพื�อสร้างประสบการณ์



ตรงด้วยการให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาทศันศึกษา  กระบวนการผลิตเครื�องประดบัและในขณะเดียวกัน 
ได้ร่วมจดัทําสื�อการเรียนการสอนตา่งๆ  ตลอดจนวิดีทศัน์ และภาษามือเพื�อใช้สําหรับการเรียน การสอนแก่ผู้
พิการทางการได้ยิน บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเปิดโอกาส เพื�อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้พิการ และหวงัที�จะ
เห็นผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถที�มีอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัคนปกติ โดยไม่เป็น
ภาระตอ่ครอบครัวและสงัคม  ปัจจุบนั  มีนกัเรียนจากโครงการฯ ที�ได้เรียนจบหลกัสตูรแล้ว  และได้รับการบรรจุ
เข้าเป็นพนกังานประจําของบริษัทฯในโครงการนําร่องจํานวน  6 คน  

รวมทั ?งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนสาขาวิชาช่างเครื�องประดบัอญัมณี ได้แก่ เครื�องมือ วสัดตุ่างๆ 

อนัเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนผู้พิการทางห ูแก่โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันครปฐม ทั ?งนี ?บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วม

เสวนาให้ความรู้ 

 
 

และแนะแนวทางการมีอาชีพสาขาวิชาช่างพร้อมทํา

กิจกรรมสนัทนาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษา 

จ.นครปฐม ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดโอกาสแก่ผู้พิการเข้ามาร่วม

ทํางานในบริษัท มากกว่า 30 คน คิดเป็นอตัราส่วน 60:1 ซึ�งสูง

กว่าที� กฎหมาย กําหนดคือ 100:1  ส่งผลให้ในปีนี ? บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรภาคธุรกิจ

เอกชนส่งเสริมอาชีพคนพกิาร” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั8นคงของมนุษย์ 

ด้านการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม 
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเดก็ อาทิ กิจกรรมวนั
เด็กสถานีตํารวจนครบาลบางนา โรงเรียนอนบุาลวดัผ่อง
พลอย โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  โรงเรียนศรีเอี�ยม
อนุสรณ์ ชุมชนวรรณทอง  ชุมชนรุ่งสว่าง ชุมชนลิขิต 4  
ซึ�งไม่เพียงส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและคนในชุมชน
แล้ว ยงัสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งกนัอีกด้วย  



- ร่วมพัฒนาโรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย เป็นการ

ทํากิจกรรมแบบต่อเนื�อง มุ่งเน้นสังคมชุมชนรอบข้าง

บริษัท โดยพนกังานจิตอาสาของบริษัท ร่วมกันขนย้าย

สิ�งของและทําความสะอาดห้องเรียน ปรับปรุงและ

กั ?นห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน รวมทั ?งติดตั ?งพัดลม

เพดานภายในห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

รวมทั ?ง ร่วมทําบุญ ถวายเทียนพรรษาและเครื� อง

สงัฆทาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

สงฆ์  

 

-    สนับสนุนกิจกรรมค่ายศิลปะ “Art of All” แก่ผู้พิการ  

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์

เนชั�นแนล จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่ม มอบเงินบริจาคสนบัสนุนกิจกรรม

คา่ยศิลปะ “Art for All”  เพื�อนําไปใช้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของ

มลูนิธิ โดยกิจกรรมคา่ยศิลปะ “Art for All”  จดัให้แก่เยาวชนที�พิการ ได้มี

โอกาสเรียนรู้ศิลปะร่วมกับเยาวชนปกติ  โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัขึ ?นจากความร่วมมือ 5 องค์กรหลกั  

- สนับสนุนโครงการเครือข่ายตลาดสีเขียว โดยการจัดพื ?นที�ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ ผลิต และ

ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีที�จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป  ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหาร

เพื�อสขุภาพ รวมทั ?งผลผลิตปลอดสารพิษ เข้ามาจําหนา่ยในทกุวนั 

- พฤหสับดีแรกของทกุเดือน โดยโครงการดงักลา่วดําเนินการมาตั ?งแตปี่ 2554 จนถึงปัจจบุนั 



 
- ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี� และ บริษัท คริสตอลไลน์ จํากดั 

ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่ม ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนกังาน บริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย เป็นประจําทกุ ๆ 3 
เดือน ตั ?งแตปี่ 2534 จนถึงปัจจบุนั รวมโลหิตที�บริจาคกวา่ 6,000 หนว่ย  

 

 

 

 

 

 

 
-  เยี8ยมชมและศึกษาดูงาน โดยการ เปิดโอกาสให้
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าศกึษาและ
ดงูานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของ ก า ร ดํ า เ นิ น
ธุรกิจ 

 
 
 
-  ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื8อสังคมและสิ8งแวดล้อม  

 กลุ่มบริษัทแพรนด้าในฐานะองค์กรผู้

ก่อตั ?งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ

เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม  ซึ�งเป็นการรวมตวั

ของนกัธุรกิจเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ และ

ประสานธุรกิจของคนที�มีกระบวนทศัน์คล้ายกัน 

ในเรื� องของการดําเนินธุรกิจที� รับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ�งแวดล้อม ซึ�งมีพนัธกิจสง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างจิตสํานึกทางธุรกิจที�นําไปสู่การเคารพสงัคม

และสิ�งแวดล้อม คํานงึถึงสิทธิของชมุชนและสงัคม และดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที�เป็นธรรมสําหรับทกุฝ่าย   

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี8ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั8น 
 



เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน)    และ
บริษัทฯ ในเครือจงึขอประกาศว่าบริษัทฯจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสยึดหลกัธรรมาภิบาลและไมส่นบัสนนั
การคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ตลอดจนบคุคลที�
สามที�มีความเกี�ยวข้องกบับริษัท กระทําใดๆ ที�สอ่ไปในทางคอร์รัปชั�น ไมว่า่จะโดยการนําเสนอ (Offering) การ
ให้คํามั�นสญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or 
accepting bribes) บริษัทฯ ไมย่อมรับการคอร์รัปชั�นใดๆ ทั ?งสิ ?น โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทั ?งหมดใน  
ทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายนี ? บริษัทฯ จะสอบทาน
ขั ?นตอนการปฏิบตัอิยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื�อเสียง
ของบริษัทฯ   โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายนี ?โดยทั�วกนั 

 
 

การพัฒนา และรางวัลเกียรตคุิณของกลุ่มบริษัท 
 
2556 

• ได้รับรางวลัเกียรติยศ ‘’Sustainbility Initiative of the Year’’ JNA Award 2013 โดยรางวลัในครั ?งนี ?
นบัเป็นครั ?งที� 2 จากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจากนานาชาต ิ
ในฐานะที�บริษัทฯ มุ่งมั�นในการพฒันาองค์กรโดยยึดหลกัความ
ยั�งยืนของธุรกิจเป้าหมาย ด้วยการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
เป็นเครื�องนําทาง 

 
• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

จํานวน 9.6 ล้านยโูร หรือประมาณ 409 ล้านบาท      รวมเป็น
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั ?งสิ ?น 13 ล้านยโูร ทําให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ�มขึ ?นจากร้อยละ 51 เป็น        ร้อยละ 75  

• บริษัทฯ ซื ?อหุ้นสามัญของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam 
จํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1,000  รูเปีย อินโดนีเซีย ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของหุ้นที�ออกและชําระแล้วของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ในราคามูลค่าตามบญัชีจํานวน 1.4 
ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 35 ล้านบาท และจําหน่ายเงินลงทุนใน P.T. Sumberkreasi 
Ciptalogam โดยขายหุ้ นสามัญจํานวน 1,240,000 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของหุ้ นที�ออกและ   
ชําระแล้วของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam โดยมี
มูลค่า            การขายประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท ซึ�งจะทําให้
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 19 



• บริษัทฯ อนมุตัิให้บริษัทย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั ?งแต่
วนัที� 27 กนัยายน 2556 

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั มีอํานาจในการควบคมุการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน รวมถึงมีอํานาจในการออกเสียงและส่วนได้เสียร้อยละ 55 ในบริษัท PT Pranda 
Marketing Indonesia  

