วิสยั ทัศน์
“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครือ่ งประดับชัน้ นำ�
ของโลกทีร่ ว่ มสร้างความเจริญเติบโต
และความสำ�เร็จให้กบั คูค่ า้ อันทรงคุณค่าของเรา”
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อเมริกา ส่งสัญญาณการฟื้นตัว
กลุ่มสหภาพยุโรป เศรษฐกิจยังคงตกต่ำ�
เอเชีย กำ�ลังเข้าสู่ในช่วงปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจโลกต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตก
อันประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพประเทศยุโรป เป็นหลัก และเมื่อเกิดวิกฤตซับไพร์มใน
สหรัฐอเมริกาต่อเนื่องด้วยวิกฤตสถาบันการเงินในยุโรป จึงส่งแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ทำ�ให้เศรษฐกิจโลกเข้า
สู่สภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกได้เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งด้านการค้า
และการลงทุน
แม้วา่ ในขณะนีเ้ ศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเริม่ แสดงการฟืน้ ตัวอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม แต่เศรษฐกิจในกลุม่ สหภาพ
ยุโรปยังคงมีภาวะซบเซาและเติบโตในอัตราทีต่ �ำ่ กว่าทีค่ าดหวังไว้เป็นอย่างมาก ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย
อันได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ และอินเดีย ก็ยงั ต้องมีการปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจของตนเองอย่างเร่งด่วน รวมทัง้ ยังมี
ความท้าทายอีกมากมายทีร่ ออยูข่ า้ งหน้า ไม่วา่ จะเป็นความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาน้�ำ มัน ความผันผวนทีย่ ากจะ
คาดการณ์ของอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้ รวมถึงความแปรปรวนของโลหะมีคา่ ทัง้ หมดซึง่ กระทบโดยตรง
ต่ออุตสาหกรรมเครือ่ งประดับอัญมณี จนกระทัง่ ภาวะความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซีย และสหภาพยุโรป
ซึง่ นำ�ไปสูข่ อ้ สรุปได้วา่ การฟืน้ ตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
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PRANDA ท่ามกลางวิกฤต
ตลอดเส้นทางกว่า 4 ทศวรรษ  PRANDA ได้เผชิญกับวิกฤตครัง้ แล้วครัง้ เล่า นับตัง้ แต่มรสุมการเมืองการปกครองของไทย
ในปี 2516 - 2519 ซึง่ กระทบต่อความเชือ่ มัน่ การค้า - การลงทุนของประเทศ การลดค่าเงินบาทจากวิกฤตราคาน้�ำ มันปี 2527
ที่มีผลต่อปัจจัยการผลิต และความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าของไทย วิกฤตสถาบันการเงินในประเทศปี 2540 จนกระทั่ง
รัฐบาลต้องตัดสินใจลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้ PRANDA ขาดทุนครั้งแรกและครั้งเดียวในงวดปี 2541 รวมถึงยังมีวิกฤต
เศรษฐกิจโลกดังที่กล่าวมาแล้ว
แต่ทุกครั้งที่มีวิกฤต PRANDA ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยฝ่ายจัดการมีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการทำ�ธุรกิจตนเอง รวมทัง้ PRANDA มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และได้รบั การสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่างเต็มที่

TIMELINE
พ.ศ. 2516 - 2519

มรสุมการเมืองการปกครอง
ของไทย

พ.ศ. 2527

การลดคาเงินบาทจาก
วิกฤตราคาน้ำ�มัน  

พ.ศ. 2540

วิกฤตสถาบันการเงิน
ในประเทศ

4
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2557 ฐานตลาดที่หลากหลายช่วยประคองธุรกิจ
สำ�หรับปี 2557 แม้ผลประกอบการจะไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ของบริษทั ฯ  อันเป็นผลมาจากฐานการผลิตทีป่ ระสบกับ
ปัญหาการลดลงของคำ�สั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่ฟื้นตัว
อย่างเชื่องช้า อย่างไรก็ดี ด้วยการกระจายความเสี่ยงฐานการตลาดที่หลากหลายผ่านฐานจัดจำ�หน่ายและฐานค้าปลีก
ของตนเองจึงช่วยประคองผลประกอบการไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  
จากการดำ�เนินกลยุทธ์ด้านการค้าปลีกส่งผลให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศ  และ
ต่างประเทศ อันเป็นนิมิตหมายที่ดีในการนำ�พาธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกที่ผู้คนจะรู้จักแบรนด์ของเราเอง ซึ่งจะเป็น
อีกหนึ่งเสาหลักของ PRANDA ในอนาคต
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การเติบโตอย่างยั่งยืนของ PRANDA
ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับความท้าท้ายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้า ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จนกระทั่งถึงการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
แต่ดว้ ยความพร้อมของ PRANDA นับตัง้ แต่การผลิตจนถึงการตลาดจะทำ�ให้เราสามารถดำ�เนินกลยุทธ์การเติบโต
(Growth Strategy) ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในตลาดสร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่ค้า และขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์
ของตนเอง (OBM) โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายของคู่ค้า
เราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการดำ�เนินกลยุทธ์การเติบโตข้างต้นจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งข้น และ
สร้างความยั่งยืนระยะยาวให้แก่กิจการ

6
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Pranda Brand Avenue
เพือ่ สานต่อวิสยั ทัศน์ โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำ�นาญในการผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับมากกว่า  41 ปี ผสานกับความเข้าใจ
ตลาดเครือ่ งประดับในปัจจุบนั กลุม่ บริษทั แพรนด้า ได้มงุ่ เน้นการทำ�ตลาดแบรนด์ของตนเอง (Own Brands) และแบรนด์ทบ่ี ริษทั ฯ ได้รบั สิทธิ
ในการผลิต และการจัดจำ�หน่าย (Licensed Brands) มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ได้รว่ มพัฒนาแบรนด์ทม่ี เี อกลักษณ์ท่ี
แตกต่างกันเพือ่ สนองตอบความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุม่

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

8
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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 expression of designed 18K
gold jewelry withpremium 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

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
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GROUP STRUCTURE

Pranda Group ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำ�หน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำ�ด้านการส่งออกเครื่องประดับ
อัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำ�คัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
ด้านการผลิต
(Production)

ด้านการจัดจำ�หน่าย
(Distribution)

Sales Contribution Gross Margin
     38%           20%

Sales Contribution Gross Margin
     37%           25%

กำ�ลังการผลิตประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อปี
ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้าน
การประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale)
ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า เหมาะสมกั บ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และได้ ก ระจายความเสี่ ย ง
ทางด้ า นการผลิ ต เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม แทบทุ ก
ระดั บ ราคาสิ น ค้ า โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ฯมี โ ร ง ง า น
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตประมาณ 10 ล้าน
ชิ้นต่อปี

TIMELINE

Net
Income
(Million/Bath)

472

Financial Risks

(7)
(0.2%)

2010 2011 2012 2013 2014
Operating Profit
% of Sales Revenues

0.7

0.6

243

0.7%

- Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
- Pranda Jewelry Pvt. Ltd.
- Pranda Trading (Shenzhen) Limited
- PDU (UK) Co., Ltd.
- PT Pranda Marketing Indonesia

Financial Perspective

456 450
25

2003 - 2014

- Pranda North America, Inc.
- H. Gringoire s.a.r.l.
- Prima gold Internation Co., Ltd.
- Pranda UK Limited
- Pranda Lodging Co., Ltd.
- Pranda Singapore Pte. Limited
- Pranda Vietnam Co., Ltd.
- P.T. Pranda SCL Indonesia
- KZ - PRANDA Co., Ltd.

(Million/Bath)

9.9% 11.3%

บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ในการบริหาร
จัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง
และการจัดจำ�หน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุม
เอเชีย และตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เครื่องประดับโดยตรง ปัจจุบันมี 3 บริษัท ในไทย
จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

1992 - 2002

Operating Profit
11.6%

ร้านค้าปลีก

บริษัทฯ มีบริษัทจัดจำ�หน่ายที่เป็นของตนเอง และ
ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำ�หน่ายรายใหญ่
กระจายตามภูมภิ าคทีส่ �ำ คัญทัว่ โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และ
อินเดีย โดยมีบริษทั ย่อย ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการจัดจำ�หน่าย
ทั้งสิ้น ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย

- Pranda Design Co., Ltd.
- Pranda Jewelry PCL
- Crystaline Co., Ltd.

408

Sales Contribution Gross Margin
     25%           54%

ฐานจัดจำ�หน่ายของตนเองใน 5 ประเทศ
และคู่ค้าทั่วโลก

1973 - 1991

470

ด้านการค้าปลีก
(Retail)

0.7

Rate of Return

0.7 0.7

11.1% 10.8% 165 146
6.0%
4.5% 4.4%

15.3 13.7 13.4

2010 2011 2012 2013 2014
Net Income
% of Sales Revenues

2010 2011 2012 2013 2014
D/E (Times)
TIE (Times)

2010 2011 2012 2013 2014
ROE
ROCE

Total DPS
฿7.98

Average
Price
฿6.45

13.4%
(3.0)

1.96

Shareholder Perspective

Average
Price
฿6.45

Total EPS
฿15.77

Average
Earnings
Yield 19.44%
per year

0.6
0.3
21.6%
0.5 0.4

23.1%
19.6% 19.1%
17.1%
16.9%
14.9% 14.2%
13.5%
10.0%
5.9%5.3%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

1.4 1.4
1.1 1.3 1.0

1.1
0.8 0.9 0.9 1.0

Earnings Per Share (EPS)

Earnings Yields

Note : Average Price and Earning Yield for 14 year period
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9.06%

18.09% 16.97%

0.65
0.55

0.65 0.65
0.55 0.530.50 0.60 0.60
0.40
0.200.15

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dividend Per Share (DPS)
Annual Dividend
Extra Dividend

10.2% 12.6% 1.48% (0.24%)
5.42%

6.09%

Average
Dividend
Yield 9.32%
per year
19.0%

14.3%
13.6%
9.7%
9.4%
9.3%
8.4%
8.3%
7.3%
5.3%
2.2% 2.23%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Dividend Yields

Annual Extra Dividend Yield
Extra Dividend Yield

12 ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
14 สารจากประธานกรรมการ
18 คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา /
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
20 กรรมการผู้จัดการ
22 ผู้บริหาร
23 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
24 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
28 ทิศทางของแพรนด้า
29 ความรับผิดชอบต่อสังคม
30 การพัฒนา และรางวัลเกียรติคณุ ของกลุม่ บริษทั
47 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
54 ปัจจัยความเสี่ยง
58 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

สารบัญ
63
65
67
76
103
105
107
109
119
120
121
179
185

ผูถ้ อื หุน้    
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง  
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
งบการเงิน
ประวัตกิ รรมการและผูบ้ ริหาร
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหาร
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
งบการเงินรวม

2557

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

2554/9

2553/9

ผลการดำ�เนินงาน
4,056
4,122
4,177
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
3,295
3,649
1,337
1,379
1,417
กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)
1,001
1,038
32.96%
33.46%
33.93%
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
30.39%
28.44%
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา
544
491
551
และตัดจำ�หน่าย/1 (ล้านบาท)
74
106
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา
13.40%
11.92%
13.18%
และตัดจำ�หน่าย
2.24%
2.90%
470
408
472
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน/2 (ล้านบาท)
(7)
25
/3
11.59%
9.91%
11.29%
(0.22%)
0.68%
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
243
456
450
146
165
กำ�ไรสำ�หรับผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
6.00%
11.07%
10.77%
4.42%
4.51%
อัตรากำ�ไรสำ�หรับผู้ถือหุ้น
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
3,008
3,218
3,318
สินทรัพย์หมุนเวียน
2,834
3,133
4,022
4,320
4,548
สินทรัพย์รวม
4,598
4,534
1,398
1,527
1,308
หนี้สินหมุนเวียน
1,430
1,367
1,517
1,779
1,785
หนี้สินรวม
1,877
1,889
2,505
2,540
2,763
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2,721
2,645
อัตราผลตอบแทน
5.87%
10.94%
10.15%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย/4์
3.19%
3.62%
13.39%
10.21%
12.56%
(0.24%)
1.48%
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน
9.06%
18.09%
16.97%
5.42%
6.09%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/5
ความเสี่ยง
2.15
2.11
2.54
1.98
2.29
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
0.95
0.86
1.03
0.64
0.77
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว/6 (เท่า)
/7
15.34
13.72
13.40
1.96
(3.03)
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
0.61
0.70
0.65
0.69
0.71
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
6.25
6.39
7.02
6.97
6.68
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
0.61
1.14
1.11
0.36
0.40
กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับผู้ถือหุ้น
0.50
0.60
0.60
0.15
0.20
เงินปันผลต่อหุ้น/8
0.60
เงินปันผลพิเศษ ต่อหุ้น
400.67
403.33
406.28
409.53
409.14
จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)
หมายเหตุ : /1 กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่ายมาจากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานบวกกลับค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย
/2 กำ�ไรจากการดำ�เนินงานคำ�นวณมาจากรายได้จากการขาย หักต้นทุนขาย ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
		
/3 อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ขายสุทธิ
/4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )
/5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน
้ = กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
/6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ) /
หนีส้ นิ หมุนเวียน
/7 ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน + ดอกเบีย้ จ่ายจากการดำ�เนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้ จ่ายจากการ
ดำ�เนินงานและลงทุน
/8
		
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ในวันที่ 21 เมษายน 2558
/9 ปี 2553-2554 บริษัทยังไม่ได้นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ
12
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อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
(0.2%)
(0.4%)

%
20.0%

13.4%

17.8%

16.0%

12.6%

15.8%

12.0%

10.2%

8.0%

1.5%
2553 2554

2555

(0.24%)

2556

2557

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

TIMES
3.0

2.15 2.11

2.0

2.54

2.29

9.8%

5.42%

0.0%
2553 2554

2555

2556

1.0 0.95
0.8

1.03
0.86

0.77

0.6
1.0

2557

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

TIMES
1.2

1.98

6.1%

4.0%

0.64

0.4
0.2

0.0
2553

TIMES
18.0
16.0 15.3
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2.0
4.0
2553

2554

2555

2556

2557

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

0.0
2553

TIMES
0.8

13.7 13.4

2554

2555

2556

2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.61

0.70 0.65

0.71

0.69

2553

2554

2555

2556

2557

0.5

1.96
2554

2555

(3.03)
2556

2557

0.3
0.0
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สารจากประธานกรรมการ

นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Subprime Mortgage Crisis) ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2551 ส่งผลให้ในปีต่อมาเศรษฐกิจโลก
ถดถอยอย่างรุนแรง ตามติดมาด้วยวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรป ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้แสดงสัญญาณ
การฟื้นตัวชัดเจนขึ้นโดยจะเห็นได้จากการได้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) ของ
ธนาคารกลางของสหรัฐฯ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ทีร่ ะดับ 2.3% รวมทัง้ อัตราการว่างงานทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
จากระดับ 9.6% เหลือเพียง 6.4% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบางเห็นได้จากอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่อยู่ระดับเพียง 0.8% อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงถึง 11.9% และอัตราหนี้สินสาธารณะต่อ GDP ที่ระดับสูงถึง 90.9%
ซ้�ำ เติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Conflict) ระหว่างรัสเซียกับกลุม่ ยุโรปซึง่ นำ�ไปสูก่ ารคว่�ำ บาตร
ทางการค้าระหว่างประเทศ
จากภาวะทางเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปและปัญหาทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาทองคำ� และเนื้อเงิน
อย่างรุนแรงโดยดูได้จากราคาเปลี่ยนแปลงถึง 21.3% และ 40.4% ตามลำ�ดับ อีกทั้งการยกเลิก QE ส่งผลให้ราคาทองคำ� และเนื้อเงินลดลง
10.3% และ 19.6% ตามลำ�ดับ ซึ่งกระทบกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำ�หรับบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีตลาดหลักสำ�คัญทั้งในสหรัฐฯ และกลุ่มยุโรปย่อมได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาของซีกโลกตะวันตกมาหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างธุรกิจที่พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ อันประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ฐานการผลิตที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าจำ�นวนมากที่มีคุณภาพในระดับโลก
(Craftsmanship) ฐานการจัดจำ�หน่ายทีห่ ลากหลาย (Global Distribution Base) ครอบคลุมตลาดทีส่ �ำ คัญในโลกและฐานค้าปลีกของตนเอง
(Retail Base) ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) จะทำ�ให้กิจการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายครั้งนี้ไปได้
แม้วา่ บริษทั ฯ ประสบกับผลประกอบการทีต่ กต่�ำ แต่หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีการเติบโตทัง้ รายได้และกำ�ไรของกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจค้าปลีกในประเทศ คือ บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด มียอดขายของกลุม่ สินค้าพรีมา่ เติบโต 22 .9%
เทียบกับยอดขายในปี 2556 (ไม่รวมธุรกิจ Century Gold ที่หยุดดำ�เนินการ) ทั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง จนเป็นเหตุให้
เศรษฐกิจไทยซบเซาต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้านี้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการแบรนด์ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถเติบโต
ได้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ ปราะบางนอกจากนีย้ งั มียอดขายจากธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตในกลุ่มประเทศAEC อันประกอบด้วย
การเติบโต 32.7% ของยอดขายในอินโดนีเซีย และการเติบโต 64.5% ของยอดขายในเวียดนาม
ผลประกอบการประจำ�ปี 2557 ยอดขายลดลง 354 บาท หรือลดลง 9.70% สาเหตุหลักจากฐานการผลิตที่ได้รับคำ�สั่งซื้อที่ลดลงจาก
ตลาดยุโรปรวมทั้งราคาทองคำ�และเนื้อเงิน ที่ลดลงเฉลี่ย 14.90% ส่งผลให้มีผลกำ�ไรสุทธิ 145 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกำ�ไรที่ต่ำ�สุดในรอบ 15 ปี
นับตั้งแต่วิกฤตสถาบันการเงินในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงโดยพิจารณาได้จากหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) เพียง 0.69 เท่า รวมทั้ง
บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องโดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่สูงถึง 1.98 เท่า อีกทั้งสถาบันการเงินยังคง
ให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี
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สำ�หรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อพลิกฟื้นผลการดำ�เนินงานของกิจการประกอบด้วย :
•
•
•
•
•
•

การมุ่งความสำ�คัญกับการพัฒนาแบรนด์ของตนเองทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ
ขยายฐานการตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
มุ่งขยายการขายผ่านตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต
การปรับปรุงกระบวนการผลิต และเสริมเทคโนโลยีใหม่อย่างมีผลิตภาพ
การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

หากบริษัทฯ สามารถดำ�เนินตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักองค์กร (Core Strategy) คือ
การมุ่งเน้นการเติบโตในส่วนการจัดจำ�หน่ายแบรนด์ของตนเอง และรักษาฐานลูกค้าที่สำ�คัญเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้ง
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต น่าจะทำ�ให้บริษทั มีสดั ส่วนการขายแบรนด์ของตนเอง (OBM) ใกล้เคียงกับแบรนด์ของลูกค้า (ODM) ในอนาคต
และมีการกระจายรายได้ และกำ�ไรอย่างสมดุลในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
สำ�หรับปี 2558 นี้ คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าปีก่อน เพราะสหรัฐฯ และกลุ่มยุโรปคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วน
ตลาดเอเชียน่าจะรักษาการเติบโตได้ในระดับเดียวกันกับปีก่อน ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นดังที่กล่าวมาแล้ว  ประกอบกับแผนกลยุทธ์
ระยะสั้น คาดว่าจะส่งผลให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ค่อยปรับเพิ่มขึ้นในปีนี้
สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจการทั้งหมด ที่มอบความไว้วางใจในการดำ�เนินงานและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และ
คณะผู้บริหารยังคงยึดมั่นที่จะปฎิบัติตามพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าจะดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลัก
4 ประการ ที่ว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น รวมทั้งยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอันประกอบด้วย การพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามแนวทางพระราชดำ�รัสเป็นบรรทัดฐาน
ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยคำ�นึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีจรรยาบรรณในการ
ทำ�ธุรกิจ ตลอดจนหลักความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป

นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

7

6

5

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการการเงินและ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1

2

3

5. นางปราณี คุณประเสริฐ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารกลุม่ / ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
การเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำ�หนด		
ค่าตอบแทน
4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่า
ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
18
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4

8

9

10

11

8. นายวีระชัย ตันติกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นางรวิฐา พงศ์นุชิต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

12

13

14

15

12. นางสริตา บุนนาค
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
13. นายเดชา นันทนเจริญกุล
กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

10. นายจำ�นงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

14. นายชาติชาย ทีฆวีรกิจ
กรรมการบริหาร / กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

11. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

15. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
กรรมการบริหาร / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
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กรรมการผู้จัดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Ms. Maureen Kelley
1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ - Pranda North America, Inc.
กรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต)  - บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
2. นางปราณี คุณประเสริฐ
		6. Mr. Gregor Kroll
กรรมการผู้จัดการ - Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
		 กรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด)   - บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด  (มหาชน)
3. นายชาติชาย ทีฆวีรกิจ
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด

7. Mr. Yvan Le Dour
กรรมการผู้จัดการ - H.GRINGOIRE s.a.r.l

4. นายสันติภาพ ริยาย
กรรมการผู้จัดการ - Pranda Vietnam Co., Ltd.