• ได้รับการประเมินจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบั
สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 อยูใ่นระดบั “ดีเยี8ยม”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (5 
ดาว)  ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ได้รับใบรับรองมาตรฐานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจําปี 2556 พร้อมทั ?งรับใบประกาศเกียรติ
คณุประเภทสถานประกอบการสีขาวตามปฎิบตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิอยา่งยั�งยืน ปี 2556 

• ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจําปี 2556 จาก
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

• ได้รับเกียรติบตัรพร้อมโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจําปี 2556 จากผู้ อํานวยการกลุม่งานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เขตพื ?นที� 8  

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน) โรงงานโคราช ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ ให้เป็นสถานศกึษา
และสถานประกอบการที�จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว จาก นาย
จาตรุนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

• บริษัท พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ได้รับตราสญัลกัษณ์คุ้มครองผู้บริโภค ในวนัคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย 2556ประเภทผู้ผลิตทองรูปพรรณจากทองคําบริสทุธิ� 96.5% และจําหนา่ยทองรูปพรรณที�
จดัทําฉลากสินค้าถกูต้องตามกฎหมาย จาก นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานกั
นายกรัฐมนตรี 
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• บริษัทฯ ลงทนุจดัตั ?งบริษัทย่อยในประเทศจีน ชื�อบริษัท Pranda Trading (Shenzhen) Limited  ทนุจด
ทะเบียน USD 2,000,000 หรือประมาณ 61 ล้านบาท เพื�อธุรกิจค้าปลีกเครื�องประดบัในประเทศจีน 

• Prand UK Limited ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทนุซื ?อ PDU (UK) Co., Ltd.  ในสดัส่วน 100% 
ซึ�งเป็นบริษัท    ที�ดําเนินธุรกิจค้าปลีกจิวเวลรี�ผา่นระบบ E-Commerce  

• ได้รับรางวลัเกียรติยศ ‘’Manufacturer of the Year’’ JNA Award 2012 จากเวทีระดบัโลกที�ฮ่องกง
ตอกยํ ?าความเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมเครื�องประดบัที�นานาชาติยอมรับ จดัขึ ?นเพื�อมอบให้กับผู้ ดําเนิน



ธุรกิจ อญัมณีและเครื�องประดบัที�ประสบความสําเร็จ และได้รับการยอมรับจากภาคส่วนตา่งๆ ในแวด
วงอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัในระดบัสากล  

• ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน ประจําปี 2555 จาก
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ�งได้รับทั ?งสํานกังานใหญ่ (กรุงเทพฯ) และสาขา 
(จงัหวดันครราชสีมา) 

• ได้รับการประเมินจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบั
สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 อยูใ่นระดบั “ดีเยี8ยม”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 
ดาว)  ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับการประกาศเกียรติคณุจากสภากาชาดไทย ในการเป็นองค์กรที�ให้ความร่วมมือ และสนบัสนุน
การจัดหาผู้ บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนุษย์อย่างต่อเนื�อง
สมํ�าเสมอมากวา่ 14 ปี  

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กรทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น
แบบอย่างที�ดีในการ     สนบัสนนุงานด้านการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ  เนื�องในวนัคล้ายวนั
สถาปนากระทรวงศกึษาธิการ ครบรอบ 120 ปี  

• ได้รับรางวลั “ตาราอวอร์ด” จาก เสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลยั ในฐานะการเป็นองค์กรที�
สร้างบญุและความดี      เกื ?อกลูแก่สงัคม 
 

2554 
• ได้รับการประเมินจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบั

สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 อยูใ่นระดบั “ดีเยี8ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2554 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 
ดาว)  ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคธุรกิจที�ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั�นคงของมนุษย์   สํานกังานส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกบัสภาคนพิการ
ทกุประเภทแหง่ประเทศไทย ซึ�งปัจจบุนั      แพรนด้าฯ ได้สง่เสริมให้ผู้พิการทกุประเภทประมาณ 31 คน 
หรือเป็นสดัสว่น 60 ตอ่ 1 ซึ�งสงูกวา่ที�กฎหมายกําหนดที� 100 ตอ่ 1   



• ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื�องประดบัและอัญมณี” กับ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ   ในการสนบัสนนุเงินทนุในการดําเนินโครงการฯ จํานวน 54 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั ?งแต่
ปี 2554 ถึง 2560 เพื�อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนกัเรียน นักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้า
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง วิชาเอกการออกแบบ
เครื�องประดบัอญัมณี  