8. Mr. Malcolm Pink
กรรมการผู้จัดการ - Pranda UK Limited    
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9

10

11

13

14

15

12

9. Mr. Vinod Tejwani
		 กรรมการผู้จัดการ - Pranda Jewelry Private Limited

13. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ - Pranda Singapore Pte. Limited

10. Mr. Kenny Salmon
		 กรรมการผู้จัดการ - PT  Pranda Marketing Indonesia

14. นางพนิดา เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำ�กัด

11. นางสาวรุ่งนภา เงางามรัตน์		
		15. Mr. Heechan Song
กรรมการผู้จัดการ - บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เคแซด - แพรนด้า จำ�กัด
12. นายปรีดา เตียสุวรรณ์
(รักษาการ) กรรมการผูจ้ ดั การ - Pranda Trading (Shenzhen) Limited
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ผู้บริหาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

5. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

9. นางฉวี จารุกรวศิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

2. นางปราณี คุณประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

6. นางนิรารัตน์ ธนาเลขะพัฒน์		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

10. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

3. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

7. นางสาวศศิโสภา วัฒกีเจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)  

11. นายธเนศ ปัญจกริช
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายเดชา นันทนเจริญกุล			
รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

8. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

12. นายดุษิต จงสุทธนามณี
เลขานุการบริษัท
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด ( มหาชน )

คณะกรรมการตรวจสอบ /
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธาน
วีระชัย ตันติกุล

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา
ประธาน
ปรีดา เตียสุวรรณ์
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธาน
ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

ประธาน
สุนันทา เตียสุวรรณ์

Pranda Jewelry

Crystaline

Pranda Vietnam

Thailand

Thailand

Vietnam

PT Pranda
Marketing
Indonesia
Indonesai

กรรมการผูจ้ ดั การ
สันติภาพ ริยาย

กรรมการผูจ้ ดั การ
Kenny Salmon

กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
(สายผลิต)
ชาติชาย ทีฆวีรกิจ
ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(สายตลาด)
ปราณี คุณประเสริฐ

คณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเสีย่ ง
ประธาน
สุนันทา เตียสุวรรณ์

คณะกรรมการบริหารกลุม่

Pranda Trading
(Shenzhen)
China

Pranda
Singapore
Singapore

Pranda Lodging
Thailand

กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ปรีดา เตียสุวรรณ์ สุนนั ทา เตียสุวรรณ์ พนิดา เตียสุวรรณ์
(รักษาการ)

Pranda North
America
USA

Pranda UK
UK

H. Gringoire
France

Primagold Int.
Thailand

Pranda & Kroll
Germany

Pranda India
India

KZ-Pranda
Thailand

กรรมการผูจ้ ดั การ
Maureen Kelley

กรรมการผูจ้ ดั การ
Malcolm Pink

กรรมการผูจ้ ดั การ
Yvan Le Dour

กรรมการผูจ้ ดั การ
รุง่ นภา เงางามรัตน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
Gregor Kroll

กรรมการผูจ้ ดั การ
Vinod  Tejwani

กรรมการผูจ้ ดั การ
Heechan Song
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริษทั แพรนด้า (Pranda Group) ดำ�เนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิต จัดจำ�หน่ายและค้าปลีกเครือ่ งประดับแท้เป็นหลัก ซึง่ มีการกระจายฐาน
ลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำ�คัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ปัจจุบันบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้นำ�ด้าน
การส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมอนุมัติการทบทวน พันธกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัท ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และคุณค่าร่วมของกลุ่มบริษัทแพรนด้า

วิสยั ทัศน์
“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครือ่ งประดับชัน้ นำ�
ของโลกทีร่ ว่ มสร้างความเจริญเติบโต
และความสำ�เร็จให้กบั คูค่ า้ อันทรงคุณค่าของเรา”   

พันธกิจ
1. ดำ�เนินธุรกิจเครื่องประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็น
มื อ อาชี พสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่มีคุ ณ ภาพสม่ำ � เสมอใน
ปริมาณมาก
2. เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อทุกความต้องการ และโอกาสทางธุรกิจ
ของคู่ค้า เพื่อสร้างความสำ�เร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน
3. สร้างโอกาส เสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นให้กับบุคลากร
4. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทน และสนับสนุนอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับ
ไทยพัฒนาก้าวสูร่ ะดับโลก
5. เป็นองค์กรที่ยึดมั่นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม
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กลยุทธ์
•

•

กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)

1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในตลาดสร้างเสริม
โอกาสการเติบโตของคู่ค้า
2. ขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
ของคู่ค้า
กลยุทธ์ Mass Craftsmanship

1. สร้างวัฒนธรรมการทุ่มเททำ�งานด้วยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยแนวทางที่เป็นแก่นแท้ขององค์กรที่ยึดถือร่วมกัน
(Core Values)
2. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแต่ละสายงาน
3. สร้างสุขให้กับพนักงานด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน อันเป็นปัจจัยสู่ความสำ�เร็จที่สะท้อนผ่านผลงาน
เครื่องประดับคุณภาพงานฝีมือ
4. สร้างบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในการพัฒนาช่างฝีมือจำ�นวนมาก
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

• กลยุทธ์การค้าปลีก
1. มุง่ พัฒนาแบรนด์รา้ นค้าปลีกของตนเองทีน่ า่ เชือ่ ถือในตลาดอาเซียน โดยมีสนิ ค้าทีม่ คี ณุ ภาพ และความแตกต่างอย่างโดดเด่น
2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์
•

กลยุทธ์สร้างความยัง่ ยืน

1. จัดสรรทรัพยากรและการบริหาร เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามสมดุลย์ ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50%
และสินค้าแบรนด์ของตนเอง(OBM) 50%
2. พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มปี ระสิทธิภาพรักษาวินยั ทางการเงินอย่างเคร่งครัดสร้างระบบบริหารความเสีย่ งในกลุม่ บริษทั
3. ใช้หลักการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทาง
ของการมีส่วนร่วม
4. ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธะสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global
Compact)อย่างเคร่งครัด
5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือ่ การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้   

คุณค่ารวมขององค์กร
Teamwork

ผนึกกำ�ลังเพือ่ ความเป็นหนึง่

เรามีหวั ใจทีท่ มุ่ เท ร่วมกันทำ�งาน
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

Continuous Improvement
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้

เราเป็นมืออาชีพทีเ่ ชีย่ วชาญ ใฝ่หาความรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ

Stakeholder Focus
ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์

เราตระหนักถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อองค์กรเราเป็นสำ�คัญ เราจึงมีความเอาใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อลูกค้า คูค่ า้ เพือ่ นร่วมงาน ผูถ้ อื หุน้ สิง่ แวดล้อมและสังคมโดยรวม

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ในปี 2557 บริษทั ฯ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งการดำ�เนินงานที่สมดุลซึ่งประกอบด้วย ฐานการผลิต ฐานการจัดจัดจำ�หน่าย และค้าปลีก ดังรายละเอียด
ตามโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั

ฐานการผลิต

ฐานการจัดจำ�หน่าย

ในประเทศ
96%
บจก. คริสตอลไลน์
(Thailand)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับแฟชัน่

ต่างประเทศ
100%
Pranda Singapore Pte. Limited
(Singapore)
บริษทั ลงทุนในอินโดนีเซีย

100%
Pranda Vietnam Co., Ltd.
(Vietnam)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับแท้

19%
P.T. Sumberbreasi Ciptalogam
(Indonesia)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับแท้

ต่างประเทศ
100%

PRANDA NORTH AMERICA, INC.
(USA)
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ และเครื่อง
ประดับแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา

100%

PRANDA U.K. LTD.
(England)
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ และเครื่อง
ประดับแฟชัน่ ในประเทศอังกฤษและยุโรป

100%

H. GRINGOIRE S.A.R.L.
(France)
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ในประเทศ
ฝรั่งเศสและยุโรป

51%

Pranda Jewelry PVT.LTD.
(India)
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ในประเทศ
อินเดีย

75%

Pranda & Kroll GmbH & Co. K
(Germany)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ใน
ประเทศเยอรมนีและยุโรป
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บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
(Thailand)
ผลิต จัดจำ�หน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก

ค้าปลีก

ในประเทศ
100%

ต่างประเทศ
100%

บจก. พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(Thailand)
ค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศไทย

Pranda Trading (Shenzhen) Limited
(China)
ค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศจีน

55%
PT Pranda Marketing Indonesia
(Indonesia)
ค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศ
อินโดนีเซีย

PDU (UK) Limited
(England)
ค้าปลีกจิวเวลรี่ผ่านระบบ E-Commerce
(ถือหุ้นโดย PRANDA UK LTD. 100%)

100%

KSV Brand GmbH
(Germany)
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ในประเทศ
เยอรมนี
PRANDA
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ทิศทางของแพรนด้า

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งดำ�เนินธุรกิจด้านเครื่องประดับมาแล้วเป็นเวลา 4 ทศวรรษ แบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท
ประกอบด้วย ธุรกิจกลุม่ สินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) และธุรกิจกลุม่ สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM)  
ทิศทางในอนาคตของธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) จะมุ่งขยายธุรกิจโดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน
ตลาดสร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่ค้า ส่วนธุรกิจกลุ่มสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) จะมุ่งขยายธุรกิจโดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายของคูค่ า้ ซึง่ เป้าหมายระยะยาวของธุรกิจกลุม่ สินค้าแบรนด์ของตนเอง(OBM) จะทวีความสำ�คัญ
มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านรายได้และผลกำ�ไรต่อกิจการ
ด้านการผลิตจะมุง่ เน้นการผลิตสินค้าจำ�นวนมากทีม่ คี ณุ ภาพระดับสากลทีม่ าจากการช่างฝีมอื ทีท่ มุ่ เทด้วยหัวใจและเอาใจใส่ทกุ รายละเอียด
(Mass Craftsmanship) ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และด้านจัดจำ�หน่ายจะมุง่ เน้นด้านการบริหารจัดจำ�หน่าย
ของตนเองทีก่ ระจายในภูมภิ าคทีส่ �ำ คัญของโลก (Global Distribution Base) อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส และเยอรมนี
โดยมีเป้าหมายหลักจะเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในด้านบริการเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั
ด้านค้าปลีกจะมุง่ พัฒนาแบรนด์รา้ นค้าปลีกของตนเองทีน่ า่ เชือ่ ถือในตลาดอาเซียนโดยมีสนิ ค้าทีม่ คี ณุ ภาพและความแตกต่างอย่างโดดเด่น
และขยายเครือข่ายทางการตลาดเพือ่ เข้าถึงผูบ้ ริโภค ผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง และแฟรนไชน์ ซึง่ กล่าวโดยสรุปได้วา่ ด้านค้าปลีกจะกลุม่ ธุรกิจ
หลักทีจ่ ะมีบทบาทสำ�คัญต่อกิจการในระยะยาว

28

PRANDA

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุม่ บริษทั แพรนด้าฯ ถือเป็นบริษทั แรกของคนไทย ทีล่ งนามรับหลักการขององค์การสหประชาชาติ  Global Compact ตัง้ แต่ปี 2545
เป็นต้นมา ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน, การมีมาตรฐานแรงงาน, การรักษาสิง่ แวดล้อม และการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ โดยบริษทั ฯ ถือเป็น
แนวทางปฏิบตั มิ าจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมซึง่ อยูใ่ น “คูม่ อื หลักการกำ�กับดูแล
กิจการ” ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3/2556 เพือ่ ยึดถือและปฏิบตั ิ
นโยบายภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Stakeholders)

บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ ใส่ใจดูแล
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะทำ�งานร่วมกับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยมุง่ สร้างและสืบสานความสัมพันธ์อนั ดีทเ่ี กิดจากการยอมรับ และ
ไว้วางใจซึง่ กันและกัน คำ�นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจจะมีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คูค่ า้
และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม                                                           
2) เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
3) สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ สังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทีม่ ภี ารกิจอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
4) ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับให้ความสำ�คัญและมีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ านและดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมทำ�งานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์รว่ มกับชุมชน
5) ไม่สนับสนุนกิจการทีข่ ดั ต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า-คูค่ า้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ ทีม่ ี
ต่อบริษทั ฯ
กลยุทธ์ และกรอบการทำ�งานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ ตระหนักในการดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ดังนัน้ ทางบริษทั จึงมีกรอบการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ  สงั คม  และ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป้าหมายสูงสุดก็คอื ความยัง่ ยืนของกิจการ และเพือ่ ให้เกิดการดำ�เนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างครอบคลุมทัว่ ถึง
ทัง้ องค์กร และเป็นระบบ ทางบริษทั จึงได้ก�ำ หนดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ขับเคลือ่ นการทำ�งาน
ในลักษณะข้ามสายงานตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา
ใส่ใจคน
ยัง่ ยืนเศรษฐกิจ

เป็นมิตรสิง่ แวดล้อม-ชุมชน

•
•
•
•

สถาบันเรียนรูก้ ลุม่ แพรนด้า
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

• โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• การแก้ปญั หาหนี้สนิ และให้ค�ำ ปรึกษาด้านกฏหมาย
• สหกรณ์ออมทรัพย์
•
•
•
•
•
•
•

การศึกษาระบบทวิภาคี
การส่งเสริมอาชีพผูพ้ กิ าร
กิจกรรม 7 ส.
โครงการประหยัดพลังงาน
ธนาคารขยะ
โครงการ 1 ช่วย 9
การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน
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สำ�หรับนโยบายต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย บริษทั ฯ กำ�หนดเป็นจรรยาบรรณต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศให้ทราบ
โดยทัว่ กันตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังนี้
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตตัดสินใจดำ�เนินการต่างๆ ด้วยความบริสทุ ธิโ์ ปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
2. บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
4. จัดการดูแลป้องกันมิให้สนิ ทรัพย์ใดๆ ของบริษทั ฯ เสือ่ มค่าผิดปกติหรือสูญหาย
5. รายงานสถานะและผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน
7. ไม่เปิดเผยความลับของบริษทั ฯ และไม่น�ำ ข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอืน่ โดยมิได้รบั อนุญาต
จากบริษทั
8. ไม่ด�ำ เนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้า
1. สนองความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณุ ภาพและบริการทีด่ เี ลิศ
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลกู ค้า และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ขอ้ กำ�หนดอันเหมาะสม
4. ไม่สง่ มอบสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ สินค้าและบริการนัน้ ๆ มีขอ้ บกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และ
ไม่สง่ มอบสินค้าหรือบริการทีม่ คี ณุ ภาพต่�ำ กว่ามาตรฐานแก่ลกู ค้า
5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก และดำ�เนินการอย่างดี
ทีส่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว   
6. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต�ำ่ สุดโดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน
7. แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าให้มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
8. กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และป้องกันความเสียหาย
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อพนักงาน
1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ให้มคี วามก้าวหน้าและความมัน่ คงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการกำ�หนดทิศทางการทำ�งาน  และการแก้ไขปัญหาของบริษทั ฯ
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5. การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระทำ�ด้วยความสุจริต
6. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
7. บริหารพนักงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทำ�ใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถกู ต้อง ซึง่ มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพการงาน
ของพนักงาน
8. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ว่ นบุคคล                                 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ และเจ้าหนี้ กรณีทจ่ี ะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจากับคูค่ า้ และเจ้าหนีเ้ ป็นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตกับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี้ ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตเกิดขึน้
พึงหารือกับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี้ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุตธิ รรม และรวดเร็ว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า
1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตผิดกฎหมาย
3. ไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำ�การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. ไม่กระทำ�การใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ทีท่ �ำ ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
4. ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
5. ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัทฯ
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความภักดี เพือ่ ความก้าวหน้า และความมัน่ คงของบริษทั ฯ และตัวพนักงานเอง
2. ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน ร่วมกันทำ�งานและแก้ไขปัญหาเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เอาใจใส่และปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานของบริษทั ฯ ด้วยความเสียสละ อดทน เพือ่ สร้างบริษทั ฯ ให้มคี ณุ ภาพ มีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมและพัฒนาบริษทั ฯ ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้
4. ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และบำ�รุงรักษาไม่ให้เสือ่ มค่าผิดปกติหรือสูญหาย รวมทัง้ ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่
ประโยชน์สว่ นตัว
5. รักษาความลับของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีการผลิตของบริษทั ฯ
6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำ�งานกับผูร้ ว่ มงานทุกคน เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และเคารพในสิทธิของพนักงานอืน่ ทีร่ ว่ มบริษทั เดียวกัน
7. เอาใจใส่และดำ�เนินการทุกอย่างทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทำ�งาน
8. ให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ�งานแก่ผรู้ ว่ มงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ
9. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและเพือ่ นพนักงานโดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม                 
10. แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูบ้ ริหาร หากพบว่ามีการกระทำ�ใดๆ ในบริษทั ฯ โดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย
11. ไม่อาศัยตำ�แหน่งหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเองและหรือผูอ้ น่ื โดยมิชอบ ไม่กระทำ�การใดทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		- แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทัว่ ถึง : บริษทั ฯ ยึดถือหลักจริยธรรม หลักกฎหมาย ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างสุจริต ภายใต้กรอบ
การแข่งขันเสรี โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการปฎิบตั ติ ามนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม
หลีกเลีย่ งการผูกขาดทางการค้า การใช้ต�ำ แหน่งทางการตลาดทีเ่ หนือกว่าในทางมิชอบ
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ น่ื :  บริษทั ฯ ยึดถือแนวทางทีจ่ ะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิ รวมถึงการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่างๆ  
- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อปุ ทาน : บริษทั ฯ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คูค่ า้ ซึง่ อยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทาน โดยปฎิบตั ติ อ่ กันอย่าง
เป็นธรรม มีเงือ่ นไขสัญญาทีเ่ หมาะสมกับกิจการ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และยกระดับการให้ความสำ�คัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของคูค่ า้
2. การต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ยึดถือหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามมาตรฐานอันเป็นทีย่ อมรับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ โดยกำ�หนด
เป็นแนวทางการปฏิบัติไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานเรียกร้องที่จะรับ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตต่อ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้มาซืง่ ผลประโยชน์อนั มิควร และการถ่ายทอดนโยบายแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริตไปยังผูบ้ ริหาร และ
		พนักงานทุกระดับเพือ่ ให้ได้รบั ทราบและเข้าใจ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน  สทิ ธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฎิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานทีค่ รอบคลุมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด การไม่เลือกปฎิบตั ใิ นการจ้างงาน
การไม่กดี กันโดยอ้างเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มกี ารเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกข์ตอ่ บริษทั ฯ ได้ตามช่องทางทีไ่ ด้จดั ไว้ และปกป้องพนักงานทีม่ กี ารรายงานอย่างสุจริต
เกีย่ วกับการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้องทีเ่ กิดขึน้
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4. การปฎิบตั ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มุง่ พัฒนาบุคลากรอย่างทัว่ ถึง เพือ่ พัฒนาทักษะในการทำ�งาน พัฒนาความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะสร้างความก้าวหน้าต่อตำ�แหน่ง
หน้าทีก่ ารทำ�งานอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทัง้ พนักงานหญิงและชาย ตลอดจนสร้างเสริมความรูเ้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ
เศรษฐกิจ  สงั คม  เทคโนโลยี และอืน่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องพนักงานทีด่ ขี น้ึ และสนับสนุนให้ผพู้ กิ ารทีม่ ี
ความสามารถเข้ามาทำ�งาน พร้อมให้โอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพการงานคุม้ ครองสิทธิของผูพ้ กิ าร รวมถึงการจัดให้มสี วัสดิการ
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ แก่พนักงานอย่างครอบคลุม
- การไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็ก : บริษัทฯ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ลูกจ้างมีอสิ ระทีจ่ ะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งต่อบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
- ความคุม้ ครองทางสังคม : บริษัทฯ ใช้แนวทางการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน ประสบการณ์
ผลประกอบการของบริษทั ฯ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนมุง่ เน้นการทำ�งานทีม่ คี วามปลอดภัย ทัง้ สุขภาพกาย และ
จิตใจ  ยดึ มัน่ ในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ  การจัดสถานทีท่ �ำ งานและจัดหาอุปกรณ์
เพือ่ ความปลอดภัย และป้องกันอุบตั เิ หตุ ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ สนับสนุนตามข้อกำ�หนดเฉพาะของลูกค้า อันเกีย่ วข้องกับ
มาตรฐานความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ ดำ�เนินนโยบายการตลาด และการขายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปใช้
เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ เพือ่ มุง่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ  มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วย
ความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค อันมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเพิม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า  ดว้ ยระบบการจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง การประเมินผลอย่างครอบคลุม
6. การจัดการสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ยึดถือมาตรฐานการดำ�เนินงานเพือ่ ป้องกันมลภาวะ หรือผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย
ใช้เทคโนโลยีการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมทัง้ ด้านการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ด้านคุณภาพน้� 
ำ คุณภาพอากาศ และการจัดการ
ขยะของเสีย  พร้อมทัง้ มีชอ่ งทางทีจ่ ะรับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ ทัง้ จากพนักงานและชุมชน  ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ  
รวมถึงการเข้าไปมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  โดยการปฎิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของสังคม  มกี ารสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ยึดหลักคุณธรรม และส่งเสริมให้บคุ ลากรภายในองค์กรมีจติ สาธารณะ ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนสังคม ทัง้ โดยรอบ
โรงงาน และในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจการ โดยใช้แนวทางสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับบริษทั ฯ สร้างให้เกิดความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และมีรายได้ตอบแทน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสริมและยกระดับคุณภาพของสังคม และสามารถพึงตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว
8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการทำ�งานด้านต่างๆ ภายในองค์กร เพือ่ สร้างสรรค์สง่ิ ใหม่
ไม่วา่ จะเป็นระดับบุคคล หรือระดับองค์กร ทีเ่ ป็นการเพิม่ คุณค่าจากกระบวนการ เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย  
		ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อันจะนำ�ไปสูก่ ารบรรลุผลความสำ�เร็จ และยัง่ ยืนของกิจการ  
การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
1. กระบวนการจัดทำ�รายงาน
กลุม่ บริษทั แพรนด้าฯ ได้จดั ทำ�และเผยแพร่รายงานการปฏิบตั ติ ามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์
www.pranda.com เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ เป็นประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก ประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้
		คูค่ า้ พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน สังคมและชุมชน เพือ่ ให้ทราบถึงความมุง่ มัน่ แนวทางการดำ�เนินงาน และผลการดำ�เนินงานทีส่ อดคล้อง
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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การเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งนี้ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่เพียงลูกค้าเท่านั้นที่ธุรกิจของบริษัทต้องมี
ส่วนทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั แต่ยงั ต้องเชือ่ มโยงกับกลุม่ อืน่ ๆ เป็นจำ�นวนมาก รวมถึงหน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ และทีส่ �ำ คัญคือ ลูกค้า คูค่ า้
พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และชุมชนรอบที่ตั้งโรงงาน ดังนั้น การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นแนวปฏิบัติสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทเข้าใจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมากกว่าการเป็นผู้ผลิต และลูกค้าต่อกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบและการพึ่งพากัน และนำ�ไปสู่
กระบวนการเชือ่ มโยงเพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้อย่างมัน่ คง โดยแต่ละกลุม่ ก็มคี วามคาดหวังทีแ่ ตกต่างกัน
และมีบทบาทต่อการขับเคลือ่ นให้ธรุ กิจเจริญเติบโต ซึง่ บริษทั ฯได้แบ่งกลุม่ และบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญ ดังนี้
การเชือ่ มโยงของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้มีส่วนได้
ความต้องการ
ส่วนเสีย
ลูกค้า
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้
คุณภาพ และมาตรฐานตรงตาม
กำ�หนด
• ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท
ผูถ้ อื หุน้
• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งของบริษทั
และ
นักลงทุน • การบริหารงานตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
• เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตาม
ความเป็นจริงถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเหตุการณ์

กระบวนการที่ใช้ / ช่องทางการสื่อสาร

แนวปฎิบัติ

• สนทนากลุม่ ย่อย
• เปิดโอกาสศึกษาดูงาน
• ให้ความรูโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ
ทีมงานของบริษทั
• จัดทำ�วารสารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
• เยีย่ มเยียนลูกค้า พร้อมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

ส่งเสริมให้ลกู ค้าตระหนักและร่วมรับผิดชอบใน
เรือ่ งคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า

• รายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมมาภิบาล และ
และ ประจำ�ปี
กำ�หนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และ
• ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
เชือ่ ถือได้
• ประชุมพบปะผูบ้ ริหาร
• เยีย่ มชมกิจการ
• สือ่ สารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์
• จัดตัง้ สำ�นักเลขานุการบริษทั และสำ�นักลงทุน
สัมพันธ์ เพือ่ เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ในกิจการของบริษทั

พนักงาน • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และ • จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูก้ ลุม่ แพรนด้า
และ
สวัสดิการนอกเหนือจากที่
(Pranda Academy)
ครอบครัว กฏหมายกำ�หนด
• เปิดช่องทางรับความคิดเห็น และข้อมูลเสนอแนะ
• ความก้าวหน้า และมัน่ คง
• สำ�รวจความคิดเห็นพนักงาน
• การพัฒนาความสามารถ และ
การทำ�งานอย่างมืออาชีพ
• สภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ี

ปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยกำ�หนด
และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงานคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน พัฒนา
ศักยภาพและธำ�รงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง
และคนดีอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงส่งเสริมจริยธรรม
สำ�หรับพนักงาน

คูค่ า้
และ
เจ้าหนี้

ปฎิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความ
เสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่นตามข้อตกลง
ในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงสือ่ สาร
ให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วย
การจัดซือ้ /จัดจ้าง และกระบวนการในการคัดเลือก
และประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบ และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ

• ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบ • สนทนากลุม่ ย่อย
ราคากลาง
• ประชุมร่วมกัน
• ชำ�ระหนี้สินตรงตามที่กำ�หนด • เยีย่ มเยียนคูค่ า้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
• มีความเป็นธรรม และเสมอภาค • รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือ
ในการว่าจ้างและประมูลงาน
ข้อเรียกร้อง
• แลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์

• ดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต
คูแ่ ข่ง
ทางการค้า และมีจริยธรรม
• แข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
เป็นไปตามกฏหมาย

• รับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ และเวทีสาธารณะ กำ�หนดให้มีการดำ�เนินธุรกิจ กฎกติกาและ
จริยธรรม และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแล
มิให้มีการดำ�เนินการใดๆ  เพื่อให้ได้มาหรือใช้
ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการ
ที่ผิดกฏหมาย
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ผู้มีส่วนได้
กระบวนการที่ใช้ / ช่องทางการสื่อสาร
ความต้องการ
ส่วนเสีย
สังคม
• สร้างเสริมอาชีพ และสนับสนุน • สำ�รวจ/ประเมินความต้องการ และความ
ส่วนรวม
พึงพอใจ
ความเป็นอยูท่ ด่ี ใี ห้กบั สังคม
• เข้าพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนอย่างสม่�ำ เสมอ
• บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
• จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อ
ร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ เสนอแนะ
• ร่วมกับชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมส่ง
สิง่ แวดล้อม
• คำ�นึงถึงผลกระทบต่อชุมชน		 เสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
• จัดทำ�ป้ายประกาศข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
และสิง่ แวดล้อม
• เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ • จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิน่ ประเทศ และสังคมโลก
ตลอดจนดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒั นธรรม
• รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
ท้องถิน่
• เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานบน ข้อเสนอแนะ
• รายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
พืน้ ฐานข้อเท็จจริง
• ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และรายงานจาก
สือ่ มวลชน

แนวปฎิบัติ
ประกาศนโยบาย และแนวปฎิบัติในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้
พนักงานรับทราบและปฎิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
ควบคู่ไ ปกั บ การติ ด ตามผลและประเมิ น ผล
อย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนจัดทำ�แผนมวลชน
สัมพันธ์ประจำ�ปี โดยเน้นการมีสว่ นร่วมระหว่าง
บริษทั พนักงาน และชุมชน
ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และองค์ความรูอ้ นั เป็นประโยชน์
ต่อภาคส่วนบนพื้นฐานข้อเท็จจริง    ทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านบุคคล
กิจกรรม และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนือ่ ง

สำ�หรับปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
คณะกรรมการอันประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน รวม 9 คน เพื่อแทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง และพร้อมกันนี้
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ดำ�เนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษทั
โดยมีความคืบหน้าการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้
ผลการดำ�เนินงานของแต่ละโครงการสำ�คัญๆ ในปี 2557
• สถาบันเรียนรูก้ ลุม่ แพรนด้า

บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูก้ ลุม่ แพรนด้า เพือ่ เพิม่ พูนพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ให้สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวสิ ยั ทัศน์กา้ วไกล ก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลก โดยได้จดั การฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับ
ของตำ�แหน่งงาน ด้วยหลักสูตรต่างๆ ทีม่ ากมาย เช่น หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
เทคนิคการสือ่ สารและสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรูด้ า้ นคุณสมบัตอิ ญั มณี กระบวนการผลิตเครือ่ งประดับ การผลิตแม่พมิ พ์และตัวอย่าง
เครือ่ งประดับ เป็นต้น  รวมทัง้ หลักสูตรอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมากกว่า 120 หลักสูตร เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั การฝึกอบรมอย่างทัว่ ถึง ด้วย
งบประมาณการฝึกอบรมมากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี รวมทัง้ มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานพนักงาน ได้รบั บริการ ยืม-คืนหนังสือ
ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูล หรือหนังสือทีส่ นใจด้วย Intranet ของบริษทั ซึง่ มีหนังสือใหม่และวารสารรวมมากกว่า 3,000  เล่ม
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• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานในรอบด้าน ด้วยการจัดทำ� โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของพนักงานให้ดขี น้ึ ตลอดปี 2557 เช่น
1. การจัดออกกำ�ลังกายด้วยแอโรบิค เพือ่ สร้างสุขภาพทีด่ ที ง้ั กายใจ
2. การจัดตลาดนัดคนกันเอง เพือ่ สร้างรายได้เสริมในการจำ�หน่ายสินค้าของพนักงาน
3. การจัดรถส่งพนักงาน เพือ่ สร้างความประหยัดและความปลอดภัยในการเดินทางให้กบั พนักงาน
4. การจัดทำ�การ์ดวันพ่อ-วันแม่ และประกวดคำ�ขวัญ เพือ่ ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความรัก และระลึกถึงพระคุณพ่อ พระคุณแม่
5. จัดอบรมหลักสูตรภาษามือเบือ้ งต้น เพื่อส่งเสริมให้การสื่อสารระหว่างพนักงานผู้บกพร่องทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูใ้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ นำ�เสนอความรูใ้ กล้ตวั พนักงาน ทัง้ เรือ่ งสุขภาพ อาหาร และสาระประโยชน์
ต่างๆ เป็นต้น
• ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นปีท่ี 26 เพือ่ ช่วยแบ่งเบาการเลีย้ งดูบตุ รของพนักงานในช่วงเวลาทำ�งาน และยังส่งเสริมพัฒนาการให้
แก่เด็ก ทัง้ ในด้านร่างกาย สติปญั ญา และพฤติกรรม โดยแต่ละปีมเี ด็กทีอ่ ยูใ่ นความดูแลไม่ต�ำ่ กว่า 50 คน โดยทางบริษทั ได้จดั ให้มพี เ่ี ลีย้ งเด็ก
ซึง่ เป็นพนักงานประจำ�และผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง เพือ่ ให้เด็กมีความพร้อมจะเข้าเรียนด้วย โดยเด็กทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
จะได้รบั การบริการในด้านต่างๆ ได้แก่
1. บริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการทางร่างกาย การให้ค�ำ แนะนำ�ในการดูแลสุขภาพเด็ก
2. บริการด้านโภชนาการ เช่น จัดให้เด็กได้รบั อาหารทีม่ คี ณุ ค่าในปริมาณทีเ่ หมาะสม ฝึกสุขนิสยั และมารยาททีด่ ใี นการรับประทาน
3. บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การพัฒนากล้ามเนือ้ ภาษา การสือ่ ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ สังคมให้
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้ รวมทัง้ สร้างสุขนิสยั และระเบียบวินยั เบือ้ งต้นทีด่ ี
• โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
เป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับ โดยมีนโยบายให้รา้ นจำ�หน่ายอาหารของบริษทั ฯ สามารถพัฒนาไม่เพียงด้าน
รสชาติอาหารเท่านั้น  สิ่งที่ต้องคำ�นึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ ความเอาใจใสในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
และปราศจากสารปนเปือ้ น การปรุงอาหารให้ตรงกับหลักโภชนาการและมีคณุ ค่าตามหลักโภชนาการ เพือ่ สำ�หรับพนักงานจะได้พลังงาน และ
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงจากการรับประทานทีด่ ี และมีประโยชน์ โดยแผนการดำ�เนินการประกอบไปด้วย
1. การจัดเมนูอาหารทีม่ ไี ขมันต่�ำ ทุกร้านค้า
2. การจัดการอบรมด้านการปรุงอาหารโดยใช้สมุนไพร
3. การจัดสัปดาห์สง่ เสริมอาหารสุขภาพ
4. การกำ�จัดไขมันเศษอาหาร ให้เป็นระบบ เพือ่ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชือ้ โรคต่างๆ
5. การรณรงค์กจิ กรรม 5 ส. หรือ 7 ส. กับร้านค้าอาหาร
• โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนและกระตุน้ ให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทำ�งาน สามารถดัดแปลงเครือ่ งใช้ เครือ่ งมือ และ
กระบวนการทำ�งาน  เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และเกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ภายในองค์กรเพือ่ ใช้ในการผลิต โดยระยะ
ทีผ่ า่ นมามีผลงานส่งเข้ารวมทัง้ สิน้ มากกว่า 100 โครงการ ทัง้ นีท้ างบริษทั ฯ ได้น�ำ ผลงานโครงการเหล่านี้ มาพัฒนาต่อยอดขยายสูบ่ ริษทั
ในเครือ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การในด้านต่างๆ อีกด้วย
• การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ และให้ค�ำ ปรึกษาด้านกฎหมาย
เป็นโครงการทีด่ �ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เพือ่ ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ รวมถึงให้ค�ำ ปรึกษา
ด้านกฎหมายในการจัดการหนีส้ นิ อย่างเหมาะสม โดยโครงการนีส้ ามารถช่วยเหลือพนักงานแก้ไขปัญหาด้านหนีส้ นิ เป็นจำ�นวน 450 รายหรือ
เป็นวงเงินรวมจำ�นวน 110 ล้านบาท โดยได้รบั การสนับสนุนด้านสินเชือ่ จากสถาบันการเงินต่างๆ
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• สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทฯ จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า
จิวเวลรี่ เพือ่ สร้างนิสยั การออมให้แก่พนักงาน นอกจากนีย้ งั เป็น
แหล่งเงินทุนอัตราดอกเบีย้ ต่� 
ำ ในกรณีทพ่ี นักงานมีความจำ�เป็นใน
การใช้เงิน โดยปัจจุบนั มีจ�ำ นวนสมาชิก 2,300 ราย มีทนุ ดำ�เนินงาน
มากกว่า 100 ล้านบาท ทัง้ นีใ้ นปี  2557 ทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้รบั การจัดมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนีส้ หกรณ์ฯ ได้มี
ส่วนในการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกที่มี
ผลการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ป็นประจำ�ทุกปี นับเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ ยให้แก่พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก สหกรณ์ฯ อีกทางหนึง่
• การศึกษาระบบทวิภาคี
บริษัทฯ ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยความ
ร่วมมือจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรม กรุงเทพ สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจะรับนักเรียนเข้ามาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือก
นักเรียน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ต่อยอดโครงการเครื่องเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  5 แห่ง
จากจังหวัดเชียงราย เลย น่าน ตาก และเพชรบูรณ์ ที่ศึกษาใน
โครงการเครื่องเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีจำ�นวนนักศึกษาตามโครงการศึกษาระบบทวิภาคีนี้แล้ว
14 รุ่น จำ�นวนกว่า 1,000 คน รวมทั้งได้ขยายวงกว้าง เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลาน ญาติ ของพนักงาน และโครงการ
พี่ฝากน้องของนักเรียนให้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสาขาเครื่องประดับอัญมณีนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานโดยใช้
สถานที่ในบริษัทเปิดการเรียนการสอนระบบเทียบโอน สาขาเครื่องประดับอัญมณี

• การส่งเสริมอาชีพผูพ้ กิ าร
บริษทั ฯ  ให้ความสำ�คัญในการเปิดโอกาสเพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ และหวังทีจ่ ะเห็นผูพ้ กิ ารเกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง  แสดงความสามารถทีม่ อี ยู่ และใช้ชวี ติ ร่วมกับคนปกติ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม  โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงาน
ซึง่ เป็นผูพ้ กิ าร ร่วมทำ�งานจำ�นวน 33 คน คิดเป็นอัตราส่วน 60 : 1 ซึง่ สูงกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนดคือ 100 : 1  
ไม่เพียงการเปิดโอกาสโดยไม่ปิดกั้นในการมีงานทำ�ของผู้พิการโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ทางบริษัทเล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ
ทางหูในระดับนักเรียน  เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาทักษะความสามารถตัง้ แต่วยั เรียนอีกด้วย  โดยในปี 2557 ทางบริษทั ฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
(MOU) ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสายอาชีพแก่ผพู้ กิ าร สาขาวิชาเครือ่ งประดับอัญมณี กับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
และ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ สาขาช่างอัญมณีและเครือ่ งประดับในด้านต่างๆ แก่เด็ก
ผูพ้ กิ าร ตลอดจนได้มอบเครือ่ งมือและอุปกรณ์การเจียระไนพลอย, เครือ่ งมือช่างเครือ่ งประดับ  ครบทุกขัน้ ตอนการผลิต เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอนของทัง้ สองโรงเรียน
นอกจากนีท้ างบริษทั ได้ให้การสนับสนุนโดยนำ�ร่องในการจัดการแข่งขันทักษะฝีมอื ช่างเครือ่ งประดับอัญมณี พร้อมทัง้ สนับสนุนเงินรางวัล
เพือ่ สร้างแรงจูงใจแก่นกั เรียนผูพ้ กิ ารอีกทางหนึง่ ด้วย
36
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• กิจกรรม 7 ส.
มีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรตลอดจนพลังงานให้คุ้มค่า ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน และป้องกันปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังเป็นการพัฒนาด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานทีท่ �ำ งาน ซึง่ การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เริม่ จาก
การจัดทำ�มาตรฐาน 7 ส ได้แก่ สะสาง-สะอาด-สะดวก-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย-สิ่งแวดล้อม และ สวยงาม โดยได้จัดทำ�เป็น 2 ระดับ คือ
คูม่ อื มาตรฐานกลาง และคูม่ อื มาตรฐานพืน้ ที่ เพือ่ เผยแพร่ให้กบั บริษทั ในเครือ รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจประเมินพืน้ ทีท่ กุ 3 เดือน ซึง่ เป็น
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดแรงกระตุน้ ในการตรวจสอบ วินจิ ฉัย และปรับปรุงในทุกพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทัง้ ช่วยป้องกัน
และลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการทำ�งาน
• โครงการประหยัดพลังงาน
แม้อตุ สาหกรรมการผลิตเครือ่ งประดับอัญมณีจะเป็นอุตสาหกรรมเบา ซึง่ แทบจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมก็ตาม  แต่บริษทั ฯ ก็
มิได้ละเลยในเรือ่ งดังกล่าวมาโดยให้ความสำ�คัญกับผลกระทบสิง่ แวดล้อมในทุกๆ ประเด็น
		ในด้านการบริหารจัดการน้�ำ ทิง้ ได้มนี โยบายให้ปอ้ งกันท่อส่งน้�ำ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตในกรณีทอ่ ดังกล่าวเกิดชำ�รุดเสียหายจะต้อง
ไม่ให้น�ำ้ ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตดังกล่าว รัว่ ไหลลงพืน้ ดิน หรือแหล่งน้�ำ ธรรมชาติ เพือ่ ให้เป็นหลักประกันได้วา่ น้�ำ ทีเ่ หลือจากการผลิต
ทัง้ หมด จะต้องถูกตรวจสอบ และได้รบั การบำ�บัดให้ได้ตามค่ามาตราฐานทีก่ �ำ หนดแล้วเท่านัน้ จึงจะสามารถปล่อยลงแหล่งน้�ำ ธรรมชาติได้
		ด้านการลดสภาวะเรือนกระจก ได้มโี ครงการปรับเปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ม่ใช้สารทำ�ความเย็นทีม่ สี ว่ นประกอบของสาร CFC ทีท่ �ำ ลาย
ชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศ นอกจากนั้นแล้วยังมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ทีเ่ กิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อกี ทางหนึง่   นอกจากนีย้ งั ปรับเปลีย่ นระบบเครือ่ งปรับอากาศภายในอาคาร
มาเป็นเครือ่ งปรับอากาศระบบ Chiller ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่า รวมทัง้ สารทำ�ความเย็นทีใ่ ช้ในระบบ Chiller เป็นแบบ NON-CFC ซึง่ จะ
ลดการทำ�ลายชัน้ โอโซนของชัน้ บรรยากาศโลก ไม่ให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศและสภาวะโลกร้อนด้วย
• ธนาคารขยะ
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารขยะรีไซเคิล เพือ่ ช่วยลดภาวะโลกร้อน มีการจัดทำ�คูม่ อื ธนาคารขยะและวัสดุรไี ซเคิล และประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานได้มสี ว่ นร่วมโดยทัว่ ถึงกัน ซึง่ ในแต่ละปีมกี ารรับฝาก-ขายวัสดุรไี ซเคิลมากกว่า 50,000 กิโลกรัม เป็นมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ต่อปี
• 1 ช่วย 9
โดยบริษทั ฯ ได้รว่ มร่วมมือกับ สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือสมศ. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มคี ณุ ภาพดียง่ิ ขึน้   รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะ “ 1 ช่วย 9 ” คือ 1 หน่วยงานไปช่วย 9 สถานศึกษา โดยหน่วยงาน หรือภาคเอกชน
จะคัดเลือกสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาอย่างน้อย 9 แห่ง และจะเป็นผูส้ ง่ เสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของ
สถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
การดำ�เนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคม
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั แพรนด้าฯ ไม่มกี ารดำ�เนินงานทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายในเรือ่ งเกีย่ วกับหลักการทัง้ 8 ข้อ และไม่ถกู กล่าวหาว่ามีผลกระทบ
ต่อสาธารณชน ซึง่ อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชือ่ เสียง หรือความน่าเชือ่ ถือของกลุม่ บริษทั แพรนด้าฯ
กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม (after process)
• การแบ่งปันและสานประโยชน์สสู่ งั คมและชุมชน
บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักของการเป็นบรรษัทพลเมืองทีด่ ี บนพืน้ ฐานของ
การมีความสำ�นึกและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำ�คัญต่อการรักษา
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยตลอดปี 2557 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการตามโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สสู่ งั คมด้วยกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย โดยเน้นให้พนักงานได้เข้ามามีสว่ นร่วมตลอดจนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริจาคเงินแก่องค์กรทีด่ �ำ เนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามเห็นสมควร เช่น
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		1. การเข้าร่วมจัดงานวันเด็กกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจน
ชุมชน โดยรอบโรงงานรวมทั้งสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วย
งานราชการต่างๆ
		2. การบริจาคโลหิตช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ ให้แก่สภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน
ตามโครงการรวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

		3. การร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
สาธารณะ ให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว และมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี
		4. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ด้วยการสนับสนุนโครงการข้าว จากสหกรณ์
			ผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร และมูลนิธสิ ายใยแผ่นดิน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทดแทน
การใช้ปยุ๋ เคมี และยาฆ่าแมลงให้มตี ลาดขยายตัวเพิม่ ขึน้
		5. การส่งเสริมประเพณีศาสนา โดยร่วมกับชุมชนข้างเคียงในการทอดผ้าป่า
สามัคคี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเครื่องสังฆทานในโอกาส
			เทศกาลวันสำ�คัญทางศาสนามาโดยตลอด
		6. สนับสนุนโครงการตลาดสีเขียว โดยการจัดพืน้ ทีใ่ ห้กลุม่ เกษตรกร กลุม่ ผูผ้ ลิต
และผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีที่จำ�หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้า
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิต
ปลอดสารพิษ เข้ามาจำ�หน่าย ในทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน โดย
โครงการดังกล่าวดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั    
		7. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาและดูงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของ
			การดำ�เนินธุรกิจ
		8. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแพรนด้าใน
ฐานะองค์กรผูก้ อ่ ตัง้ เครือข่ายธุรกิจเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นการ
รวมตัวของนักธุรกิจทีม่ กี ระบวนทัศน์คล้ายกัน ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีพนั ธกิจสนับสนุนการสร้างจิตสำ�นึกนำ�ไปสูก่ าร
เคารพสิทธิของชุมชนและสังคม และดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม
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ลำ�ดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สถาบันเรียนรู้กลุ่มบริษัทแพรนด้า
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร  
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และให้คำ�ปรึกษาด้านกฏหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์  
การศึกษาระบบทวิภาคี  
การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
โครงการ 7 ส.
โครงการประหยัดพลังงาน  
ธนาคารขยะ  
โครงการ 1 ช่วย 9  
การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม

พนักงาน

ผลิตภัณฑ์
และลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม CSR หลังกระบวนการ ของบริษทั ในเครือ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด(มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคมรอบโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ได้ด�ำ เนินการด้านต่างๆ ดังนี้
• ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน และร่วมสมทบเงินทำ�บุญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา, สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และสถานีต�ำ รวจภูธรมะเริง  
• สนับสนุนการศึกษา และการเรียนรูข้ องขององค์กรต่างๆ โดย
- สนับสนุน ของรางวัลสำ�หรับนักเรียน อาทิ เครือ่ งเขียน อาหาร ขนม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และ วันทำ�บุญประจำ�ปีของบริษทั ฯ
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ทีร่ อบโรงงาน
- ให้การต้อนรับคณะจากองค์กรต่างๆ เข้าศึกษาดูงานของบริษทั ฯ
- เปิดโอกาสให้กบั สถานศึกษาต่างๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา เพือ่ นำ�นักศึกษาเข้าฝึกงานพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
- ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทัง้ บุคลากรของบริษทั ฯ และหน่วยงานราชการ อาทิ สำ�นักงานสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน ประกันสังคม
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำ�รวจท้องที่ใกล้เคียง ฯลฯ
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บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ซึง่ เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจค้าปลีกเครือ่ งประดับแบรนด์ตา่ งๆ ภายในประเทศ มีนโยบายร่วมพัฒนา
การศึกษา ตลอดจนด้านเด็กและสตรี มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ได้ด�ำ เนินกิจกรรม ดังนี้
1. สนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องแก่โรงเรียนวัดหนองเปาะ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยก่อนหน้านี้ได้ก่อสร้าง
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ การจัดหาหนังสือตลอดจนสือ่ เพือ่ เรียนรูต้ า่ งๆ เข้าห้องสมุด และสำ�หรับนี้ 2557 นี้ ได้ท�ำ การ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ให้กบั ทางโรงเรียนดังกล่าวเป็นทีเ่ รียบร้อย
2. มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเปาะ ทีเ่ รียนดีแต่มฐี านะยากจน
3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม ผ่านมูลนิธพิ ฤษภาประชาธรรม
4. ให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์ตอ่ ต้านและยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ของ ZONTA INTERNATIONAL Area 6 District 17
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การพัฒนา และรางวัลเกียรติคณ
ุ ของกลุม่ บริษทั

2557
• ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
• ได้รับรางวัล CSR Recognition 2014 จากตลาดหลักทรัพย์
สวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2557 จากกรมสวัสดิการแรงงาน
แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
และคุม้ ครองแรงงาน
และเป็ น กำ � ลั ง ใจแก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มุ่ ง มั่ น ในการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน จำ�นวน 45 บริษัท
ที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ของการประกวด CSR Awards
ซึ่ ง นั บ เป็ น พั ฒ นาการด้ า นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้กำ�หนดให้มีหน่วยงานภายใน
องค์กรทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ไปสู่การบริหารจัดการในกระบวนการธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ

• ได้การรับรองเป็นผูป้ ระกอบการระดับมาตรฐาน AEO (Authorized
EconomicOperator) จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับนานาชาติ ในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านพนักงาน ด้านพันธมิตรธุรกิจ ด้านสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ด้านยานพาหนะ ด้านข้อมูลสารสนเทศขององค์กร
ด้านระบบการตรวจสอบย้อนหลัง และด้านมาตรการแก้ไข ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ อันจะเป็นผลให้ขน้ั ตอน
ในการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และพิธีการศุลกากร
ทัง้ ในประเทศ และของต่างประเทศ เกิดความรวดเร็วทำ�ให้ลกู ค้า
พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

• บริษัทฯ    และบจก.พรีม่าโกลด์  อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ   “เครื่อง
หมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” จากกระทรวงการ
ท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบการที่มี
ความตั้งใจพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนสถานประกอบการทีผ่ า่ นการรับรองแล้ว ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ  สามารถขยายตลาด
สร้างโอกาสทางธุรกิจ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
การท่องเทีย่ วในประเทศไทยให้มคี ณุ ภาพสูงขึน้
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัด
นครปฐม ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็นองค์กรทีส่ นับสนุนโครงการพัฒนา
วิชาชีพ เพือ่ การมีงานทำ�สำ�หรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส และ
ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันว่าด้วย
ความร่วมมือที่จะพัฒนาด้านการจัดการการเรียนรู้ และสร้าง
โอกาสในการมีงานทำ�สำ�หรับเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน
• ได้รบั เกียรติบตั รการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน และ
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำ�ปี
2556 จากกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 8
กระทรวงแรงงาน
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• ได้รบั การประเมินจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ • ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับดูแล
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียน
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2556 (Corporate
และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สำ�หรับผลการประเมิน โครงการ
Governance Report of Thai Listed Companies 2013)
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2557
อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับดูแล • บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานครราชสีมา
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2557 (Corporate
ได้รับใบรับรองมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
Governance Report of Thai Listed Companies 2014) อยู่ใน
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำ�ปี 2556 พร้อมทั้งรับ
ระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ใบประกาศเกียรติคุณประเภทสถานประกอบการสีขาวตาม
บริษทั ไทย (IOD)
ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556
• ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
2556
และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2556 จากกรมสวัสดิการ และ
• ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Sustainbility Initiative of the Year”
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รบั เกียรติบตั รพร้อมโล่รางวัล
JNA Award 2013 โดยรางวัลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จาก
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ ในฐานะที่บริษัทฯ
แรงงาน ประจำ�ปี 2556 จากผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ งานสวัสดิการ และ
มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักความยั่งยืนของธุรกิจ
คุม้ ครองแรงงาน เขตพืน้ ที่ 8
เป้าหมาย ด้วยการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องนำ�ทาง • บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) โรงงานโคราช ได้รบั โล่
• บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ ในบริษทั Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
ประกาศเกียรติคณุ ให้เป็นสถานศึกษาและสถานประกอบการที่
จำ�นวน 9.6 ล้านยูโร หรือประมาณ 409 ล้านบาท รวมเป็นทุน
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสคู่ วามเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว จาก
จดทะเบียนและชำ�ระแล้วทัง้ สิน้ 13 ล้านยูโร ทำ�ให้สดั ส่วนการถือ
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75
• บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ได้รบั ตราสัญลักษณ์
35 ล้านบาท และจำ�หน่ายเงินลงทุนใน P.T. Sumberkreasi
คุ้มครองผู้บริโภค ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556 ประเภท
Ciptalogam โดยขายหุน้ สามัญจำ�นวน 1,240,000 หุน้ คิดเป็น
ผู้ผลิตทองรูปพรรณจากทองคำ�บริสุทธิ์ 96.5% และจำ�หน่าย
สัดส่วนร้อยละ  31 ของหุน้ ทีอ่ อกและ ชำ�ระแล้วของ   P.T.Sumberkreasi
ทองรูปพรรณที่จัดทำ�ฉลากสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย จาก
Ciptalogam ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam
นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
โดยมีมลู ค่าการขายประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 22 ล้านบาท ซึง่ จะทำ�ให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ 2555
ลดลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 19
• บริษทั ฯ ลงทุนจัดตัง้ บริษทั ย่อยในประเทศจีน ชือ่ บริษทั Pranda
Trading (Shenzhen) Limited ทุนจดทะเบียน USD 2,000,000
• บริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ย่อย Guangzhou Pangda Zhubao
หรือประมาณ 61 ล้านบาท เพื่อธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับ
Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน
ในประเทศจีน Prand UK Limited ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
• บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด มีอ�ำ นาจในการ
ได้ลงทุนซื้อ PDU (UK) Co., Ltd. ในสัดส่วน 100% ซึ่งเป็น
ควบคุมการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงาน รวมถึง
บริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจค้าปลีกจิวเวลรี่ผ่านระบบ E-Commerce
มีอ�ำ นาจในการออกเสียงและส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 55 ใน
• ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Manufacturer of the Year” JNA
บริษัท PT Pranda Marketing Indonesia
Award 2012 จากเวทีระดับโลกทีฮ่ อ่ งกงตอกย้�ำ ความเป็นผูน้ �ำ
• ได้รบั การประเมินจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียน และ
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับทีน่ านาชาติยอมรับ จัดขึน้ เพือ่ มอบให้
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สำ�หรับผลการประเมินโครงการประเมิน
กับผูด้ �ำ เนินธุรกิจ อัญมณีและเครือ่ งประดับทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
คุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2556 อยูใ่ นระดับ
และได้รบั การยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม
“ดีเยี่ยม”
อัญมณี และเครือ่ งประดับในระดับสากล
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับดูแล • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2556 (Corporate
สวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2555 จากกรมสวัสดิการ และ
Governance Report of Thai Listed Companies 2013)
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับทั้งสำ�นักงานใหญ่
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
(กรุงเทพฯ) และสาขา (จังหวัดนครราชสีมา)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
42
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• ได้รับการประเมินจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียน
และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สำ�หรับผลการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2555
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2555 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2012)
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ได้รบั การประกาศเกียรติคณุ จากสภากาชาดไทย ในการเป็นองค์กร
ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้แก่
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอมากว่า 14 ปี
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กรทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
สนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 120 ปี
• ได้รบั รางวัล “ตาราอวอร์ด” จากเสถียรธรรมสถาน และสาวิกา
สิกขาลัยในฐานะการเป็นองค์กรที่สร้างบุญ และความดีเกื้อกูล
แก่สังคม
2554
• ได้รับการประเมินจากสำ�นักงาคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียน
และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สำ�หรับผลการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2554
อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2554 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2011)
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• รับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคธุรกิจ ที่ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์   
สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน      
แพรนด้าฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการทุกประเภทประมาณ 31 คน
หรือเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 1 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำ�หนดที่ 100
ต่อ 1
• ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านเครื่องประดับและอัญมณี” กับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ในการสนับสนุนเงินทุนในการดำ�เนินโครงการฯ

•

•

•

•

จำ�นวน 54 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2554 ถึง 2560
เพือ่ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียน นักศึกษาทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาช่างทองหลวง วิชาเอกการออกแบบเครือ่ งประดับอัญมณี
รับรางวัล CREATIVE AWARD 2011 จากการร่วมส่งผลงานเข้า
ประกวด The Extreme colors of Ploi ซึง่ จัดขึน้ โดย กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และ
เครื่องประดับ
PRIMA GOLD รับรางวัล PM’s Creative Award ในสาขา
งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Function Creations) ในฐานะ
ที่ผลิตสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จากหลากหลาย
องค์ประกอบ รวมไปถึงการนำ�วัฒนธรรม และนวัตกรรมมา
ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งการพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)  โรงงานนครราชสีมา
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานประจำ�ปี 2554 โดยในการรับรางวัล
ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัทได้รับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด  ได้รบั
การประเมินมาตรฐานการบริหารงาน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
อยูใ่ นเกรด A ตามมาตรฐานชีว้ ดั 7 ประการ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์

2553
• ได้รบั การประเมินจาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทั จดทะเบียน
และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยสำ�หรับผลการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2553
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี 2553 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2010)
อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)  ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ได้รับตราสัญลักษณ์โครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With
Confidence) จากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีไทย และ
เครื่องประดับ กระทรวงพาณิชย์  นับเป็นการสร้างมาตรฐาน
และความเชื่อมั่นของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อ
ผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2552
• ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจ
เอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นประธานในงานมหกรรมวัน
คนพิการสากล
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• ได้รบั การประเมินจาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำ�หรับผลการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2551
และ 2552 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำ �กับ
ดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนประจำ�ปี 2552 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2009)
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 1 ใน 4 บริษัทของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 10,000
ล้านบาท (กลุ่มที่ 2) เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social
Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มี
ความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม)
• Pranda & Kroll GmbH บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมเป็น
พันธมิตรรุกตลาดอัญมณี และเครื่องประดับสำ�หรับสุภาพบุรุษ
กับ บจก. บัลเดสซารินี่ จีเอ็มบีเอช ผู้นำ�สินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษ
จากเยอรมนี ภายใต้แบรนด์ Baldessarini
2551
• ได้รบั รางวัลโล่ประกาศเกียรติคณุ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี
พลต.สนัน่ ขจรประศาสน์  ในโอกาสที่ บริษทั ฯ ได้รบั การพิจารณา
จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นองค์กรที่
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
โดยจัดตั้งสถานที่ดูแลเด็กในสถานประกอบการ ที่ดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สถานประกอบการอื่นๆ
• ได้รับเกียรติบัตร และโล่เชิดชูเกียรติในงาน “68 ปี อาชีวะไทย
ก้าวไกล สูอ่ นาคต” จากคุณนริศรา ชวาลตันพิพทั ธ์ รัฐมนตรีชว่ ย
กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาน
ประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน การฝึก
วิชาชีพ ร่วมกับสำ�นักงานการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จำ�นวน 14,251,410 หุน้
เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)
โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ คือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ ราคาใช้สทิ ธิ 3 บาท/หุน้
• บริษัทฯ ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า
จิวเวลรี่ เพื่อให้บริการทางด้านการเงินรูปแบบต่างๆ และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรูจ้ กั การออม
• บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด ได้ลิขสิทธิ์สินค้าเครื่องประดับ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า V&A จากพิพิธภัณฑ์วิคตอเรีย
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แอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษมาผลิต ซึ่ง V&A นับเป็นชื่อ
ที่รู้จักกันดีในฐานะพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง การออกแบบ และ
แฟชั่นจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ ใน Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi
Yiuxian Gongsi จำ�นวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็นทุน
จดทะเบียน และทุนทีช่ �ำ ระแล้ว 2.35 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
สัดส่วนการลงทุน 100%
2550
• ได้รบั รางวัล “รองชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดย
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ (กปร.) สำ�นักนายกรัฐมนตรี
• ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับ
สมบูรณ์จากกรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวแรงงาน
• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
จำ�นวน 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชำ�ระแล้ว 200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100%
• บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ ในบริษทั Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
จำ�นวน 2.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 116 ล้านบาท  รวมเป็นทุน
จดทะเบียน และชำ�ระแล้วทัง้ สิน้ 5.34 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วน
การลงทุน 51% Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซือ้ กิจการ
ทั้งหมดของ KSV Brand GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำ�หน่าย
เครือ่ งประดับอัญมณีภายใต้แบรนด์ Christ, Cai, Merri, Michael
Schumacher
• บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมทุนกับ  Gunjan Jewels Pvt. Ltd.
ในสัดส่วนการลงทุน 51 : 49 จัดตัง้ “Pranda  Jewelry Private
Limited” ในประเทศอินเดีย เพือ่ จัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับทอง
และเงินภายใต้แบรนด์ของตนเองในประเทศอินเดีย
• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ผู้จัดจำ�หน่าย
เครื่องประดับทองคำ�บริสุทธิ์ 24 เค “PRIMA GOLD” ได้รับ
รางวัล “Hot2007Award” ในงาน  Bangkok  Gems  &  Jewelry  Fair
ครั้งที่ 38
2549
• ได้รับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที่มีผลการ
ดำ�เนินงานที่ดีในปี 2548 ชื่อว่า “Congratulate PRANDA as
a Nominee for Best Performance - Consumer Products“
• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  เปิดตัว “สยาม
พรรณราย” เพื่อความเป็นผู้นำ�แห่งดีไซน์ ทั้งนี้ยังได้รับรางวัล
Hot Design Award ในงาน  Bangkok Gems & Jewelry Fair
ครัง้ ที่ 37 ทีผ่ า่ นมานี้
• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปิดตัวเครือ่ งประดับแบรนด์
“Cai” ในงาน  Inhorgenta Fair ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

• ได้รบั พิจารณาคัดเลือกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม • บริษทั ฯ ลงทุนเพิม่ ในบริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
จำ�นวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
แห่งชาติ (สศช.) ให้เป็น 1 ใน 4 ขององค์กรตัวอย่างทีบ่ ริหารธุรกิจ
สัดส่วนการลงทุน 100%
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ จากเดิมมีพนักงานและช่างฝีมือประมาณ 2545
• ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณุ และตราสัญลักษณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
450 คน ได้เพิ่มเป็น 700 คนในปัจจุบัน
ที่ “รักษาสิทธิผบู้ ริโภคด้านฉลาก โฆษณา สัญญา” จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2548
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น • ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานทีท่ �ำ งาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ
มีชวี ติ ชีวา” และได้รบั ใบรับรองจากสำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ด้านสวัสดิการแรงงาน  จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด จำ�นวน 50 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นประชาคมริมคลอง คลองบางนา ตาม
โครงการ “คนรักคลอง” จากสำ�นักงานเขตบางนา บริษทั ฯได้รบั
ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และถือครอง
รับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร
สัดส่วนการลงทุนที่ 96%
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารตามทีก่ รุงเทพมหานคร ได้ออกบัญญัติ
• บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด  ลงนามในสัญญา
เรือ่ ง “สถานทีจ่ �ำ หน่ายอาหา และสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. 2545”
ร่วมดำ�เนินธุรกิจ กับ Tomei Gold & Jewelry Holding โดย
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายแบรนด์ “PRIMA GOLD” ใน • บริษทั ฯ มอบใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมจำ�นวน 200,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี (2 พฤษภาคม
ประเทศมาเลเซีย
2545 - 2 พฤษภาคม 2550)
• บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด มีชอ่ งทางการ
จัดจำ�หน่ายในประเทศ 48 แห่ง และต่างประเทศ 35 แห่ง
2544
รวมช่องทางการจัดจำ�หน่ายทัง้ สิน้ 83 แห่ง
• บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมทุนกับ Mr. Kroll ในสัดส่วนการลงทุน • พนักงานบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดงสาขาช่างเครือ่ งประดับ
จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36 ณ กรุงโซล
51 : 49 จัดตัง้ “Pranda & Kroll GmbH & Co. KG” ในประเทศ
ประเทศเกาหลีใต้
เยอรมนีเพือ่ จัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับทอง และเงินในประเทศ
• ได้รบั เกียรติบตั ร “โรงงานสีขาว”จากกรมสวัสดิการ และคุม้ ครอง
เยอรมนี และทวีปยุโรป
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
• บริษัทฯ มีศูนย์โชว์รูม ที่ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ
2547
ISO 9001 : 2000 ประเภทการจำ�หน่ายเครื่องประดับ อัญมณี
• ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ  (Export Honorary
และบริการ จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BM TRADA และ
Recognition)  จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สาขานครราชสีมา ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
ในฐานะผูร้ กั ษามาตรฐานสินค้า และมีมลู ค่าส่งออกอย่างต่อเนือ่ ง
9001:2000 ประเภทการผลิตเครื่องประดับอัญมณีในส่วนของ
ตลอด 10 ปี และเป็นบริษัทที่เคยได้รับรางวัลประเภท Best
โรงงาน จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BVQI
Exporter มาแล้ว
• ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทองคำ� 96.5%
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Century Gold” จากสำ�นักงาน 2543
• ได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
บัตรทอง หรือ (Gold Card) จากกรมศุลกากร กระทรวง
• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้จัดจำ�หน่าย
การคลังที่แสดงถึงการเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
เครือ่ งประดับทองคำ�บริสทุ ธิ์ 96.5% ภายใต้แบรนด์ “Century
มีความมัน่ คงทางการเงิน
Gold” โดยเปิดสาขาแรก ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค
• พนักงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
และในปีเดียวกันมีทั้งสิ้น 7 สาขา
เหรียญเงิน ในสาขาช่างเครื่องประดับ จากการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2546
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณุ ให้เป็นสถานประกอบการทีม่ กี จิ กรรม
ที่เป็นคุณและประโยชน์แก่แรงงานสตรีจากกรมสวัสดิการ  และ • บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด ได้รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่น
ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือ Prime Minister’s
คุ้มครองแรงงาน
Export Award for The Best Own Design Exporter จากกรม
• ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ในนาม “Pranda  Guangzhou”
ส่งเสริมการส่งออก
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• บริษทั ฯ ได้รบั เกียรติบตั ร “ร้านอาหารสะอาด” ในฐานะเป็นสถาน • ได้รบั รางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ P.M. Award
เป็นรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่บริษัทในฐานะผู้ส่งออกที่มี
ประกอบกิจการที่ได้มาตรฐาร้านอาหารสะอาด ประเภทที่
ผลงานดีเด่นด้าน Best Exporter
จำ�หน่ายอาหาร (ด้านกายภาพ) ซึง่ จัดโดยฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร
กองอนามัยสิง่ แวดล้อม สำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร
• ขยายฐานการผลิตในต่างประเทศในนาม “Pranda Vietnam
Co.,Ltd,” และ “P.T. Pranda SCL Indonesia”
• ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ระดับ
บัตรทองจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• จัดตัง้ Pranda Singapore Pte. Limited เพือ่ ลงทุนในมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
2542
• บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้ง บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำ�กัด เพื่อ
• บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั พรีมา่ โกลด์ จำ�กัด
บริการด้านสวัสดิการให้กับพนักงานสำ�หรับที่พักอาศัย
และ บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด ได้รับอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์
ตราสินค้าไทย (Thailand’s  Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก 2537
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่ได้ • ขยายฐานการผลิตไปที่จังหวัดนครราชสีมา และฐานการจัด
มาตรฐาน
จำ�หน่ายภายในต่างประเทศในนาม “Pranda UK Limited”
• ได้รับใบรับรองในฐานะเป็นสถาประกอบการส่งออกที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามมาตรฐานการคุม้ ครองแรงงานหญิง และเด็กเชิงรุก 2536
จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• จัดตั้งพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาตราสินค้าในนาม
• พนักงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการ
“PRIMA GOLD” พร้อมจัดจำ�หน่ายภายในประเทศ
แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 35 ณ เมืองมอลทรีออล
ประเทศแคนาดา ในสาขาช่างเครือ่ งประดับ
2535
• ขยายธุรกิจโดยการจัดตัง้ ฐานจำ�หน่ายของตนเองในต่างประเทศ
2541
ในนาม Pranda North America, Inc. และ Crystaline North
• ได้รบั รางวัลสุดยอดแผนการตลาด ประเภทการทำ�ตลาดสินค้าใหม่
America, Inc. และ  H. Gringoire s.a.r.l.
(Best Marketing of New Gold Product) และประเภทการออกแบบ
หน้าร้านหรือดิสเพลย์ (Best Gold Visual Merchandising) จัดโดย 2533
สมาพันธ์ผผู้ ลิตทองคำ�แห่งโลก
• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
อักษรย่อ “PRANDA”
2539
• บริษทั ฯ ได้ลงทุนจัดตัง้ ฐานการผลิตในนาม “ Crystaline Co., Ltd.
• บริษัท พรีม่า โกลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล
P.M. Award ด้านผูส้ ง่ ออกไทยดีเด่นทีม่ กี ารออกแบบผลิตภัณฑ์ 2527
(Design) ของตนเองจากรัฐบาลไทย และชนะการประกวด • ขยายธุรกิจโดยการตั้งฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณี พร้อม
แข่งขัน “Golden Design Award” ทีง่ าน Vicenza Oro Fair ที่
เปลีย่ นชือ่ มาเป็น “Pranda Jewelry”
จัดโดย World  Gold Council และงานออกแบบ “Prima Gold”
จากอินโดนีเซีย ได้รบั การตัดสินให้ชนะเลิศถึง 2 รางวัล “The  Best 2516
International Award” ของอินโดนีเซียและ “The Best • เริ่มดำ�เนินธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีในนาม “Pranda
OutstandingInternational Award” จาก 5 ประเทศ ใน
Design”
เอเชียอาคเนย์
• ขยายตลาดสู่ต่างประเทศในนาม “Primagold International
Co.,Ltd,” และ ร่วมลงทุนใน LG Pranda (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็น KZ-PRANDA) เพือ่ นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายโลหะเงิน และทองคำ�
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) (“PRANDA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในนามของ บริษัท แพรนด้า  ดีไซน์ จำ�กัด ต่อมา
ได้จดั ตัง้ บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด ขึน้ อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2527 และได้น�ำ หุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533 ซึ่งได้ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 ปัจจุบันบริษัทฯ มี ทุน
จดทะเบียน 410 ล้านบาท เป็นทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว 409.529 ล้านบาท โดยมีทต่ี ง้ั สำ�นักงานใหญ่เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำ�หน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำ�ด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
ของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำ�คัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

USA

UK
FRANCE

GERMANY
CHINA
INDIA
THAILAND

VIETNAM
INDONESIA

ด้านการผลิต

ด้านการจัดจำ�หน่าย

ด้านการผลิต (Production)

ด้านการจัดจำ�หน่าย (Distribution)

ผลิตเครือ่ งประดับอัญมณีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ในด้ า นการประหยั ด ขนาดการผลิ ต
(Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุน
ในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า และได้กระจายความเสี่ยงทาง
ด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุก
ระดับราคาสินค้าโดยกลุม่ บริษทั ฯ มีโรงงาน
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีก�ำ ลังการผลิต
ประมาณ 10 ล้านชิ้นต่อปี

บริษัทฯ มีบริษัทจัดจำ�หน่ายที่เป็นของ
ตนเองและตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ
เพือ่ กระจายความเสีย่ งทางการตลาด และ
การขยายตลาดในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบนั
บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำ�หน่ายรายใหญ่
กระจายตามภูมิภาคที่สำ�คัญทั่วโลก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรัง่ เศส
อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยมี
บริษัทย่อยที่เป็นพื้นฐานการจัดจำ�หน่าย
ทัง้ สิน้ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย

ด้านการค้าปลีก

ด้านการค้าปลีก (Retail)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีควาเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้าน
ค้าปลีกของบริษทั เอง และการจัดจำ�หน่าย
ผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชีย และ
ตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เครื่องประดับโดยตรงปัจจุบันมี  3 บริษัท
ในไทย อินโดนีเซีย  และเวียดนาม
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โครงสร้างรายได้ของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และบริษทั ย่อย (จำ�แนกตามส่วนงาน) โดยรายได้เหล่านีไ้ ด้ตดั รายการซือ้ / ขายระหว่างกันแล้ว
ดำ�เนินการโดย
การผลิต
บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
บจก. คริสตอลไลน์
Pranda Vietnam Co., Ltd. (Production)
Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi
Youxian Gongsi
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
รวมรายได้จากการผลิต
การจัดจำ�หน่าย
H.Gringoire s.a.r.l.
Pranda UK Limited
Pranda North America, Inc.
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
Pranda Jewelry Private Ltd.
รวมรายได้จากการจัดจำ�หน่าย
การค้าปลีก
บจก. พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Pranda UK Limited
Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi
Youxian Gongsi
Pranda Trading (Shenzhen) Limited
Pranda Vietnam Co., Ltd.
PT Pranda Marketing Indonesia
รวมรายได้จากการค้าปลีก
รวมรายได้จากการขาย
บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
รายได้รวมทั้งสิ้น
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ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
% การถือ ปี 2557
หุ้นของ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
บริษัท
1,027 30.74 1,399 37.04 1,914 45.24 1,799 42.90 1,545 37.78
96 134 4.01 159 4.21 173 4.09 167 3.98 153 3.74
100
11 0.34 26 0.68 6 0.14 38 0.91 46 1.12
100
75

- - 4 0.09 18 0.43 14 0.34
65 1.94 69 1.83 77 1.82 70 1.67 87 2.13
1,237 37.03 1,653 43.76 2,174 51.38 2,087 49.77 1,806 44.17

100
100
100
75
51

124
67
864
87
83
1,225

100
100
100
100
100
55

3.72
2.01
25.87
2.59
2.49
36.68

120
71
828
84
113
1,216

3.18
1.88
21.92
2.22
2.99
32.19

150
101
756
114
142
1,263

3.55
2.39
17.87
2.69
3.36
29.85

156
147
705
150
169
1,329

3.72
3.51
16.81
3.57
4.03
31.70

144
184
1,009
155
113
1,644

3.52
4.50
24.68
3.79
2.76
40.21

695 20.79 671 17.77 689 16.28 683 16.29 587 14.36
17 0.51 14 0.37 18 0.43 - -

1
51
69
833
3,295
8
83
38
46
3,341

0.03
1.53
2.07
24.93
98.63
0.23
1.13
1.37
100.00

9
3
31
52
780
3,649
8
120
128
3,777

0.24 18 0.43 20
0.08
- 0.82 15 0.35 3
1.38
- 20.66 740 17.49 706
96.61 4,177 98.72 4,122
0.21 10 0.24 10
3.18 44 1.04 61
3.39 54 1.28 71
100 4,231 100.00 4,193