• รับรางวลั CREATIVE AWARD 2011 จากการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด The Extreme colors of Ploi 
ซึ�งจดัขึ ?นโดย กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ ค้าอญัมณีไทยและเครื�องประดบั  

• PRIMA GOLD รับรางวลั  PM’s Creative Award ในสาขางานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน (Function 
Creations) ในฐานะที�ผลิตสินค้าที�เกิดจากความคดิสร้างสรรค์ จากหลากหลายองค์ประกอบ รวมไปถึง
การนําวฒันธรรม และนวตักรรมมาตอ่ยอดเพื�อเพิ�มมลูคา่สินค้าหรือบริการ พร้อมทั ?งการพฒันาความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งยั�งยืน  

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั (มหาชน)  โรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่
ด้านแรงงานสมัพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานประจําปี 2554  โดยในการรับรางวัลในครั ?งนี ?นบัเป็นครั ?ง
ที�  2  ที�ทางบริษัทได้รับ 

• สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี�  จํากัด  ได้รับการประเมินมาตรฐานการ
บริหารงาน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในเกรด A ตามมาตรฐานชี ?วัด 7 ประการ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 
2553 

• ได้รับการประเมินจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบั
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2553 อยูใ่นระดบั “ดีเยี8ยม”  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2553 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 
ดาว)  ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับตราสญัลกัษณ์โครงการ “ซื ?อด้วยความมั�นใจ” (Buy With Confidence) จากคณะกรรมการ
พฒันาธุรกิจอัญมณีไทยและเครื�องประดบั กระทรวงพาณิชย์  นบัเป็นการสร้างมาตรฐานและความ
เชื�อมั�นของธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบัไทยตอ่ผู้ ซื ?อชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

 
2552 

• ได้รับรางวลัโลป่ระกาศเกียรตคิณุ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านการสง่เสริมอาชีพคนพิการ    
       จาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ� เวชชาชีวะ  ซึ�งเป็นประธานในงานมหกรรมวนัคนพิการสากล 



• ได้รับการประเมินจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ร่วมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สําหรับผลการประเมินโครงการประเมินคณุภาพ
การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2551 และ 2552 อยูใ่นระดบั “ดีเยี8ยม” ตดิตอ่กนั 2 ปี ซ้อน  

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 
2552 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) อยู่ในระดบั “ดีมาก” (4 
ดาว)  ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับการเสนอชื�อเข้าชิงรางวลั 1 ใน 4 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที�มีมลูคา่ตลาด
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (กลุ่มที� 2) เพื�อเข้าชิงรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 
2009 (รางวลับริษัทจดทะเบียนที�มีความโดดเดน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคม)  

• Pranda & Kroll GmbH บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพนัธมิตรรุกตลาดอญัมณีและเครื�องประดบั
สําหรับสภุาพบรุุษ กบั บจก. บลัเดสซารินี� จีเอ็มบีเอช ผู้ นําสินค้าแฟชั�นสภุาพบรุุษจากเยอรมนี ภายใต้
แบรนด์ Baldessarini   

2551 
• ได้รับรางวลัโลป่ระกาศเกียรตคิณุ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลต.สนั�น ขจรประศาสน์  ในโอกาสที� 

บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นองค์กรที�สนองตอบต่อ
นโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสวสัดิการแรงงาน โดยจดัตั ?งสถานที�ดแูลเด็กในสถานประกอบการ ที�
ดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื�องและมีมาตรฐาน และเพื�อเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่สถานประกอบการอื�นๆ 

• ได้รับเกียรตบิตัรและโลเ่ชิดชเูกียรติในงาน “68 ปี อาชีวะไทย ก้าวไกล สู่อนาคต” จากคณุนริศรา ชวาล
ตนัพิพทัธ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที�ได้รับคดัเลือกให้เป็นสถานประกอบการที�ให้
ความร่วมมือ จดัการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพ ร่วมกบั สํานกังานการอาชีวศกึษาเป็นอยา่งดี   

• ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัใิห้บริษัทฯออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ?อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 
14,251,410 หุ้น เพื�อจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ (ESOP) โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั ?งแต่วันที�ออก โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือ ใบสําคญัแสดง
สิทธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้นสามญั ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น 

• บริษัทฯ ได้จดัตั ?งสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี�  เพื�อให้บริการทางด้านการเงิน
รูปแบบตา่งๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นการสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัการออม 

• บริษัท คริสตอลไลน์ จํากัด ได้ลิขสิทธิ�สินค้าเครื�องประดบัภายใต้เครื�องหมายการค้า V&A จาก
พิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อลัเบิร์ต ประเทศองักฤษมาผลิต  ซึ�ง V&A นบัเป็นชื�อที�รู้จกักันดีในฐานะ
พิพิธภณัฑ์ศลิปะตกแตง่ การออกแบบและแฟชั�นจิวเวลรี�ที�ใหญ่ที�สดุในโลก 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มใน Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Yiuxian Gongsi จํานวน 1.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมเป็นทนุจดทะเบียนและทุนที�ชําระแล้ว 2.35 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสดัส่วนการ
ลงทนุ 100% 

 



2550        
• ได้รับรางวลั “รองชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ซึ�งจัดขึ ?นโดยคณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) สํานกันายกรัฐมนตรี  

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดบัสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มใน บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั จํานวน 100 ล้านบาท รวมเป็นทนุ
จดทะเบียนและทนุที�ชําระแล้ว 200 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นการลงทนุ 100%  

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จํานวน 2.4 ล้านยโูร หรือประมาณ 
116 ล้านบาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทั ?งสิ ?น 5.34 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 
51% 

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซื ?อกิจการทั ?งหมดของ KSV Brand GmbH ซึ�งเป็นบริษัทจดั
จําหนา่ยเครื�องประดบัอญัมณีภายใต้แบรนด์ Christ, Cai, Merri, Michael Schumacher  

• บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี� ร่วมทนุกับ  Gunjan Jewels Pvt. Ltd. ในสดัส่วนการลงทนุ 51 : 49 จดัตั ?ง 
“Pranda  Jewelry Private Limited” ในประเทศอินเดีย เพื�อจดัจําหน่ายเครื�องประดบัทองและเงิน
ภายใต้แบรนด์ของตนเองในประเทศอินเดีย 

• บริษัท พรีมา่โกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ผู้จดัจําหน่ายเครื�องประดบัทองคําบริสทุธิ� 24 เค “PRIMA 
GOLD” ได้รับรางวลั “Hot 2007 Award” ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั ?งที� 38 

2549  
• ได้รับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที�มีผลการดําเนินงานที�ดีในปี 2548 ชื�อว่า 

“Congratulate PRANDA as a Nominee for Best Performance – Consumer Products“  
• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  เปิดตวั “สยามพรรณราย” เพื�อความเป็นผู้ นําแห่งดีไซน์ 

ทั ?งนี ?ยงัได้รับรางวลั Hot Design Award ในงาน  Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั ?งที� 37 ที�ผ่านมา
นี ? 

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปิดตวัเครื�องประดบัแบรนด์ “Cai” ในงาน  Inhorgenta Fair ที�
เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 

• ได้รับพิจารณาคดัเลือกจากสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เป็น 1 ใน 4 ของ
องค์กรตวัอยา่งที�บริหารธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพื�อรองรับความต้องการของตลาดตา่งประเทศ จากเดิมมีพนกังาน
และชา่งฝีมือประมาณ 450 คน ได้เพิ�มเป็น 700 คนในปัจจบุนั  

 
2548  



• ได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุ ให้เป็นสถานประกอบการดีเดน่ ด้านสวสัดิการแรงงาน  จากกรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มในบริษัท คริสตอลไลน์ จํากดั จํานวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน 100 ล้าน
บาท และถือครองสดัสว่นการลงทนุที� 96%  

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  ลงนามในสญัญาร่วมดําเนินธุรกิจ กบั Tomei Gold & 
Jewelry Holding โดยแตง่ตั ?งเป็นตวัแทนจดัจําหนา่ยแบรนด์ “PRIMA GOLD” ในประเทศมาเลเซีย 