0.48 16 0.39
- 0.07 3 0.07
- 16.84 606 14.82
98.31 4,056 99.19
0.24 14 0.34
1.45 19 0.46
1.69 33 0.81
100.00 4,089 100.00

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ แบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
		 1.1 สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM)
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าแบรนด์ตนเองที่วางตำ�แหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้เครื่องประดับ ระดับ
กลาง-สูงในหลากหลายภูมภิ าค ซึง่ ประกอบด้วย แบรนด์ส�ำ หรับลูกค้าทัว่ ไป (Consumer Brand) และแบรนด์ส�ำ หรับคูค่ า้ (Trade Brand)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แบรนด์ส�ำ หรับลูกค้าทัว่ ไป (Consumer Brand) คือแบรนด์ทบ่ี ริษทั ฯพัฒนาเพือ่ จับกลุม่ ลูกค้าผ่านรูปแบบการสือ่ สารทางการตลาด
ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ ดังต่อไปนี้
• Prima Gold เครื่องประดับทองคำ�บริสุทธิ์ 99.9% เน้นจับกลุ่มลูกค้าในตลาดเอเชีย และตะวันออกกลาง
• Prima Diamond เครื่องประดับเพชรคุณภาพสูง เน้นจับกลุ่มลูกค้าในไทย
• Prima Art งานศิลป์จากทองคำ�บริสุทธิ์ 99.9% จับกลุ่มลูกค้าในเอเชีย
• Julia เครื่องประดับทองคำ�ขาว 18K ฝังเพชร จับตลาดอินโดนีเซีย
• Merii เครื่องประดับแฟชั่น ฝังพลอย Cubic Zirconia จับกลุ่มลูกค้าในไทยเป็นหลัก
• Ariva เครื่องประดับเงินแฟชั่น จับกลุ่มลูกค้าในตลาดอเมริกา
• Baldessarini เครื่องประดับสำ�หรับผู้ชาย จับกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรป
แบรนด์สำ�หรับการค้า (Trade Brand) คือแบรนด์ที่บริษัทฯพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ B2B ใน
รูปแบบ Collection ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ ดังต่อไปนี้
• HGG เครื่องประดับทองคำ� 18K ฝังอัญมณี จับตลาดกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรป
• Esse เครื่องประดับแมกกาไซด์ จับกลุ่มลูกค้าในยุโรป
โดยสินค้าแบรนด์ตัวเองส่วนใหญ่จัดจำ�หน่ายภายใต้ธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษัทเป็นหลักบางส่วน จัดจำ�หน่ายภายใต้
กลุ่มธุรกิจจัดจำ�หน่าย และบางส่วนจัดจำ�หน่ายตรงไปยัง Distributor และ Retailer ในภูมิภาคต่างๆ
		 1.2 สินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM)
บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำ�นาญในด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า
(Original Design Manufacturing: ODM) ทัง้ เครือ่ งประดับทองคำ� เครือ่ งประดับเงิน เครือ่ งประดับทองเหลืองและแฟชัน่ ฝังอัญมณี
หรือประกอบวัสดุรูปแบบหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีลูกค้าที่สำ�คัญที่เป็นแบรนด์เครื่องประดับกลางและสูง และ
			 ร้านค้าจิวเวลรีใ่ นประเทศต่างๆ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ฝรัง่ เศส สเปน ออสเตรเลีย รัสเซีย และญีป่ นุ่ และมีชอ่ งทาง
การจัดจำ�หน่ายที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ (TV) ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกเครือข่าย (Chain Store) กลุ่มธุรกิจขาย
			 ผ่านแคตตาล็อก และการขายผ่าน website
2. การตลาดและการแข่งขัน
		 2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก และมีการกำ�หนดนโยบาย และกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อการแข่งขัน
อย่างมีศักยภาพ ดังนี้
				 2.1.1 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM)
กลุม่ บริษทั แพรนด้า มีทศิ ทางการดำ�เนินธุรกิจทีช่ ดั เจนในการขยายเครือข่ายค้าปลีกสินค้าเครือ่ งประดับแบรนด์ตนเอง
เพือ่ เพิม่ ความมีเสถียรภาพให้กบั ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ในระยะยาว ตลาดค้าปลีกทีบ่ ริษทั ดำ�เนินธุรกิจจัดตัง้ ร้านค้าของตนเอง
คือ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีพัฒนาการที่สำ�คัญ ดังนี้
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ในประเทศไทย เนื่องจากราคาวัตถุดิบทองคำ�มีความผันผวนอย่างรุนแรง ทางบริษัทฯจึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพือ่ ส่งเสริมการขาย ปรับกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ ขยายฐานลูกค้า
ให้กว้างขึ้น โดยทางบริษัท พรีม่าโกลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแพรนด้า ได้บริหารธุรกิจค้าปลีก
ได้แก่แบรนด์สินค้า Prima Gold, Prima Diamond, Prima Art และเครื่องประดับแฟชั่นแบรนด์ Merii โดยในปี 2557
มีอตั ราการเติบโตของยอดขายประมาณ 23% เทียบกับยอดขายในปี 2556 (ไม่รวมธุรกิจ Century Gold ทีห่ ยุดดำ�เนินการ)
ในประเทศเวียดนาม บริษทั แพรนด้าเวียดนาม เดินหน้าขยายธุรกิจร้านค้าปลีกพรีมา่ โกลด์ในเมืองโฮจิมนิ จ์และฮานอย
และมีการจัดตั้ง Brand Ambassador โดยมอบหมายหน้าที่ให้กับ Ms. Nyugen Thi Giang My ซึ่งเป็นนักแสดง และ
นักธุรกิจสตรีทม่ี ชี อ่ื เสียงในเวียดนาม เพือ่ กระตุน้ การรับรู้ และยอดขายของแบรนด์ โดยในปี  2557 มีอตั ราการเติบโตประมาณ
65% เทียบกับยอดขายในปี 2556
ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทแพรนด้ามาร์เก็ตติ้งอินโดนีเซีย ได้มุ่งเน้นในการขยายธุรกิจแบรนด์Julia เครื่องประดับ
ทองคำ� 18K ฝังเพชรเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีระดับราคาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม และ
เน้นสินค้าแหวนคู่เพื่อจับกลุ่มคู่รัก สำ�หรับแบรนด์สินค้าพรีม่าโกลด์นั้น ได้มีการขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ที่ Surabaya
และ Grand Indonesia Jakarta โดยในปี 2557 ตลาดอินโดนีเซียมีอตั ราเติบโต 33% เทียบกับยอดขายในปี 2556
สำ�หรับการขยายตลาดในประเทศอื่นๆ ได้มีการขายสินค้าผ่านทางผู้จัดจำ�หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งการเติบโต
เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตซ์ และโอมาน โดยได้มีการ
ขยายจุดจำ�หน่ายสินค้าพรีม่าโกลด์ในร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินนานาชาติดูไบ
				 2.1.2 กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM)
สำ�หรับปี 2557 บริษัทฯ ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา
และยุโรปเป็นหลัก แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ และยุโรปที่ซบเซาต่อเนื่อง ทำ�ให้
เกิดผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความสามารถในการออกแบบและการผลิต
						อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมต้นทุนทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ และได้มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่
เพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาความมีเสถียรภาพในการเติบโตระยะยาวให้แก่กิจการ
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ ในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2557
รายได้จากตลาดต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รวม
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ปี 2556

ล้านบาท

%

ล้านบาท

2,477
818
3,295

75.17
24.83
100

2,825
824
3,649

%

77.42
22.58
100

ปี 2555
ล้านบาท

ปี 2554
%

3,043 72.85
1,134 27.15
4,177 100

ล้านบาท

3,286
836
4,122

ปี 2553
%

79.72
20.28
100

ล้านบาท

%

3,376 83.23
680 16.77
4,056 100

		 2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักพิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกที่สูงถึง
10,080 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 326,384 ล้านบาท ส่งออกเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมฯ นี้ ในตลาดโลกได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
หากพิจารณาเฉพาะเครื่องประดับแท้พบว่าประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตเครื่องประดับแท้ที่สำ�คัญของโลก อ้างอิงได้จาก
การเป็นผูส้ ง่ ออกประจำ�ปี 2557 ทีม่ มี ลู ค่าถึง 124,773 ล้านบาท ซึง่ ตอกย้�ำ ว่าเฉพาะอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับแท้ของประเทศไทย
ยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับคูแ่ ข่งทีส่ �ำ คัญได้แก่ ประเทศจีน และอินเดีย ซึง่ ผลิตสินค้าทีใ่ ช้แรงงานเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศไทย (Labor Intensive)
อย่างไรก็ดเี ครือ่ งประดับอัญมณีของไทยยังคงมีคณุ ภาพในระดับทีส่ งู กว่าจีนและอินเดียอย่างมีนยั สำ�คัญ อย่างไรก็ตามเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การแข่งขันทีอ่ าจจะรุนแรงขึน้ ในอนาคต อุตสาหกรรมนีต้ อ้ งมีการปรับตัวจากเคยรับจ้างผลิต (OEM) เป็นการร่วมออกแบบ และ
ผลิต (ODM) ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ODM สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคง และเปลี่ยนจากการแข่งขันเชิงราคาเป็นการ
แข่งขันเชิงคุณภาพแทน
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ผูส้ ง่ ออกอัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) โดยมีสว่ นแบ่งตลาดส่งออกเกือบร้อยละ 80 หาก
พิจารณาจากข้อมูลการส่งออกเฉพาะผูส้ ง่ ออกเครือ่ งประดับแท้มจี �ำ นวนเกินกว่า 900 ราย โดยบริษทั ฯ ส่งออกเครือ่ งประดับแท้เป็น
อันดับที่ 4 ของผู้ส่งออกทั้งหมด
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯอยูใ่ นระดับดีมาก เนือ่ งจากบริษทั ฯมีฐานการผลิต (Production Operation) ทีห่ ลากหลายในการ
ผลิตสินค้าเครือ่ งประดับทองและเงิน และยืดหยุน่ ทีจ่ ะรองรับการคำ�สัง่ ซือ้ ทีห่ ลากหลายของลูกค้าได้ อีกทัง้ ยังมีศนู ย์ออกแบบและพัฒนา
สินค้าของตนเอง (Design & Product Development Center) เพือ่ ลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีฐานการจัดจำ�หน่าย (Distribution Operation) ของตนเองทีต่ า่ งประเทศ ทัง้ ในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึง่ สามารถ
เปิดตลาดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานการค้าปลีก (Retail Operation) โดยใช้แบรนด์ของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยงทาง
ด้านตลาดและมองหาตลาดที่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
สำ�หรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ ทัง้ ด้านราคาและคุณภาพสินค้า อันเนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการ
เป็นจำ�นวนมากในอุตสาหกรรมนี้ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงต้องมีการเพิม่ ผลิตผล (Productivity) มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการหาตลาดใหม่ๆ เพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ่งลูกค้ารายสำ�คัญ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตลาดค้าปลีกของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์
		 3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
		 3.2 การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ ใช้การผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) สำ�หรับงานในกลุม่ Silver ส่วนงานในกลุม่ High & Medium ซึง่ เป็น “งานทอง”
จะใช้การผลิตแบบจิวเวลรีช่ น้ั สูง ใช้ชา่ งฝีมอื และเครือ่ งจักรอันทันสมัยโดยบริษทั จะมีเทคโนโลยีการผลิตของบริษทั เอง ซึง่ ทำ�ให้สนิ ค้า
เครือ่ งประดับอัญมณีออกมามีความสวยงาม ทนทาน และกรรมวิธี การผลิต จะมีอตั ราการสูญเสียต่�ำ
การผลิตและการขายมีลกั ษณะเป็นฤดูกาล คือ ความต้องการของผูซ้ อ้ื สุดท้าย (ผูบ้ ริโภค) จะมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและ
ปีใหม่แต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพราะบริษัท สามารถควบคุม และวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี
ในปี 2553-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายแยกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้
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2557

2556

2555

2554

ไตรมาส

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

1
2
3
4

866
736
789
904
3,295

26
22
24
28
100

971
760
988
930
3,649

27
21
27
25
100

966
876
1,106
1,229
4,177

23
21
26
30
100

955
79
1,126
1,244
4,122

รวม 4 ไตรมาส

2553
%

23
20
27
30
100

ล้านบาท

%

1,017 25
826 20
1,020 25
1,193 30
4,056 100

กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตย้อนหลัง 5 ปี
ฐานการผลิต
ในประเทศไทย
โรงงานบางนา กรุงเทพฯ
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
โรงงาน คริสตอลไลน์
ในต่างประเทศ
โรงงาน แพรนด้า เวียดนาม
โรงงาน แพรนด้า กวางเจา (จีน)
โรงงาน Pranda & Kroll เยอรมนี
รวม

2557

กำ�ลังการผลิต (ล้านชิ้น)
2556
2555

2554

2553

2.40
4.50
2.00

2.40
4.50
2.00

2.40
4.50
2.00

2.40
4.50
2.00

2.40
2.00
2.00

0.50
0.03
9.43

0.50
0.04
9.44

0.37
0.14
0.04
9.45

0.67
0.13
0.04
9.74

0.67
0.15
0.04
7.22

วัตถุดิบ และผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบ (Supplier)
วัตถุดิบ

ต่างประเทศ
โลหะทองคำ�
โลหะเงิน
โลหะอัลลอย
ส่วนประกอบ
อัญมณี
อื่นๆ
รวม
ในประเทศ
โลหะทองคำ�
โลหะเงิน
โลหะอัลลอย
ส่วนประกอบ
อัญมณี
อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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2557

2556

2555

2554

หน่วย : ล้านบาท
2553

225
2
43
82
58
410

498
41
74
50
663

639
6
31
56
58
790

517
34
47
64
662

551
3
36
47
71
708

224
242
2
2
305
64
839
1,249

242
377
2
5
295
101
1,022
1,685

260
410
3
11
309
94
1,087
1,877

283
605
3
12
297
77
1,277
1,939

181
499
2
5
326
113
1,126
1,834

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
วัตถุดิบต่างประเทศ (%)
วัตถุดิบในประเทศ (%)
รวม

2557
33
67
100

2556
39
61
100

2555
42
58
100

2554
34
66
100

2553
39
61
100

บริษทั จะกระจายการจัดซือ้ วัตถุดบิ ต่างๆ ไปยังผูจ้ �ำ หน่ายหลายรายและรักษาสัดส่วนการซือ้ ไม่ให้เกิน 30% ต่อราย และบริษทั มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเชิงการค้า ดังนั้นบริษัทจะมีความเสี่ยงลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลง/สูญเสีย ผู้จำ�หน่ายรายนั้นๆ ไป
		 3.3 กระบวนการผลิตหรือการกำ�จัดวัตถุดบิ เหลือใช้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
  
บริษทั ฯ  ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทำ�ผิดต่อสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับอัญมณี จะไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากบริษทั
จะนำ�วัสดุและเศษซากจากกระบวนการผลิตกลับมาเป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตใหม่ อีกทัง้ บริษทั ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสถานทีท่ �ำ งาน สะอาด ปลอดภัย
ไร้มลพิษ โดยได้รบั ใบรับรองระดับทอง จากสำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร ให้เป็นสถานทีท่ �ำ งานน่าอยู่ น่าทำ�งาน ซึง่ พิธจี ดั ขึน้ ใน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2545 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
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ปัจจัยความเสีย่ ง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
		 1.1 ความเสีย่ งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
จากดำ�เนินกลยุทธ์ด้านการกระจายความเสี่ยงทางการตลาด (Market Diversification) ทั้งในสหรัฐฯ กลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึง
เอเชีย อาจส่งผลให้รายได้จากการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และการคาดการณ์ผลกำ�ไรแตกต่างไปจากงบประมาณทีต่ ง้ั ไว้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้จดั ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุม่ บริษทั แพรนด้าทีเ่ รียกว่า World Strategic Meeting ขึน้ มา
ทุกปีเพื่อทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
และตลาดในแต่ละประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัททั้งหมดต้องจัดทำ�แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) ของปีต่อไป
และแผนระยะยาว 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนนับตั้งแต่ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน (KPIs) รวมถึง
แผนการตลาด การเงินและการลงทุน รวมถึงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) อีกทั้งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการการเงิน
(Finance Committee) เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทแพรนด้าอย่างน้อยทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อทราบ และปรับปรุง
แผนธุรกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปรวมทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ฯให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้
นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ต้องมีการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี (Annual Budget) โดยคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของแต่ละบริษทั ในกลุม่
โดยคำ�นึง่ ถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดทัง้ ทีเ่ ป็นโอกาสและอุปสรรค และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งหากผลประกอบการ
			 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยงบประมาณประจำ�ปีนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเงิน
		 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ฯ ยังได้พง่ึ พิงกับการขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศอย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ หากลูกค้ารายใหญ่เหล่านีป้ ระสบ
ปัญหาผลประกอบการตกต่ำ�จากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม  ลูกค้ารายใหญ่นี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันยาวนานกว่า 20 ปี และบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาของ
ลกู ค้ารายใหญ่ดงั กล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยังกลุม่ ลูกค้ารายเดิมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต และพยายามหาลูกค้ารายใหม่
ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งเน้นจัดจำ�หน่ายสินค้าแบรนด์ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น
		 1.3 ความเสี่ยงในการเปิดตลาดค้าปลีก
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการขยายฐานการค้าปลีกของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่ง
การลงทุนการค้าปลีกนีอ้ าจมีความเสีย่ งจากผลการดำ�เนินงานทีไ่ ม่เป็นไปตามทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ ทัง้ นีเ้ พราะความต้องการเครือ่ งประดับ
ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขั้นตอนพิจารณาเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน ดังต่อไปนี้
					 1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความต้องการสินค้าเครือ่ งประดับ คูแ่ ข่งในตลาดและคูแ่ ข่งรายใหม่
ที่จะเข้ามาในตลาด  สภาพเศรษฐกิจ  กฏหมาย การเมือง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ
ทำ�ธุรกิจ และเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก
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					 2. ความเสี่ยงของทำ�เลที่ตั้งร้าน (Shop Location Risk)
การเปิดร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเปิดในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�  ซึง่ ทางห้างสรรพสินค้าได้ท�ำ การ
สำ�รวจทำ�เลที่ตั้ง และประเมินกลุ่มลูกค้ามาแล้วระดับหนึ่ง และก่อนที่จะติดสินใจเปิดร้านค้าปลีกในแต่ละสาขา  บริษัทฯ
จะส่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ลงสำ�รวจพื้นที่ เพื่อประเมินกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจร่วมกับการจัดทำ�ประมาณการรายได้  คา่ ใช้จา่ ย ประมาณการเงินลงทุนในสินค้า  ในการตกแต่งร้าน  เพือ่ ประเมิน
จุดคุ้มทุน และระยะเวลาในการคืนทุน
หรือหากยังไม่มั่นใจในทำ�เลที่ตั้ง  บริษัทฯ จะเปิดร้านค้าปลีกระยะสั้น 1-3 เดือนก่อนเพื่อทดลองตลาด  จนมั่นใจว่า
มีกลุ่มลูกค้าเพียงพอแก่การลงทุนจึงตัดสินใจเปิดร้านค้าปลีกในระยะยาวต่อไป
				 3. ความเสี่ยงในการบริหารงาน (Operational Risk)
บริษทั ฯ มีการจัดทำ�แผนงานและงบประมาณรายปี ทบทวนทุกไตรมาส และมีการติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นรายเดือน
โดยจะครอบคลุมด้านการขาย การตลาด การเงิน การบริหารสินค้าคงเหลือและการบริหารสินค้าล้าสมัย การบริหารบุคคลากร
และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน โดยมีการกำ�หนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายให้กบั พนักงานทุกตำ�แหน่งงาน และมีการประเมินผล
					อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ตกลงร่วมกัน
				 4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Property Safety Risk)
เนือ่ งจากสินค้าทีบ่ ริษทั ฯ จำ�หน่ายเป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูง บริษทั ฯ จึงมีการกำ�หนดนโยบายทีเ่ ข้มงวดในด้านความปลอดภัย
โดยพนักงานขายจะได้รบั การอบรมในการป้องกันความเสีย่ งจากการลักทรัพย์ การปฏิบตั ติ นในกรณีเหตุฉกุ เฉิน การตรวจสอบ
สินค้ากรณีลกู ค้านำ�สินค้ามาคืนหรือแลกเปลีย่ น การตรวจรับเปลีย่ นช่วงผลัดประจำ�วัน ฯลฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการตรวจนับ
สินค้าคงเหลือแต่ละสาขาอย่างสม่�ำ เสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการกำ�หนดอำ�นาจในการอนุมตั ติ า่ งๆ อย่างชัดเจน
และมีการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสัญญาณเตือนภัยหรือเพิ่มบุคคลากรด้านความปลอดภัยในจุดที่มีความเสี่ยง
นอกจากนี้  บริษัทฯ มีการทำ�ประกันภัยสำ�หรับสินค้าทุก Location ตลอดจนสินค้าระหว่างการขนส่ง  กรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัย บริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับความเสียหาย
				 5. ความเสี่ยงด้านการกำ�หนดราคาสินค้าและส่วนลด (Price-Setting and Discount Risk)
ในด้านธุรกิจค้าปลีกนัน้ การกำ�หนดราคาขายสินค้า และส่วนลดถือว่ามีความสำ�คัญกับลูกค้า และผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งราคาขายสินค้าแต่ละแบรนด์อย่างชัดเจน โดยมีการกำ�หนดอัตรากำ�ไรขั้นต้น
ที่บริษัทฯ จะได้รับ ส่วนการกำ�หนดส่วนลดจ่าย ฝ่ายการตลาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ จะจัดทำ�โปรแกรมส่งเสริมการขาย
					ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย โดยในโปรแกรมส่งเสริมการขาย อาจรวมทัง้ ส่วนลดจ่าย ของแถม และ
การผ่อนชำ�ระ ทัง้ นี้ เมือ่ รวมค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการขายทัง้ หมดแล้ว จะต้องไม่กระทบอัตรากำ�ไรทีบ่ ริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในสินค้าโดยการใช้วงเงินเช่าซื้อทอง (Gold  Lease) ดังนั้น ต้นทุนขายสินค้าคงเหลือที่มี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นทอง จะปรับขึ้นลงตามราคาทองในตลาดโลก ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถกำ�หนดราคาขายสินค้าได้
ตามราคาทองในตลาดในช่วงนั้นๆ
		 1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย
บริษทั ขายสินค้าประเภทจิวเวลรี่ ซึง่ เป็นสินค้าแฟชัน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นความนิยมในตัวสินค้า อาจส่งผลให้ไม่สามารถขายสินค้าได้
ตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ท�ำ ให้สนิ ค้าคงมีปริมาณมากและล้าสมัยได้ จึงจำ�ป็นต้องมีการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยและสภาพคล่องของ
บริษทั ลดลง
อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือทีค่ งค้างจะมีสว่ นประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีคา่ ทีเ่ ป็นพวกไม่มกี ารหมดอายุหรือเสือ่ มสภาพซึง่
กิจการสามารถที่จะนำ�ไปผ่านขนวบการสกัดและหลอมแปรรูปกลับมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ใหม่เกือบทั้งหมด และบริษัทฯ
มีนโยบายบริหารจัดการเพือ่ ไม่ให้สนิ ค้าคงค้างนานโดยหากมีปริมาณสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวช้าถึงจุดทีเ่ กินกำ�หนดไว้ บริษทั ก็จะทำ�
การส่งเสริมการขายโดยเปิดโชว์รมู เป็นกรณีพเิ ศษขึน้ มา
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2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
		 2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทางบริษทั ฯ มีการมุง่ ขยายตลาดแบรนด์และค้าปลีกของตนเองทัง้ ในกลุม่ ยุโรปและเอเชีย ซึง่ ในแต่ละประเทศมีความต้องรูปแบบ
การออกแบบและรสนิยมที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นอย่างมากอาจทำ�ให้บริษัทฯ เกิดภาวะขาดแคลนบุคคลากรที่มีประสบการณ์
ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และการสร้างนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำ�เนินนโยบายป้องกัน
ความเสีย่ งด้านทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมกับกรมอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมจัดตัง้ โรงเรียนในโรงงานขึน้ มา โดยบริษทั ฯ จะรับนักเรียนเข้ามาในโครงการนีป้ ลี ะมาก
กว่า 100 คน เข้ามาเรียนหลักสูตรช่างเครือ่ งประดับ ในระดับ ปวช. หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนก็จะได้รบั การบรรจุ
เป็นพนักงานประจำ�ของบริษทั ฯ ต่อไป โครงการนีด้ �ำ เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นปีท่ี 14 แล้ว
• เพือ่ เป็นการรักษาพนักงานทำ�งานให้อยูก่ บั องค์กรนานๆ บริษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการให้กบั พนักงาน ดังต่อไปนี้
- สวัสดิการด้านการเงิน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานรูจ้ กั การออม, สวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ลดหนี,้ จัดให้
มีกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ, สวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่พนักงาน โดยบริษทั ฯ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้
พนักงานกูใ้ นระยะยาว ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
   - สวัสดิการด้านพัฒนาความรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเล่นอินเตอร์เน็ตและการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ  ทัง้ ภายในและภายนอก
- สวัสดิการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมแอโรบิค
- สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัดหอพัก ข้าวเปล่าฟรี 3 มื้อ จัดศูนย์รับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ กรณีแต่งงาน มีบุตร บวช กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต เงินค่ารักษาพยาบาลกรณี
เป็นผู้ป่วยใน นอกเหนือจากประกันสังคม การทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำ�ปี เป็นต้น
- สวัสดิการด้านขวัญกำ�ลังใจ ได้แก่ เบี้ยขยัน การจัดงานเลี้ยงประจำ�ปี งานเลี้ยงและรางวัลผู้มีอายุงานครบตามเกณฑ์
						กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น  
• ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก โดยนำ�ระบบการวัดผลปฎิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัด (KPIs)
และการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์กร ซึง่ ระบบนีจ้ ะช่วยพัฒนากระบวนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการ
ฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เพื่อการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี ให้พนักงานมีจิตสำ�นึกในการทำ�งานร่วมกันด้วยดี บริษัทฯ จึงได้สร้างค่านิยมองค์กร
(Core Values) ซึ่งเราเรียกว่าแก่นแท้ของแพรนด้า ประกอบด้วยดวงใจ 3 ดวงคือ ทำ�งานเป็นทีม พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
และผู้มีประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์กลาง พนักงานทุกคนจะได้รับการถ่ายทอด ปลูกจิตสำ�นึก ให้ยึดยึดถือเป็นหลักใน
					การปฏิบัติงาน บริษัทฯ เชื่อว่านี่คือรากฐานที่จะทำ�ให้องค์กรสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยืนยาว
• เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และเป็นทีย่ อมรับของลูกค้าต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้มาตรฐานแรงงานไทยเข้ามา
พัฒนาระบบงานเช่นการจัดสถานที่ทำ�งานให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี มีมาตรการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิ
					มนุษยชน ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน
• บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2008 เพือ่ สร้างระบบการทำ�งานทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความเชือ่ ถือ
จากลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจประเมินระบบแล้วจาก สถาบันบูโร เวอริทสั ประเทศไทย
และได้รับการรับรองจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ใบรับรอง มีอายุการรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2556 2 กันยายน 2559  
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		 2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลให้ราคาโลหะทองคำ�และเงินมีความผันผวน
ต่อเนื่อง โดยวัตถุดิบอันได้แก่ โลหะทองคำ�และเงินเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าเครื่องประดับอัญมณีแท้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำ�เนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้
• ด้านราคาวัตถุดบิ บริษทั ฯ ใช้วธิ สี ง่ ผ่านราคาวัตถุดบิ ให้กบั ลูกค้า (Pass Through) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มกี �ำ ไรหรือขาดทุนจาก
ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
• ประกันราคาวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Rate) ด้วยการทำ�ธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
3. ความเสีย่ งทางด้านการเงิน (Financial Risk)
รายได้ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ คือ เงินดอลล่าร์สหรัฐ รองลงมาเป็นเงินยูโร ซึง่ การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และกำ�ไรของบริษทั อีกทัง้ ความเสีย่ งจากการให้เครดิตลูกค้า นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการยกเลิกวงเงินจากธนาคารพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำ�เนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินดังต่อไปนี้
• บริษัทฯ ได้ทำ�การป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) รวมทั้งการใช้วิธีทำ�ธุรกรรม
ในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge)
• บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งกำ�หนดวงเงินให้เครดิตกับลูกค้าโดยมีการพิจารณาจาก
ผลประกอบการ ฐานะทางการเงินอย่างละเอียด อีกทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และการทบทวนวงเงิน
ที่ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ สำ�หรับลูกค้าบางรายอาจมีการขอมัดจำ�ค่าสินค้าก่อนรับคำ�สั่งซื้อ
• บริษทั ฯ ได้มกี ารกูย้ มื จากสถาบันการเงินโดยมีการคิดอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ บบลอยตัว (Floating rates) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการ
ได้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และเห็นว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำ�คัญ
ต่อกิจการ
• บริษทั ฯ ได้กระจายการใช้วงเงินกูป้ ระเภทหมุนเวียนกับหลายธนาคาร เพือ่ ป้องกันการยกเลิกวงเงินกู้ และมีการรักษาสัดส่วนหนีส้ นิ
ต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯให้ไม่เกิน 1 เท่า เพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4. ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25%
บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 133,583,180 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 32.62 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจทำ�ให้กลุ่มหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลง
มติในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งต่างๆ ทีข่ อ้ บังคับบริษทั หรือกฎมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำ�คัญอืน่
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
Home Page
Responsible Person

ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Responsible Person
Email

58
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ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่และสาขา
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
PRANDA
ผลิต จัดจำ�หน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
0107537001986
+66 2769 9999
+66 769 9998
410,000,000 บาท
409,529,000 บาท
www.pranda.com
Mrs. Sunanta Tiasuwan
Email : Sunanta@pranda.co.th
Mr. Pramote Tiasuwan   Email : pramote@pranda.co.th
Mrs. Pranee Khunprasert   Email : pranee@pranda.co.th
เลขที่ 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ผลิตเครื่องประดับแท้
+66 044 212 593-4
+66 044 334 718
Mr. Somsak Sriruengmon
Somsak_s@pranda.co.th

2. นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด
22 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท +66 2746 9580-5
โทรสาร +66 2399 4878
Home Page: www.crystaline.com
Responsible Person: Mr. Chartchai Teekaveerakit
Email: chartchai@crystaline.com
Pranda Vietnam Co., Ltd.
No.16 Road 2A, Bien Hoa Industrial Zone II,
Dong Nai Province, Vietnam
โทรศัพท์ +84 613 836 627, +84 613 836 739
โทรสาร +84 613 991 798
Responsible Person: Mr. Santiparp  Riyai
Email: santiparp@pranda.com.vn
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
Ebereschenweg 3 - 75180
Pforzheim Germany
โทรศัพท์ +49  7231 154 47 0  
โทรสาร +49  7231 154 47 25
Home Page: www.kroll-schmuck.de
Responsible Person: Mr. Gregor Kroll
Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de
ผู้ร่วมทุน : Mr. Gregor Kroll
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เลขที่ 1093/64 ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา
ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 2745 6111
โทรสาร +66 2745 6117
Home Page: www.primagold.co.th
Responsible Person:
Ms. Rungnapa Ngowngamratana
Email:  rungnapa@primagold.co.th
PT Pranda Marketing Indonesia
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 13420,
Indonesia
โทรศัพท์ +62 21 819 9280-2
โทรสาร  +62 21 819 9223
Responsible Person: Mr. Kenny Salmon
Email: Kenny_salmon@yahoo.com   
ผู้ร่วมทุน : 1) Mr.Johnny Salmon
               2) Mr. Kenny Salmon
               3) Mrs. Yuen Wan Ha

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)
ของบริษัท

ผลิต และจัดจำ�หน่าย
เครื่องประดับแฟชั่น

96

ผลิต จัดจำ�หน่าย และ
ค้าปลีกเครื่องประดับแท้

100

ผลิต และจัดจำ�หน่าย
เครื่องประดับแท้

75

สัดส่วนการถือ ทุน
หุ้น (%) จดทะเบียน ทุนชำ�ระแล้ว
ของผู้ร่วมทุน
100
ล้านบาท

100
ล้านบาท

1.5 1.5 ล้าน
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

14.96
ล้านยูโร

14.96
ล้านยูโร

200
ล้านบาท

200
ล้านบาท

-

-

25
ค้าปลีกเครือ่ งประดับ
ในประเทศไทย

100

ค้าปลีกเครื่องประดับ มีอำ�นาจควบคุม
ในประเทศอินโดนีเซีย การกำ�หนดนโยบาย
และการดำ�เนินงาน
โดยบจก.พรีมา่ โกลด์
อินเตอร์เนชั่นแนล
และรวมถึงมีอ�ำ นาจ
ในการออกสียง และ
ส่ ว นได้ เ สี ย ร้ อ ยละ
55

55
25
20
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ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
Pranda North America, Inc.
No. 1 Wholesale Way, Cranston, Rhode Island,
02920 USA  
โทรศัพท์   +1 401 946 2104  
โทรสาร   +1 401 946 2109
Responsible Person: Ms.Maureen Kelley
Email: maureen@prandana.com
H.GRINGOIRE s.a.r.l
No.79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, France
โทรศัพท์ +33 1 5301 9533
โทรสาร   +33 1 5301 9540
Home Page: www.h-gringoire.fr
Responsible Person: Mr. Yvan LE DOUR
Email:  y.ledour@h.gringoire.fr
Pranda UK Limited
Signal House West 1 Armfield Close West Molesey
Surrey KT8 2RT, United Kingdom
โทรศัพท์ +44 1 0208 783 2024  
โทรสาร   +44 1 0208 783 2010
Home Page  www.prandaonline.co.uk
Responsible Person: Mr. Malcolm Pink
Email: malcolmpink@pranda.co.uk
PDU (UK) Limited
(ถือหุ้นโดย Pranda UK Limited)
Signal House West 1 Armfield Close West Molesey
Surrey KT8 2RT, United Kingdom
โทรศัพท์ +44 0208 783 2024  
โทรสาร   +44 0208 783 2010
Responsible Person: Mr. Malcolm Pink
Email: Malcolmpink@pranda.co.uk
Pranda Trading (Shenzhen) Limited
Room 1508, Commercial Office Building
(International Business Tower), Xilong Bay Garden
(Region N23) Intersection of Jiaan Road and Haixiu Road, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen
518000
โทรศัพท์ +86 0755 2553 3378  
โทรสาร   +86 0755 2553 3378  
Responsible Person: Mr. Prida  Tiasuwan (Acting)
Email: prida@pranda.co.th
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ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)
ของบริษัท

จัดจำ�หน่ายเครื่อง
ประดับแท้และเครื่อง
ประดับแฟชั่นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

100

จัดจำ�หน่ายเครื่อง
ประดับแท้ในประเทศ
ฝรั่งเศสและยุโรป

100

จัดจำ�หน่ายเครื่อง
ประดับแท้และเครื่อง
ประดับแฟชั่นในประเทศ
อังกฤษและยุโรป

100

ค้าปลีกจิวเวลรี่ผ่าน
ระบบ E-Commerce

100

ค้าปลีกเครื่องประดับใน
ประเทศจีน

100

สัดส่วนการถือ ทุน
หุ้น (%) จดทะเบียน ทุนชำ�ระแล้ว
ของผู้ร่วมทุน
2
2
พันเหรียญ พันเหรียญ
สหรัฐฯ สหรัฐฯ

5
ล้านยูโร

5
ล้านยูโร

0.5
0.5
ล้านปอนด์ ล้านปอนด์

1 GBP

1 GBP

2
0.55
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สหรัฐฯ

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่
Pranda Singapore Pte. Limited
No.163 Penang Road # 02-03
Winsland House II, Singapore 238463
โทรศัพท์ +65 6533 2611  
โทรสาร   +65 6532 5092
Responsible Person: Mrs. Sunanta Tiasuwan
Email: sunanta@pranda.co.th
KSV Brand GmbH
Ebereschenweg 3 - 75180
Pforzheim Germany
โทรศัพท์ +49 7231 56615 0  
โทรสาร   +49 7231 56615 25
Home Page: www.ksv-brand.de
Responsible Person: Mr. Gregor Kroll
Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de
ผู้ร่วมทุน : Mr. Gregor Kroll
Pranda Jewelry Private Limited
Pranda House, Rewa State 512, Rewa Estate,
M.G. Road, Mulund (West) - 400080 India
โทรศัพท์ +91 22 65223939, +91 22 65223636
โทรสาร  +91 22 2592 2121
Responsible Person: Mr. Vinod Tejwani
Email: vinod@pranda.co.in
ผู้ร่วมทุน : Mr. Gunjan Jewelry Private Limited
P.T.Sumberkreasi Ciptalogam
(เดิมชื่อ P.T. Pranda SCL Indonesia)
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 13420,
Indonesia
โทรศัพท์ +62 21 819 9280-2
โทรสาร  +62 21 819 9223
Responsible Person: Mr. Johnny Salmon
Email:  Johnny@prandascl.com
ผู้ร่วมทุน : 1) Mr.  Johnny Salmon
               2) Mr.  Kenny Salmon
               3) Ms.  Virsosa Salmon
               4) Mrs. Yuen Wan Ha

ประเภทธุรกิจ
บริษัทลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซีย

สัดส่วนการถือ สัดส่วนการถือ ทุน
หุ้น (%)
หุ้น (%) จดทะเบียน ทุนชำ�ระแล้ว
ของบริษัท ของผูร้ ่วมทุน
3
3
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ สิงคโปร์

100

จัดจำ�หน่ายเครื่อประดับ ถือหุน้ โดย Pranda &
แท้ในประเทศเยอรมนี Kroll GmbH & Co.
KG ร้อยละ 75

25,000 ยูโร 25,000 ยูโร

25
จัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับ
แท้ในประเทศอินเดีย

51

1 ล้านรูปี
อินเดีย

1 ล้านรูปี
อินเดีย

49
ผลิต และจัดจำ�หน่าย
เครือ่ งประดับแท้

4 พันล้าน 4 พันล้าน
อินโดนีเซีย       อินโดนีเซีย      
รูเปียส
รูเปียส

19

21
20
20
10
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ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จำ�กัด
75/51 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24
ซอยสุขุมวิท 19  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2204 1441-3  
โทรสาร +66 2204 1444
Responsible Person: Mr. Heechan Song
Email:  hcsong@koreazinc.co.kr
ผู้ร่วมทุน : 1) บจก.โคเรีย ซิ้งค์
           2) บจก.แอลจีอินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) พีทีอี
               3) นางสาวฐิติมา สรไกรกิติกูล   
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำ�กัด
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28  แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 2361 3311, +66 2393 8779
โทรสาร +66 2361 3088, +66 2398 2143
Responsible Person: Mrs. Panidda Tiasuwan
Email:  panidda@pranda.co.th
ผู้ร่วมทุน : 1) บจก.แพรนด้า โฮลดิ้ง
               2) บจก.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์
               3) บจก.อาร์ติโก้ คร๊าฟส์                          

นำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย
โลหะเนื้อเงินบริสุทธิ์
และทองคำ�บริสุทธิ์ใน
รูปเม็ดและแท่ง

สัดส่วนการถือ สัดส่วนการถือ ทุน
หุ้น (%)
หุ้น (%) จดทะเบียน ทุนชำ�ระแล้ว
ของบริษัท
ของผูร้ ่วมทุน
40

30 ล้านบาท 9 ล้านบาท

34.50
14.50
11.00
ให้บริการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ /
สังหาริมทรัพย์

83

50 ล้านบาท 50 ล้านบาท

7
7
3

3. บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
TSD Call center  
Email:
ผู้สอบบัญชี		
					

ที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2229 2800 โทรสาร +66 2654 5427
+66 229 2888
TSDCallCENTER@set.or.th
www.tsd.co.th
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด)
ชั้น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777 โทรสาร +66 2264 0789-90
www.ey.com
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2264 8000 โทรสาร +66 2657 2222
www.weerawongcp.com
-ไม่มี -

ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท
    นายปรีดา
เตียสุวรรณ์
    นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
    นางพนิดา
เตียสุวรรณ์
    นางปราณี
คุณประเสริฐ
    นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
    นางรัชรา
พรรุ่งโรจน์
    นางประพีร์   สรไกรกิติกูล
    นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
    บุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง
    บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำ�กัด/1
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS  AG LDN BRANCH  A/C CLIENT NRBS
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4. GOLDMAN SACHS & CO
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
8. NORBAX INC., 108
9. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOPTPLUS  
POOLED SUPERANNUATION  TST-PARADICE GLO SMALL
รวม

133,583,180
21,996,420
17,930,960
16,692,060
9,896,860
9,280,560
9,042,360
7,482,460
2,700,500
23,908,100
14,652,900
18,309,200
12,613,800
11,644,700
10,288,300
9,435,800
7,809,700
5,009,745
4,020,000
3,746,100

32.62%
5.37%
4.38%
4.08%
2.42%
2.27%
2.21%
1.83%
0.66%
5.84%
3.58%
4.47%
3.08%
2.84%
2.51%
2.30%
1.91%
1.22%
0.98%
0.91%

216,460,525

52.84%

ผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประชุมสามัญประจำ�ปีปจั จุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั (www.pranda.com
หัวข้อ Investor Relations : โครงสร้างผู้ถือหุ้น) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557
หมายเหตุ  /1 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:-
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางสาวจุรณีย์
2. นายปิติพงษ์      
3. นางปราณี         
4. นางประพีร์        
5. นายปราโมทย์
6. นางพนิดา        
7. นางสาวพิทยา   
8. นายชัยศักดิ์
9. นายมนัส
10. นายคริสโตเฟอร์

เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
สรไกรกิติกูล
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
ศักดิ์ธนเศรษฐ
บารมีชัย
แทนซาโร
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น

200,000
170,000
120,000
110,000
110,000
100,000
100,000
50,000
20,000
20,000
1,000,000

20%
17%
12%
11%
11%
10%
10%
5%
2%
2%
100%

		 (ข) ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการหรือการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
2. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
3. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท
4. การออกหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
เมือ่ วันที  ่ 18 เมษายน  2551 ทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ  ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื และไม่สามารถเปลีย่ นมือได้ เพือ่ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยตามโครงการ
ESOP จำ�นวน 14,251,410 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่าใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และกำ�หนดราคาใช้สทิ ธิเท่ากับ 3 บาทต่อหน่วย
ในอัตราส่วน  1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ1 หุ้นสามัญ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ  5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และมีระยะเวลา
ใช้สิทธิทุก 6 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ได้มีมติอนุมัติจัดสรร และกำ�หนดวันออก
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จำ�นวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

64

PRANDA

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

(จำ�นวนหน่วย)
384,200
(384,200)
-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั จะ
พิจารณาถึงกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงือ่ นไขทางการเงิน และการตัง้ สำ�รองทุนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
		 บริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำ�รองตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำ�ไรจากการ
ดำ�เนินงาน เงือ่ นไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั เิ งินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ย้อนหลังตัง้ แต่
ปี 2544-2557 เป็นดังนี้
กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)
2544
364.72
2545
370.42
เงินปันผลพิเศษจากกำ�ไรสะสมซึง่ เป็นกำ�ไรสุทธิของปี 2545
2546
312.06
2547
361.76
2548
356.59
เงินปันผลพิเศษจากกำ�ไรสะสมซึง่ เป็นกำ�ไรสุทธิของปี 2548
2549
432.27
/2
2550
396.49
2551
300.07
เงินปันผลระหว่างกาลของกำ�ไรสุทธิ
งวดวันที่ 30 มิ.ย. 2552
169.00
2552
357.90
เงินปันผลพิเศษจากกำ�ไรสะสมซึง่ เป็นกำ�ไรสุทธิของปี 2551
เงินปันผลพิเศษจากกำ�ไรสะสมซึง่ เป็นกำ�ไรสุทธิของปี 2550
2553
343.79
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสำ�หรับงวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554
408.03
2554
441.14
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรสำ�หรับงวด 9 เดือน
337.40
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2555
2555
414.27
2556
219.73
/3
2557
146.62
ประจำ�ปี

ร้อยละการจ่าย เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
(ล้านบาท)
13.71
50.00
27.80
105.36
66.28
46.05
143.70
57.35
207.46
59.63
212.65
111.84
58.36
252.28
54.90
217.66
52.75
158.29

จำ�นวนหุน้
(ล้านหุน้ )
20.00
210.73
200.96
261.27
319.18
327.15
372.79
388.13
395.75
395.75

เงินปันผลต่อหุน้
(บาท)
2.50 /1
0.50
0.30
0.55
0.65
0.65
0.30
0.65
0.55
0.40

11.12
47.85
58.33

39.81
171.25
119.48
120.20
200.54

398.16
398.25
398.25
400.67
401.09

0.10
0.43
0.30
0.30
0.50

9.88
45.76
12.04

40.33
201.86
40.63

403.33
403.71
406.28

0.10
0.50
0.10

49.08
37.28
41.89

203.33
81.9
61.43

406.66
409.52
409.52

0.50
0.20
0.15

หมายเหตุ : /1 ราคาพาร์เท่ากับ 10 บาท และหลังจากปี 2544 เป็นต้นไป ราคาพาร์เท่ากับ 1 บาท
/2 ทีป
		
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2550 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2550 มีมติเกีย่ วกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
			 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ปี  2550 เป็นต้นไปบริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชี
			 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก“ส่วนได้เสีย” เป็น “วิธรี าคาทุน” ส่งผลทำ�ให้ก�ำ ไรสุทธิของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากัน
/3
		
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติพจิ ารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ หาก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ นวันที่ 21 เมษายน 2558 นี       
้
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แผนภาพแสดงการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิยอ้ นหลัง 14 ปี
140%
120%
100%
80%

60%
40%
20%
0%

128.47%
89.72%
57.34%
49.29%
46.04%

59.63%

54.90%

52.75%

58.97%

54.90%58.89%

37.28%41.89%

13.71%

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีสงู สุด

59.63%

ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินปันผลพิเศษ
เงินปันผลประจำ�ปี

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั วันที  ่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทง้ั ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ทัง้ หมด 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 4 ท่าน
2. กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 6 ท่าน โดยในจำ�นวนนีป้ ระกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง /1
1. นายปรีดา
เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั
22 เมษายน 2556
2. นางประพีร์
สรไกรกิตกิ ลู รองประธานกรรมการ
22 เมษายน 2556
3. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการการเงิน
21 เมษายน 2557/2
และบริหารความเสีย่ ง
4. นางปราณี
คุณประเสริฐ กรรมการ
21 เมษายน 2557/2
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการ / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
20 เมษายน 2555
6. นางพนิดา
เตียสุวรรณ์ กรรมการ
21 เมษายน 2557/2
7. นางสาวพิทยา เตียสวรรณ์ กรรมการ
22 เมษายน 2556
8. นายวีระชัย
ตันติกลุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
20 เมษายน 2555
และกำ�หนค่าตอบแทน
9. นางรวิฐา
พงศ์นชุ ติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14 สิงหาคม 2555
10. นายจำ�นงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
25 มีนาคม 2557/3
หมายเหตุ : /1 วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง เป็นวันที่ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำ�หนดตามข้อบังคับบริษัท
/2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
		
นางพนิดา เตียสุวรรณ์ และนางปราณี คุณประเสริฐ
/3
		
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557 มีมติแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 1. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น  2. นางสริตา บุนนาค
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม และทำ�การแทนบริษทั ประกอบด้วย นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ หรือนางประพีร์ สรไกรกิตกิ ลู หรือนางพนิดา เตียสุวรรณ์
ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี  คุณประเสริฐ หรือ นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำ�คัญ
ของบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
3.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
4. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการบริษทั ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหา
กรรมการให้ด�ำ เนินการผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัตกิ ารศึกษา และ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ  โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั   และผูถ้ อื หุน้
7. กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
อีกได้
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2. มีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกำ�หนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคณุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในการดำ�เนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
1. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทัง้ ดูแลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
2. พิจารณา กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันกลุ่มบริษัทและกำ�หนดเงื่อนไขตามความจำ�เป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของบริษทั และไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
4. การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
4.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำ�เนินการด้านกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทีส่ �ำ คัญ
ต่อความสำ�เร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
4.2 ติดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีทผ่ี ลการดำ�เนินงานไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดจะต้องมีการหารือเพือ่ หาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทัง้ เป้าหมายในระยสัน้
และระยะยาว รวมถึงดัชนีวดั ประสิทธิภาพของผลปฏิบตั แิ ละการเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งอืน่ ๆ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร
5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ดา้ นค่าตอบแทนของกลุม่ บริษทั พิจารณา และอนุมตั แิ ผนค่าตอบแทน
ต่างๆ ทีอ่ งิ กับผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
5.3 ดูแลให้มหี ลักเกณฑ์ วิธกี าร และกระบวนการทีช่ ดั เจนโปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือ
เลิกจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงตลอดจนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำ�เนินกิจการของกลุม่ บริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสบความสำ�เร็จ
5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำ�
ไตรมาสและประจำ�ปีทร่ี ว่ มกันกำ�หนดไว้
6. การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ดูแลให้มกี ารสือ่ สารให้กบั
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับของบริษทั
6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจำ�ปี เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
6.3 ติดตามการดำ�เนินกิจการของกลุม่ บริษทั ตลอดเวลา เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ากรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำ�เนินกิจการตามกฎหมาย และ
นโยบายทีว่ างไว้
6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมทีส่ �ำ คัญ
6.5 ดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
6.6 ดูแลให้มกี ระบวนการจัดการทีช่ ดั เจน และโปร่งใสเกีย่ วกับการทำ�รายการระหว่างกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่�ำ เสมอ
6.7 ดูแลให้มรี ะบบควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิผล ให้ขอ้ มูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ รวมทัง้
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การดูแลทรัพย์สนิ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
6.8 จัดให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำ�คัญต่อสัดส่วนหรือ
จำ�นวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
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6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำ�ให้สามารถปฏิบัติ
ตามอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
6.10 ดูแลให้มเี อกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำ�รายงานการประชุมให้มรี ายละเอียด
ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มกี ารแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
6.12 ดูแลให้บริษทั มีระบบทีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิผลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั และสาธารณชน และติดตามการปฏิบตั ิ
ตามระบบนัน้
6.13 ปกป้องและสร้างชือ่ เสียงของบริษทั
7. การจัดตัง้ และกำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
7.1 จัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำ�เป็นเพือ่ สนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ได้แก่
						คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
7.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
8. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
8.1 กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประเมินประสิทธิผลอย่างสม่ำ�เสมอ
8.2 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งแถลงผลการปฏิบัติงานการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั ในรายงานประจำ�ปี
9. ให้ประธานกรรมการบริษทั ดำ�เนินการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบทีก่ ล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
10. จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติและดำ�เนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
			 และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
			 โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำ�กับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี         
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การไปปฏิบตั ิ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นีก้ ารมอบอำ�นาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอำ�นาจนัน้ ต้องไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ริ ายการทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลอืน่ ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (“บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง” ให้มคี วามหมายตามทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการทำ�รายการตามหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดให้เรือ่ งทีจ่ ะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นีก้ �ำ หนดให้รายการทีก่ รรมการ หรือบุคคล
			 ทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
3. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจ�ำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
4. อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่
ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่
7. อนุมตั กิ ารก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษทั ย่อย
8. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสือ่ มสภาพ หรือล้าสมัย
ไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมตั ซิ อ้ื ทรัพย์สนิ ถาวรทีม่ กี ารตัง้ งบประมาณ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป และไม่ได้ตง้ั งบประมาณอนุมตั ติ ง้ั แต่ 5 ล้านบาทขึน้ ไป
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำ�เนินการตามกระบวน
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พิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทสำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่มีทุนทรัพย์เกิน
อำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมตั กิ ารเข้าทำ�ธุรกรรมทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิม่ ทุนหรือลดทุน หรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษทั
ต่อผูถ้ อื หุน้
15. มอบอำ�นาจให้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ พนักงานระดับบริหารของบริษทั หรือบุคคลอืน่ ใด
ทำ�การแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
16. มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้
ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น
17. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั
18. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวข้างต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทำ�รายการที่
เกีย่ วโยงกันให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. เป็นผูน้ �ำ ด้านกลยุทธ์
2. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรมการ
4. มีบทบาทในการกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
5. ประธานกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่กรรมการบริหารจะนำ�เสนอข้อมูล สนับสนุน และ
เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
6. มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ อาทิ การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการ
ออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สื่อสารข้อมูลสำ�คัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
8. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำ�หน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
9. เป็นเสียงชีข้ าดในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับกรณีปกติทใ่ี ห้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง มีคะแนนเสียงเท่ากัน
10. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และตาม
			 หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายปรีดา
2. นางประพีร์
3. นางสุนนั ทา
4. นายปราโมทย์
5. นางปราณี
6. นางพนิดา
7. นายวีระชัย
8. นางรวิฐา
9. นายจำ�นงค์
10. นางสาวพิทยา
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เตียสุวรรณ์
สรไกรกิตกิ ลู
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์
ตันติกลุ
พงศ์นชุ ติ
วัฒนเกส
เตียสุวรรณ์

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

คณะกรรมการ
บริษทั
รวม 20 ครัง้

10/20
18/20
18/20
19/20
20/20
20/20
20/20
19/20
14/14

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารกลุม่
รวม 9 ครัง้

คณะกรรมการ
ตวจสอบ
รวม 5 ครัง้

9/9
9/9
9/9
9/9

9/9

5/5
3/5
4/4

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม
สรรหาและกำ�หนด
การเงินและ คุณค่าร่วมและความ
ค่าตอบแทน
บริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบต่อสังคม
รวม 2 ครัง้
รวม 4 ครัง้
รวม 4 ครัง้

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

4/4
4/4
3/4
4/4

4/4

4/4

รายชื่อกรรมการ
11. นายเดชา
12. นายชาติชาย
13. นายชนัตถ์
14. นายดุษติ
15. นายสมศักดิ์
16. นางนิรารัตน์
17. นางฉวี
18. นางสาวศศิโสภา
19. นางสาวสุพร
20. นายกัณชิง
21. นายปิตพิ งษ์
หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นันทนเจริญกุล
ฑีฆวีรกิจ
สรไกรกิตกิ ลู
จงสุทธนามณี
ศรีเรืองมนต์
ธนาเลขะพัฒน์
จารุกรวศิน
วัฒกีเจริญ
รุง่ พิทยาธร
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เตียสุวรรณ์

คณะกรรมการ
บริษทั
รวม 20 ครง้ั

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารกลุม่
รวม 9 ครัง้

9/9
9/9
9/9

คณะกรรมการ
ตวจสอบ
รวม 5 ครัง้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม
สรรหาและกำ�หนด
การเงินและ คุณค่าร่วมและความ
ค่าตอบแทน
บริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบต่อสังคม
รวม 2 ครัง้
รวม 4 ครัง้
รวม 4 ครัง้

4/4
4/4
4/4

2/4
4/4
4/4
3/4
3/4
3/4
4/4
3/4

คณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 1-9
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำ�นวน 8 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 2-5 และ 10-13                
คณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 7-9 และลำ�ดับที่ 22
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวน 6 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 2-7
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 8 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 2-5 และ 10-11 และลำ�ดับที่ 13-14
คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จำ�นวน 9 ท่าน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 4, 12 และ 15-21
ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

2. ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. นายปราโมทย์
2. นางปราณี
3. นางสาวพิทยา
4. นายเดชา
5. นายชนัตถ์
6. นางสาวศศิโสภา
7. นางนิรารัตน์
8. นางฉวี
9. นายสมศักดิ์
10. นางสาวสุพร
11. นายธเนศ

รายชื่อผู้บริหาร
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์
นันทนเจริญกุล
สรไกรกิติกูล
วัฒกีเจริญ
ธนาเลขะพัฒน์
จารุกรวศิน
ศรีเรืองมนต์
รุง่ พิทยาธร
ปัญจกริช

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : /1 หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา (ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งสูงสุดของบริษทั ) ผูซ้ ง่ึ
ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่ากับผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายทีส่ ท่ี กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายบัญชี หรือ
			 การเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
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ผจก. ฝ่าย
วิศวกรรม
การผลิต

ผจก. ฝ่าย
โรงงานโคราช

ผจก. ฝ่าย
โรงงาน 2

ผจก. ฝ่าย
โรงงาน 1

บริหาร
การผลิต
สาขาโคราช

ผช.กรรมการ
ผจก.
5
(สายผลิต)

บริหาร
การผลิต
โรงงาน 2

กรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต)

ผช.กรรมการ
ผจก.
(สายผลิต)

บริหาร
การผลิต
โรงงาน 1

1

ผจก. ฝ่ายคลัง
สินค้าและ
จัดซือ้

ผจก. ฝ่าย
ต้นทุนและ
ราคา
ผจก. ฝ่าย
อัญมณี 2

ผจก. ฝ่าย
อัญมณี 1

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(สายผลิต)

ผช.กรรมการ
6
ผจก.
(สายผลิต)

2

บริหารอัญมณี

ผจก.ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

ทรัพยากร
บุคคล

ทีป่ รึกษาวิศวกรรมการผลิต
บริหารการคลัง
และต้นทุน

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผจก.ฝ่าย
บริหารและ
บริการทัว่ ไป

บริหารและ
บริการทัว่ ไป

ผจก.ฝ่ายข้อมูล
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

ข้อมูล
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริหารกลุม่

คณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษา

10

ผจก.ฝ่ายขนส่ง
และพิธกี าร
ศุลกากร

ผจก. ฝ่าย
ต้นแบบ

ผจก.ฝ่ายขาย
ผจก. ฝ่าย
และการตลาด- การขายฯสินค้า
ODM อเมริกา แบรนด์ - OBM

ผจก.ฝ่าย
บริหารข้อมูล
การผลิต

ผจก.ฝ่ายขาย
และการตลาดODMเครือ่ งเงิน

ผช.กรรมการ
ผจก.
(สายตลาด)

8

ผช.กรรมการ
ผจก.
(สายตลาด)

7

ผจก.ฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 2

ผจก.ฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 1

ผช.กรรมการ
ผจก.
(สายตลาด)

9

ศูนย์ออกแบบ
การขายและ
การขายและ การตลาดสินค้า บริหารการผลิต
พัฒนา
ต้นแบบ
การตลาด-ODM แบรนด์ -OBM
ผลิตภัณฑ์

กรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด)

คณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ /
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(สายตลาด)

ผจก.ฝ่ายขาย
และการตลาดODM ยุโรป

ผจก.ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

3

บัญชีและ
การเงิน

1

โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด ( มหาชน )

3. เลขานุการบริษทั : นายดุษติ จงสุทธนามณี
		 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายดุษติ   จงสุทธนามณี ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 19  ธนั วาคม 2551 ซึง่ เลขานุการบริษทั
คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อช่วยดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
ตลอดจนการให้ค�ำ แนะนำ�แก่กรรมการบริษทั ในการปฏิบตั แิ ละดำ�เนินการให้ถกู ต้องตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ อีกทัง้
ดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  และสนับสนุนให้การกำ�กับดูแลกิจการเป็นไปตาม
มาตรฐานกำ�กับดูแลกิจการทีด่   ี 		
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำ�กัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการ     
3. มีความรูใ้ นธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการสือ่ สารทีด่ ี
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจำ�ปีของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
3. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
4. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง และสม่�ำ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สำ�คัญแก่กรรมการบริษทั
5. ให้ค�ำ แนะนำ�กรรมการบริษทั ในการจัดทำ�รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั และจัดส่งรายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษทั
			 และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำ�รายงานสารสนเทศที่สำ�คัญ และ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
7. จัดทำ�ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำ�กับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องและติดตามการปฏิบตั ติ ามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำ�กับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กระทรวงพาณิชย์
10. ติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และดูแลผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั
11. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทั เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate  Records) อาทิ  หนังสือจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
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4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั
		

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำ�หรับรอบระยะเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 - วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก)  ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั /1  ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส และเงินประจำ�
ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ

เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ตันติกลุ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นางรวิฐา   พงศ์นชุ ติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายจำ�นงค์   วัฒนเกส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางพนิดา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั /กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
นางประพีร์ สรไกรกิตกิ ลู กรรมการบริษทั /กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสีย่ ง/กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
/2
นางสริตา บุนนาค ทีป่ รึกษากรรมการบริษทั
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 		

1. นายปรีดา
2. นายวีระชัย
3.
4.
5.
6.
		

คณะกรรมการบริษทั
(เงินเดือนและโบนัส)

ตำ�แหน่ง

5.506

1.416

คณะกรรมการตรวจสอบ
(เงินประจำ�ตำ�แหน่ง)

รวมจำ�นวนเงิน

0.779

5.506
0.779

0.519
0.360

0.519
0.360
1.416

1.717
8.639

1.717
0.165
1.823

0.165
10.462

หมายเหตุ : /1 กรรมการบริษัทที่เหลือ จำ�นวน 4 คน มิได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ข)
/2 ลาออกจากกรรมการบริษท
		
ั เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2557
(ข)  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ลักษณะค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

จำ�นวน (คน)

รวมจำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

12

33.016

เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยการเกษียณอายุ
และเงินพิเศษ

หมายเหตุ : 1. มีกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จำ�นวน  4 คน  
				 2. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. ค่าตอบแทนอืน่
2.1 เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ในปี 2557 บริษทั ได้จา่ ยสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้แก่ กรรมการบริษทั กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
(ก)  ในฐานะกรรมการบริษทั   
รายชื่อ
1. นายปรีดา        เตียสุวรรณ์
2. นางพนิดา        เตียสุวรรณ์
3. นางประพีร       
์
สรไกรกิตกิ ลู
		 รวม
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จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
0.187
0.048
0.058
0.293

(ก) ในฐานะกรรมการบริษทั   
จำ�นวน (คน)

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

12

0.955

กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารรวม

2.2 โครงการเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญต่อกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
							เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2551 ทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออก และเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื และไม่สามารถเปลีย่ นมือได้ เพือ่ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP จำ�นวน 14,251,410 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ และกำ�หนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 5 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และมีระยะเวลาใช้สทิ ธิทกุ 6 เดือน
ต่อมา เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2552 ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั สรร และกำ�หนดวันออก
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ครบกำ�หนด
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
(ก) ในฐานะกรรมการบริษทั
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
(ล้านหน่วย)

รายชื่อ
1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์
2. นางพนิดา
เตียสุวรรณ์
3. นางประพีร์
สรไกรกิตกิ ลู
		 รวม

0.70
0.70
0.70
2.10

คิดเป็นร้อยละของใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายจำ�นวน
14,251,410 หน่วย
4.91
4.91
4.91
14.73

(ข) ในฐานะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร  
คิดเป็นร้อยละของใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่ออก
จำ�นวน (คน) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
และเสนอขายจำ�นวน
(ล้านหน่วย)
14,251,410 หน่วย
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

6

3.36

23.58

5. บุคลากร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด  3,696 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 984 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
จำ�นวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2557
พนักงานปฏิบตั กิ าร/บริการ (คน)
พนักงานสำ�นักงาน (คน)
รวม (คน)

การผลิต
2,587
624
3,211

การจัดจำ�หน่าย
5
149
154

การค้าปลีก
230
94
324

อื่นๆ
4
3
7

รวม
2,826
870
3,696
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
ด้วยการปลูกฝังจิตสำ�นึกและจริยธรรมในการทำ�งานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึง
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
ตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพือ่ เป็นกรอบในการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั ฯ ไปใช้กบั การบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กรในการสร้างคุณค่า
ร่วมที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม  การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให้ความเชือ่ มัน่   และความมัน่ ใจ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงมีการควบคุมดูแลให้บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบตั ขิ องสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน เพือ่ การกำ�กับดูแลกิจการให้ทดั เทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เสริมสร้างระบบการบริหารงาน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

Very Good CG Scoring

ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั จดทะเบียน ประจำ�ปี 2557 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2014) ในระดับ 4 ดาว อยูใ่ นกลุม่ “ดีมาก”
(Very Good) ซึง่ บริษทั ฯ เป็น 1 ใน 108 บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั
คะแนนอยูใ่ นระดับดีมาก จากบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ทัง้ สิน้ 550 บริษทั และเป็น 1 ใน 29 บริษทั ในกลุม่ Top Quartile
ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าทางการตลาด 3,000 - 9,999 ล้านบาท
ทีม่ ที ง้ั สิน้ 123 บริษทั จากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียนประจำ�ปี 2557 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ด้วยที่ประชุมของคณะกรรมการโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ครั้งที่
1/2557 ได้มมี ติปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์และน้�ำ หนักในการสำ�รวจประจำ�ปี 2557 เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
จึงทำ�ให้บริษัทจดทะเบียนได้รับผลการประเมินจากระดับ “ดีเลิศ” มีเพียง 29 บริษัท ขณะที่ผลการประเมินในปี 2556  มีจำ�นวน 87 บริษัท
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน “คูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ”(Corporate
Governance Manual) ตัง้ แต่ปี 2543 และได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดหมวดหมูเ่ นือ้ หา
ให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่สำ�คัญ โดยได้มีการปรับปรุง “คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 จากมติคณะกรรมการบริษัท โดยกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามคู่มือฯ ฉบับปรับปรุง
โดยมีขอ้ แนะนำ�เกีย่ วกับคูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ ตลอดจนระบุมาตรการแจ้งเบาะแส และ
กลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสไว้ในคูม่ อื ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน สำ�คัญได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักการกำ�กับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ
และส่วนที่ 3 นโยบายที่สำ�คัญ และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ทรงมีพระราชดำ�รัสชี้แนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้
ความสำ�คัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คำ�นึงถึงหลักคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัทฯ 8 ประการ อันประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเองและสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม (Equitable Treatment)  
5. ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Transparency)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (Ethics)
7. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
8. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม และเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มติคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ �ำ หนดอำ�นาจดำ�เนินการ
รวมทั้งพิจารณาใหม่สำ�หรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
        คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 7 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 4 ท่าน ส่วนอีก 3 ท่านคัดสรรจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะทางในธุรกิจ  มีรายนามคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
2. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
3. นางปราณี
คุณประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
4. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
5. นายเดชา
นันทนเจริญกุล
กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)
6. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
กรรมการบริหาร
7. นายชาติชาย ทีฆวีรกิจ
รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย
1. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ์
3. นายชัยณรงค์ จิตเมตตา
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำ�งานอื่นใดเพื่อดำ�เนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

4. ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทาง
การบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท ต่อปี
6. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท ต่อปี
7. อนุมตั กิ ารเข้าค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
PRANDA

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

77

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาทต่อปี
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาทต่อปี
10. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวร และ/หรือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลายเสือ่ มสภาพ
หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
11. อนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
12. อนุมัติซึ่งสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
13. อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การทำ�ลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ซึง่ จะทำ�ให้มมี ลู ค่าทางบัญชี
ลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำ�เนินการตาม
กระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สำ�หรับเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้าของบริษทั ทีม่ ที นุ ทรัพย์ไม่เกินจำ�นวน 2 ล้านบาทต่อปี
และหรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาทต่อปี
15. อนุมัติส่งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง
16. อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 10 ล้านบาท
17. มอบอำ�นาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้
18. มีอ�ำ นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกี่ยวข้อง
จำ�เป็น
19. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
1. พิจารณาและกำ�หนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั
2. กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติ
คณะกรรมการบริษทั
3. แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ตำ�แหน่งเว้นแต่การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ สามารถมอบอำ�นาจให้บคุ คลใดๆ ไปดำ�เนินการแทนในเรือ่ งใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร
4. กำ�หนดระเบียบปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั โดยไม่ขดั หรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำ�แหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างการบริหารตัง้ แต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณากลัน่ กรองผลการปฏิบตั งิ านและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจำ�ไตรมาส/ประจำ�ปี ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณา
7. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงบประมาณประจำ�ปีและกำ�กับดูแลและติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจ
พนักงาน
8. ดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
    9. ให้ประธานกรรมการบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ ล่าวมาข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กรรมการผู้จัดการ
อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีอ�ำ นาจในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ระเบียบ และมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
2. มีอ�ำ นาจในการสัง่ การ ดำ�เนินการใดๆ ทีจ่ �ำ เป็นและสมควรเพือ่ ให้การดำ�เนินการตามข้อ1. สำ�เร็จลุลว่ งไป และหากเป็นเรือ่ งสำ�คัญให้รายงาน
และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอ�ำ นาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สัง่ และมติใดๆ
ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
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4.
5.
6.
7.