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด มีช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศ 48 แห่ง และ
ตา่งประเทศ 35 แหง่ รวมชอ่งทางการจดัจําหนา่ยทั ?งสิ ?น 83 แหง่ 

• บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี� ร่วมทนุกบั Mr. Kroll ในสดัส่วนการลงทนุ 51 : 49 จดัตั ?ง “Pranda & Kroll 
GmbH & Co. KG” ในประเทศเยอรมนีเพื�อจดัจําหน่ายเครื�องประดบัทองและเงินในประเทศเยอรมนี
และทวีปยโุรป 

 
2547  

• ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรตเิป็นกรณีพิเศษ  (Export Honorary Recognition)  จากกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ รักษามาตรฐานสินค้า และมีมลูคา่ส่งออกอย่างตอ่เนื�องตลอด 10 ปี และ
เป็นบริษัทที�เคยได้รับรางวลัประเภท Best Exporter มาแล้ว 

• ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานเครื�องประดับทองคํา 96.5% ภายใต้เครื�องหมายการค้า “Century 
Gold” จากสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

• บริษัท พรีมา่โกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ได้จดัจําหนา่ยเครื�องประดบัทองคําบริสทุธิ� 96.5% ภายใต้
แบรนด์ “Century Gold” โดยเปิดสาขาแรก ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค และในปีเดียวกนัมี
ทั ?งสิ ?น 7 สาขา 
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• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานประกอบการที�มีกิจกรรมที�เป็นคณุและประโยชน์แก่แรงงาน

สตรี จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
• ขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศจีน ในนาม “Pranda Guangzhou” 
• บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มในบริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั จํานวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุจด

ทะเบียน 100 ล้านบาท สดัสว่นการลงทนุ 100%  
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• ได้รับใบประกาศเกียรติคณุและตราสญัลกัษณ์ให้กับผู้ประกอบการที� “รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก 
โฆษณา สญัญา” จากสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

• ได้รับคดัเลือกให้เป็นสถานที�ทํางาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา” และได้รับใบรับรองจาก
สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร 



• ได้รับคดัเลือกให้เป็นประชาคมริมคลอง คลองบางนา ตามโครงการ “คนรักคลอง” จากสํานกังานเขต
บางนา บริษัทฯได้รับมอบวุฒิบตัรผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการ
ร้านอาหารตามที�กรุงเทพมหานคร ได้ออกบญัญัติเรื�อง “สถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสม
อาหาร พ.ศ. 2545” 

• บริษัทฯ มอบใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ?อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 200,000,000 หน่วย มี
อาย ุ5 ปี  (2 พฤษภาคม 2545 – 2 พฤษภาคม 2550) 
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• พนักงานบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาช่างเครื�องประดบั จากการแข่งขันฝีมือแรงงาน
นานาชาต ิครั ?งที� 36 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

• ได้รับเกียรติบตัร    “โรงงานสีขาว”   จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  และ
สวสัดกิารสงัคม 

• บริษัทฯ มีศนูย์โชว์รูม ที�ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 : 2000 ประเภทการจําหน่าย
เครื�องประดบั   อญัมณีและบริการ จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BM TRADA และสาขานครราชสีมา 
ได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 ประเภทการผลิตเครื�องประดบัอญัมณีในส่วน
ของโรงงาน จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BVQI 
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• ได้รับคดัเลือก ให้เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดบับตัรทอง หรือ (Gold Card) จากกรม
ศลุกากร กระทรวงการคลงั ที�แสดงถึงการเป็นบริษัทที�นา่เชื�อถือเป็นที�ยอมรับ มีความมั�นคงทางการเงิน 

• พนกังานของบริษัทฯ ได้รับรางวลัเหรียญทอง และรางวลัเหรียญเงิน ในสาขาช่างเครื�องประดบั จาก
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั ?งที� 18 จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม 

• บริษัท คริสตอลไลน์ จํากดั ได้รับรางวลัผู้ส่งออกไทยดีเดน่ที�มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ของตนเอง หรือ 
Prime Minister’s Export Award for The Best Own Design Exporter จากกรมสง่เสริมการสง่ออก  

• บริษัทฯ ได้รับเกียรติบตัร “ร้านอาหารสะอาด” ในฐานะเป็นสถานประกอบกิจการที�ได้มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด ประเภทที�จําหน่ายอาหาร (ด้านกายภาพ) ซึ�งจัดโดยฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กอง
อนามยัสิ�งแวดล้อม สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

• ได้รับคดัเลือกเป็นผู้ประกอบการค้าระหวา่งประเทศระดบับตัรทองจากกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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• บริษัทฯ และบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พรีม่า โกลด์ จํากัด และ บริษัท คริสตอลไลน์ จํากัด 
ได้รับอนมุตัิให้ใช้สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะที�เป็นผู้ผลิตและสง่ออกสินค้าที�ได้มาตรฐาน 

• ได้รับใบรับรองในฐานะเป็นสถานประกอบการส่งออกที�ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานหญิงและเดก็เชิงรุก จากกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 

• พนกังานของบริษัทฯ ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง จากการแข่งขนัฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั ?งที� 35 ณ 
เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา ในสาขาชา่งเครื�องประดบั 
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• ได้รับรางวลัสดุยอดแผนการตลาด ประเภทการทําตลาดสินค้าใหม่ (Best Marketing of New Gold 
Product) และประเภทการออกแบบหน้าร้านหรือดิสเพลย์ (Best Gold Visual Merchandising) จดั
โดยสมาพนัธ์ผู้ผลิตทองคําแหง่โลก 
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• บริษัท พรีม่า โกลด์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวลั P.M. Award ด้านผู้ส่งออกไทยดีเดน่ที�มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) ของตนเองจากรัฐบาลไทย และชนะการประกวดแข่งขัน “Golden 
Design Award” ที�งาน Vicenza Oro Fair ที�จดัโดย World  Gold Council และงานออกแบบ “Prima 
Gold” จากอินโดนีเซียได้รับการตดัสินให้ชนะเลิศถึง 2 รางวลั “The Best International Award” ของ
อินโดนีเซียและ “The Best Outstanding International Award” จาก 5 ประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ 

• ขยายตลาดสู่ตา่งประเทศในนาม “Primagold International Co.,Ltd,” และ ร่วมลงทนุใน LG Pranda 
(ปัจจบุนัเปลี�ยนชื�อเป็น KZ-PRANDA) เพื�อนําเข้าและจดัจําหนา่ยโลหะเงินและทองคํา 
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• ได้รับรางวลั Prime Minister’s Export Award หรือ P.M. Award เป็นรางวลัที�รัฐบาลไทยมอบให้แก่
บริษัทในฐานะผู้สง่ออกที�มีผลงานดีเดน่ด้าน Best Exporter 

• ขยายฐานการผลิตในตา่งประเทศในนาม “Pranda Vietnam Co.,Ltd,” และ “P.T. Pranda SCL 
Indonesia”  

• จดัตั ?ง Pranda Singapore Pte. Limited เพื�อลงทนุในมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
• บริษัทฯ ได้ลงทนุจดัตั ?ง บริษัท แพรนด้า ลอดจิ ?ง จํากดั เพื�อบริการด้านสวสัดิการให้กบัพนกังานสําหรับ

ที�พกัอาศยั   
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• ขยายฐานการผลิตไปที�จังหวัดนครราชสีมา และฐานการจัดจําหน่ายภายในต่างประเทศในนาม 
“Pranda UK Limited” 
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• จัดตั ?งพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาตราสินค้าในนาม “PRIMA GOLD” พร้อมจัดจําหน่าย
ภายในประเทศ 
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• ขยายธุรกิจโดยการจดัตั ?งฐานจําหน่ายของตนเองในตา่งประเทศในนาม Pranda North America, Inc. 
และ Crystaline North America, Inc. และ  H. Gringoire s.a.r.l.  
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• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยใช้อกัษรยอ่ “PRANDA”  
• บริษัทฯ ได้ลงทนุจดัตั ?งฐานการผลิตในนาม “ Crystaline Co., Ltd. 
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• ขยายธุรกิจโดยการตั ?งฐานการผลิตเครื�องประดบัอญัมณี พร้อมเปลี�ยนชื�อมาเป็น “Pranda Jewelry” 
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• เริ�มดําเนินธุรกิจสง่ออกเครื�องประดบัอญัมณีในนาม “Pranda Design” 
 