มอบอำ�นาจ และ/หรือมอบหมาย ให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษทั ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การใช้อำ�นาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำ�ได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. จ้าง บรรจุ แต่งตัง้ และลงโทษทางวินยั พนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจ้างพ้นสภาพการจ้าง รวมทัง้ การเลือ่ นปรับเงินเดือน
และค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างที่คณะกรรมการบริษัทหรือระเบียบข้อบังคับกำ�หนดให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ในการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าว กรรมการ
ผูจ้ ดั การจะมอบอำ�นาจให้รองกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลทีเ่ ห็นสมควรปฏิบตั กิ ารแทนก็ได้
9. กำ�หนดเงือ่ นไขในการทำ�งานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำ�สัง่ หรือประกาศกำ�หนดวิธกี ารบริหารงานและการดำ�เนินกิจการของบริษทั
โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
10. ดำ�เนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ กำ�หนดหน้าทีใ่ ห้พนักงาน
และลูกจ้างของบริษทั ระดับต่างๆ ปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์ของบริษทั    
		 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2542 เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับดูแล และการบริหารงานให้มมี าตรฐานทีถ่ กู ต้อง
โปร่งใส มีการควบคุมภายในทีด่ แี ละมีระบบการรายงานทีน่ า่ เชือ่ ถือเป็นประโยชน์ตอ่ ผูล้ งทุนและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการทำ�งานอย่างเต็มที่
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับองค์ประกอบและคุณสมบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ส�ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้ก�ำ หนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผตู้ รวจสอบภายในเป็นผูต้ รวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในของบริษทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผจู้ ดั การสำ�นักตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนั
มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายวีระชัย ตันติกุล
2. นางรวิฐา
พงศ์นุชิต
3. นายจำ�นงค์ วัฒนเกส
หมายเหตุ:  กรรมการลำ�ดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คุณสมบัติ
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้
2. กรรมการทัง้ คณะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ลำ�ดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำ นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอรับคำ�ปรึกษาจาก ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณีจ�ำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
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จัดทำ�รายการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชือ่ ถือได้  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และวางระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ก. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
7. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฏบัตร คณะกรรมการ
ตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอ่ี าจมีการเปลีย่ นแปลง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
		 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ประกอบด้วย
กรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธาน มีรายชือ่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี้   
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ

นายวีระชัย
นางประพีร์
นางสุนนั ทา
นายปราโมทย์
นางปราณี
นางพนิดา

ตันติกลุ
สรไกรกิตกิ ลู
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์

		 รายชือ่ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายปรีดา
เตียสุวรรณ์
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
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ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจ�ำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
2. มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินกลุ่ม กรรมการส่งเสริมคุณค่า
ร่วมกลุม่ กรรมการอิสระของบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางกำ�หนดค่าตอบแทน
2. ดำ�เนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผูท้ ม่ี คี ณุ ภาพและคุณสมบัตเิ หมาะสมให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทน
3. เสนอหลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนการดำ�เนินการประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษทั
4. ดำ�เนินการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินกลุ่ม กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั    
5. พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
6. ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนดำ�เนินการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการการเงินกลุม่ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่
วันที่ 9 ธันวาคม 2551 อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเงินกลุ่ม และต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มติคณะกรรมการบริษัท  
ได้เพิม่ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติม จึงเปลีย่ นชือ่ คณะกรรมการการเงินกลุม่ เป็นคณะกรรมการ
การเงินและบริหารความเสีย่ ง โดยประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ประกอบด้วยรายนาม ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ

นางสุนนั ทา
นางประพีร์
นายปราโมทย์
นางปราณี
นางสาวพิทยา
นายเดชา
นายชนัตถ์
นายดุษติ

เตียสุวรรณ์
สรไกรกิตกิ ลู
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์
นันทนเจริญกุล
สรไกรกิตกิ ลู
จงสุทธนามณี

ตำ�แหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามทีป่ รึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย นายปรีดา เตียสุวรรณ์
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
1. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจ�ำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
2. มีอ�ำ นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น
		 3. มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ อนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิม่ เติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือหน่วยงาน และ/
หรือคณะทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์
ในการดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
1. ดำ�เนินการจัดหาทุนตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินกิจการของกลุม่ บริษทั
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสีย่ ง และผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ของกลุม่ บริษทั เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในเครือและโครงการลงทุนเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำ�หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาทราบ
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6. กำ�กับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหาร
			 ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัว่ ทัง้ องค์กรและการปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนือ่ ง
7. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ และดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้ อบทานเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
บริษัทฯมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำ�ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
			 และมีการปฏิบตั ติ ามทัว่ ทัง้ องค์กร
9. รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญอย่างสม่�ำ เสมอ
10. ให้ค�ำ แนะนำ�และคำ�ปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน
และ/หรือคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
11. ให้ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ดำ�เนินการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
		 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
    
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2557 เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อนุมตั เิ พิม่ เติมชือ่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
เป็นคณะกรรมการส่งสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ 9 คน มีวาระการปฏิบัติงาน
คราวละ 2 ปี เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ให้เกิดขึน้ ในกลุม่ บริษทั โดยจะต้องสร้างการมีสว่ นร่วม
ของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีสว่ นร่วมให้เป็นระบบ มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการประยุกต์กจิ กรรม
โครงการเข้ามาสูว่ ถิ กี ารปฏิบตั งิ าน และการดำ�เนินชีวติ อย่างสอดคล้อง กลมกลืน ตามคุณค่าร่วมทีย่ ดึ ถือร่วมกัน ดังมีรายนามต่อไปนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
ประธาน
2. นายสมศักดิ์     ศรีเรืองมนต์
กรรมการ
3. นายชาติชาย
ทีฆวีรกิจ
กรรมการ
4. นางนิรารัตน์
ธนาเลขะพัฒน์
กรรมการ
5.  นางฉวี       จารุกรวศิน
กรรมการ
6.  นางสาวศศิโสภา   วัฒกีเจริญ
กรรมการ
7.  นางสาวสุพร
รุง่ พิทยาธร
กรรมการ
8.  นายกัณชิง        เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
9. นายปิตพิ งษ์        เตียสุวรรณ์
กรรมการ
รายชือ่ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
1. นายปรีดา
เตียสุวรรณ์
2.  นางพนิดา
เตียสุวรรณ์
3.  นางสาวรุง่ นภา
เงางามรัตน์
อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ดำ�เนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำ�เนินงานเกีย่ วกับโครงการ  และกิจกรรม เพือ่ เชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ขององค์กร สูพ่ ฤติกรรมการปฎิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมโดย
สามารถอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยในวงเงินไม่เกิน  5 แสนบาท
3. จัดทำ�รายงานผลดำ�เนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อนั เป็นทีย่ อมรับ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.  กำ�หนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ
2. เชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ขององค์กรสูพ่ ฤติกรรมการปฏิบตั ภิ ายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม
3.  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร
4.  ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการทำ�งาน หรือโครงการ กิจกรรมทีต่ อบสนองต่อคุณค่าร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำ�มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมการสือ่ สาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจ
นโยบายองค์กร และการจูงใจให้มวี สิ ยั ทัศน์รว่ มกันในการมุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายขององค์กร
6. พิจารณาแต่งตัง้ คณะทำ�งาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการทำ�งาน  คณุ ค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ตามความเหมาะสม
3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
		 3.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(ก)  ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร  รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ น่ื คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็น
หลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ น่ื
คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั   และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
		 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือประจำ�หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการ
ดำ�เนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
3.2 กระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
			 3.2.1 การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ ภาพและคุณสมบัตเิ หมาะสม
เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ
ในกรณีคดั เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสม เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ โดยบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
รายย่อยเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯ กำ�หนด เพือ่ เข้ารับ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ ได้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งประวัติของกรรมการที่เสนอไปที่อีเมล์ board@pranda.co.th  และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้อง
ส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการ มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะ
นำ�เสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเพือ่ ทำ�การคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลของผูท้ ม่ี คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณา เมือ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบแล้ว บริษทั ฯ จะเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวเพือ่ ขออนุมตั เิ ลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ
แต่งตัง้ จากผูถ้ อื หุน้ หรือจากมติคณะกรรมการบริษทั   (กรณีแต่งตัง้ ทดแทนกรรมการทีล่ าออก) บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการโดยจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้
			 3.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนัน้ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษทั และคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระทีบ่ ริษทั กำ�หนด และตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำ�เสนอให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
			 3.2.3 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง/1คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ ภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถทีจ่ ะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำ�เนินกิจการของบริษทั และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษทั
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั
หมายเหตุ/1 : ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ และตำ�แหน่งอืน่ ทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทกำ�หนด
4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
		 4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ กำ�หนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหาร และบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
มีหน้าทีด่ �ำ เนินการเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ และบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั ิ
		 จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งสำ�คัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ นีก้ ารส่งกรรมการเพือ่ เป็นตัวแทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กำ�หนดระเบียบให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ ง
การทำ�รายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทำ�รายการสำ�คัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
ใช้หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำ�รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกำ�กับดูแลให้มี
การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทนั กำ�หนดด้วย
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บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายทางการเงินกลุม่ แพรนด้า (PRANDA Group Financial Policy) สำ�หรับการบริหารจัดการของบริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วม ดังนี้
1. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องส่งแผนธุรกิจประจำ�ปี (Business Plan)
2. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องส่งแผนกำ�ลังคนประจำ�ปี (Manpower Plan)
3. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องส่งงบลงทุนประจำ�ปี (Capital Expenditure Plan)
4. บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องส่งงบประมาณประจำ�ปี (Budget Plan)
แผนงานทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูอ้ นุมตั ิโดยมีก�ำ หนดในการส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของ
แต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทัง้ หมดอีกครัง้ ภายในเดือนเมษายนของปีถดั ไป
อีกทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องชี้แจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรหากผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากแผนงานที่กำ�หนดไว้
นอกจากนีห้ ากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรือค้�ำ ประกันใดๆ และการทำ�สัญญาหรือนิตกิ รรมใดๆ ที่
ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
			 4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
ไม่มขี อ้ ตกลงอืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมผลตอบเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
5. การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและการใช้ขอ้ มูลภายในของพนักงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยมีสาระสำ�คัญ
คือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษทั และไม่น�ำ ข้อมูลความลับของบริษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ และห้ามมิให้บุคคลใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ทำ�การซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งได้กำ�หนดโทษสำ�หรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนสำ�หรับการใช้ข้อมูลภายใน
ในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี
สำ�หรับการรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทัง้ นีใ้ นระหว่าง
ปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556
และวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ลำ�ดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ

นายปรีดา
นางสาวพิทยา
นางพนิดา
นางปราณี
นายปราโมทย์
นางประพีร์
นางสุนนั ทา
นายชนัตถ์
นางนิรารัตน์
นางสาวสุพร
นางฉวี
นางสาวศศิโสภา

เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์
สรไกรกิตกิ ลู
เตียสุวรรณ์
สรไกรกิตกิ ลู
ธนาเลขะพัฒน์
รุ่งพิทยาธร
จารุกรวศิน
วัฒกีเจริญ

จำ�นวนหุ้น(หุ้น)
30 ธันวาคม 2557
27 ธันวาคม 2556

21,996,420
17,930,960
16,692,060
9,896,860
9,280,560
7,482,460
2,700,500
440,000
160,000
136,000
42,000
42,000

21,996,420
17,930,960
16,288,560
10,176,860
9,280,560
9,876,860
2,700,500
390,000
160,000
136,000
42,000
80,000

จำ�นวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี(หุน้ )

0
0
403,500
(280,000)
0
(2,394,400)
0
50,000
0
0
0
(38,000)
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

13.
14.
15.

นายธเนศ
นายเดชา
นายสมศักดิ์

ปัญจกริช
นันทนเจริญกุล
ศรีเรืองมนต์

จำ�นวนหุ้น(หุ้น)
30 ธันวาคม 2557
27 ธันวาคม 2556

42,000
0
0

50,000
10,000
32,000

จำ�นวนหุน้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ระหว่างปี(หุน้ )

(8,000)
(10,000)
(32,000)

หมายเหตุ:

1. กรณีเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ หลักทรัพย์ และจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ (PRANDA-WA) ภายใต้
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร (ESOP Warrant)
            2. กรณีจ�ำ นวนหุน้ ลดลงจากการจำ�หน่าย และโอนหลักทรัพย์
6. ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด  (มหาชน) ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่3315 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ และนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
แห่งบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
      ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ

2,460,000
120,000

บริษัทย่อย

1,145,000
-

7. การปฎิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีในเรือ่ งอืน่ ๆ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การรับส่วนแบ่งกำ�ไรของบริษัทฯ  การซื้อขาย
หรือการโอนหุน้ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท  
นอกจากสิทธิพน้ื ฐานดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ดแู ลผูถ้ อื หุน้ มากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญและเป็นปัจจุบนั ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดประชุมสามัญประจำ�ปี เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็นเจ้าของกิจการได้รบั รู้ รับทราบ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการ บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคูม่ อื AGM Checklist ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ คือ “การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556” ในวันจันทร์ท่ี 21 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ และจัดรถบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 12.00-13.30 น. ณ จุดนัดพบ
ที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร และบริษัทฯ มีการเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการประชุม โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการนับคะแนนเสียง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำ�ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำ�หรับ
การตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยได้ดำ�เนินการ ดังนี้
• บริษทั ฯ ได้มอบให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนของบริษทั ฯ เป็นผูด้ �ำ เนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม ประจำ�ปี 2556 ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2557 เป็นเวลา 17 วัน
ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้บริษทั จดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
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• เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับชุดเอกสาร ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นเวลา 27 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
- ข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ
- สำ�เนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ที่มีข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ โดยมีประวัตยิ อ่
ของกรรมการซึ่งประกอบด้วย อายุ การศึกษา ตำ�แหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน จำ�นวนหุ้นที่ถือของบริษัทฯ จำ�นวนวาระที่
ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ฯ ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนและในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
และข้อพิพาททางกฎหมาย
- คำ�ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแน
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีประวัติครบถ้วน
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดประชุม
- หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำ�หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
• ประกาศโฆษณาคำ�บอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ใน วันที่ 16-18 เมษายน 2557 ก่อนวันประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
• บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเป็นแนวทางปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันทุกปี ในการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในเรือ่ ง การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
เสนอชื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และส่งคำ�ถามก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 เดือนก่อน
วันสิ้นรอบบัญชี และชี้แจงรายละเอียด วิธีการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รบั เป็นลายลักษณ์อกั ษรจากผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ให้เป็นวาระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบโดยเท่าเทียมกัน
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการและการส่งคำ�ถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทง้ั หมด จะขอ
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ �ำ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึง่ ปรากฎว่าไม่มกี ารเสนอเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาลงมติ มีเพียง
ข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มีการอำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และดำ�เนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ดังนี้
• อำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย รวมทัง้ นักลงทุนสถาบัน โดย
มีเจ้าหน้าต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
• อำ�นวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง
• จัดการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode โดยเปิดดำ�เนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และ
แม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดย
ไม่เสียสิทธิ หรือต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงมีการมอบของที่ระลึกและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมการบริษัททั้งคณะจำ�นวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมี
			 ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำ�ถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
• ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุมประธานทีป่ ระชุมได้ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชแี้ จงวิธกี ารดำ�เนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงรวม
ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
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• ดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำ�ดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
• ระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ
• จัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่จะต้องอนุมัติและสำ�หรับวาระเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนเสียงด้วย
บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
• ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังจากทีก่ ารประชุมเริม่ แล้วมีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
• บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน
• เมื่อประชุมแล้วเสร็จได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำ�นวน 250 ราย รวมเป็น
จำ�นวนหุ้น 201,746,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.26 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จำ�นวน 409,529,000 หุ้น
ทั้งนี้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างไรก็ตาม
ในการปฏิบัติสำ�หรับการประชุมครั้งต่อๆ ไปบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำ�หน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
หลังวันประชุมสามัญ
บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรือ่ งแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมกับส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) ในวันทำ�การถัดไปหลังจากประชุมเสร็จสิ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ไม่มีการเปลี่ยนลำ�ดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้
กำ�หนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
การจัดทำ�รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำ�คัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อ
ที่ประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามที่สำ�คัญของผู้ถือหุ้นและคำ�ชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน โดย
เลขานุการบริษัท และลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุม และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของบริษัท พร้อมนำ�ส่งรายงานการประชุมให้
ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pranda.com ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
จากการดำ�เนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี (Annual General Meeting: AGM)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ด้วยคะแนน 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
เพือ่ การดำ�รงสถานะการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการกำ�กับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
อย่างเท่าเทียมในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการ นอกจากการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ การเผยแพร่ข่าวบริษัทฯ (Press Release) การจัด Analyst Meeting
การให้ข้อมูลกิจการในงานกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และส่งคำ�ถามเป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม และจะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด และควรเผยแพร่รายละเอียดใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pranda.com
2. จัดส่งทำ�หนังสือมอบฉันทะสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และกำ�หนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บคุ คลอืน่ และ
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยระบุชื่อ ประวัติ ข้อมูลการทำ�งานของกรรมการอิสระ
ทั้งหมดให้พิจารณาเลือกอย่างหนึ่งคน สำ�หรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมถึงระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ
ไว้อย่างชัดเจน โดยแนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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4. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
5. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6. หากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงทีจ่ ะต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนทีจ่ ะทำ�รายการบริษทั ฯ จะมีการเปิดเผย
รายละเอียดและเหตุผลของการทำ�รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำ�รายการ
7. บริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันได้ท�ำ อย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า ซึง่ อยูใ่ นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
8. กำ�หนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กร
			 ถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งในปี 2557 ไม่มีกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน
9. คณะกรรมการและผู้บริหาร จัดทำ�รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจน
สาธารณชนและสังคม โดยได้กำ�หนดเป็นจรรยาบรรณ “ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ไว้ในหัวข้อ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยรวมอยู่ใน คู่มือหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pranda.com ทั้งนี้ในปี 2557
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ดังนี้
		 1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
			 1.1 ผู้ถือหุ้น
      
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น
โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่กระทำ�การใดๆ  อนั เป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ ร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับการไม่เคารพในสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ หรือการกระทำ�ความผิด
ของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน  รวมทั้งในแต่ละปีบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบาย
ที่บริษัทฯ กำ�หนดคือ จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิ โดยที่ผ่านมาระยะ 5 ปีหลัง บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตั้งแต่
ร้อยละ 54.90-58.97 ของกำ�ไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึง่ ในปี 2545, 2549 และ 2553 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลพิเศษเพิม่ เติม
ให้กับผู้ถือหุ้นทำ�ให้อัตราส่วนการปันผลจากกำ�ไรสุทธิสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการปันผลจากกำ�ไรสุทธิ
สูงถึง 128% โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกระแสเงินสดส่วนเกินของกิจการ (Free Cash Flow)
			 1.2 พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชือ่ มัน่ ว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ดุ ในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำ�คัญ
ในการดูแลพนักงานให้ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ นับสนุนให้มโี ครงการต่างๆ ทัง้ สิน้ 14 โครงการ โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการได้มกี ารเปิดเผยไว้
ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นอกจากทัง้ 14 โครงการทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
ด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือ
ตำ�แหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำ�การจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำ�สำ�หรับ
ผู้ที่ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ 300 บาท/ต่อวัน ซึ่งอัตราค่าจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกกำ�หนดไว้ตายตัว แต่มีการปรับเพิ่มขึ้น
ตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้นค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำ�หรับปี 2557 จึงอยู่ที่ 450 บาท/ต่อวัน นอกจากนั้นยังมีการ
เพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน การแจกแหวนรุ่นตามการทำ�งานครบ 3 ปี 10 ปี
และ 20 ปี ข้าวฟรี คูปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี การจัดงานเลีย้ งปีใหม่ และจัดให้มหี อพักพนักงาน
เป็นต้น เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ที่ 560 บาท/ต่อวัน
ทัง้ นีฐ้ านค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนทีอ่ าจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะผลงาน ซึง่ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทจ่ี บั ต้องได้
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ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่ เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ
				 แพรนด้า จิวเวลรี่ ไว้ให้แก่พนักงาน
จากการปฏิบัติต่อพนักงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานต่ำ�ลงมาก ซึ่งในปีนี้มีอัตราการ
หมุนเวียนในกลุ่มของพนักงานทักษะฝีมือน้อยกว่า 2% และการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ไม่สนับสนุนให้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ จัดสถานทีท่ �ำ งานให้นา่ อยู่ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีว
อนามัย ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเคารพในความเท่าเทียมและความเสมอภาคของมนุษย์ด้วย
			 1.3 ลูกค้า
        
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้นำ�ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
สากล ISO 9001:2008 โดยมุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับและอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานที่มีความชำ�นาญที่ผ่าน
การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทันเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันบูโร เวอริทัส ประเทศไทย (BUREAU VERITAS) และได้รับการรับรองจาก
สถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ใบรับรอง มีอายุการรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2556 - 2 กันยายน 2559  
			 1.4 คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับคูค่ า้
โดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายโดยปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ และได้กำ�หนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
				 ดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ
			 1.5 คู่แข่ง
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วย
วิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
				 ด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำ�การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
			 1.6 สังคมส่วนรวม
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยปลุกจิตสำ�นึกเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดขึน้ ในกลุม่ พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง โดยให้ความสำ�คัญและถือเป็นหน้าทีต่ อ่ สังคมโดยรวมและได้ก�ำ หนด
หลักการปฏิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน และสังคม  ส่วนรวม ไม่กระทำ�
การใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ
ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั ฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องสำ�หรับปี 2557 บริษทั ฯ ไม่ได้รบั การร้องเรียนใดๆ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
		 2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการดำ�เนินธุรกิจและพัฒนาบุคลากร อันมีความสำ�คัญในการสร้างมูลค่า
เพิ่มและเพิ่มผลผลิต นอกจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Global
Compact) แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดไว้เป็นจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
		 3. การปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และ
ยึดถือปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคร่งครัด ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานสากล BSCI (Business Social Compliance
Initiative) และได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2557 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี
รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้ง “ที่ปรึกษาแรงงานหญิง” ในสถานประกอบการ ตามโครงการของกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง
แรงงาน โดยได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่ทป่ี รึกษาแรงงานหญิงในเรือ่ งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ในการทำ�งาน ด้าน
ส่วนตัว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำ�งาน สวัสดิการด้านครอบครัว ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อ
มาเป็นผูด้ �ำ เนินการให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�แก่พนักงานทีป่ ระสบปัญหาต่างๆ ซึง่ จะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนทีเ่ กิดขึน้
ให้แก่พนักงานได้
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		 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวติ ในสถานประกอบการ ซึง่ รวมอยูใ่ นคูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
(ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3) โดยนอกเหนือจากโครงการหลัก 14 โครงการตามทีก่ ล่าวไปแล้ว บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มกี จิ กรรมและโครงการอืน่ ๆ
มาสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอีก ดังนี้
				 4.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
						1. การให้บริการห้องสมุด
เพือ่ ส่งเสริมและเปิดกว้างสำ�หรับพนักงานทุกกลุม่ ทุกระดับ ให้สามารถได้เลือกอ่านและค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่ง
ความรู้ใกล้ตัวด้วยตัวเอง บริษัทฯ จึงได้จัดให้บริการห้องสมุดสำ�หรับพนักงานและครอบครัว ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน
โดยมีหนังสือและวารสารรวมมากกว่า 3,000 เล่ม และมีหนังสือใหม่เข้ามาให้บริการทุกสัปดาห์ รวมถึงยังเปิดให้บริการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพือ่ การสืบค้นข้อมูลโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยมากกว่า 10 เครือ่ ง ในปัจจุบนั มีผใู้ ช้บริการ
โดยเฉลีย่ มากกว่า 400 ครัง้ ต่อเดือน นอกเหนือจากนีแ้ ล้วยังสามารถทีจ่ ะสืบค้นหาหนังสือทีส่ นใจล่วงหน้าได้จากอินทราเน็ต
ภายในบริษัท และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้อีก 5 เล่มต่อสัปดาห์
						2. ส่งเสริมการศึกษาระบบเทียบโอน
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงาน โดยใช้สถานที่ในบริษัทฯ เปิดการเรียนการสอนระบบเทียบโอน สาขา
การจัดการ การตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้ดำ�เนินการมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น สำ�เร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 100 คน
						3. ทุนการศึกษา
บริษทั ฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลรี่ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บตุ ร-ธิดาของพนักงาน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2557 ได้มอบแล้วเป็นจำ�นวน 78 ทุน และ
มอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีจำ�นวน 8 รางวัล รวมเป็นจำ�นวนเงินกว่า 110,000 บาท
				 4.2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน
						1.		โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของพนักงาน ด้วยการจัดทำ�โครงการเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นสวัสดิการ
ให้แก่พนักงาน โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผ่อนชำ�ระการกูผ้ า่ นระบบบัญชีเงินเดือน ซึง่ ส่งผล
ให้พนักงานที่เข้าใช้บริการจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ�ในราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการผ่อนชำ�ระให้
								แก่พนักงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
						2. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี วัสดิการเพือ่ สนับสนุนด้านการเงินอืน่ ๆ แก่พนักงานเพิม่ เติมอีก อาทิเช่น กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
การจัดจำ�หน่ายสินค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบดิ า มารดา หรือคูส่ มรสเสียชีวติ เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน เป็นต้น
				 4.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว
						1. หอพักพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มหี อพักเพือ่ ให้บริการแก่พนักงาน ประกอบด้วยอาคาร  3 หลังๆ ละ 100 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอพักชายโสด
หญิงโสด และผู้มีครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 1,000  คน
						2. กิจกรรมวันเด็ก
ในทุกปีบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็ก โดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมและ
								ของขวัญมอบให้สำ�หรับเด็กอย่างมากมาย
				 4.4 กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1. จัดให้มีกิจกรรมออกกำ�ลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิคทุกสัปดาห์
2. จัดให้มีสถานที่ออกกำ�ลังกายและการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำ�ปี
4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจำ� และมีแพทย์มาประจำ�ทุกสัปดาห์
5. จัดให้มีห้องออกกำ�ลังกายในสถานประกอบการ
6. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย
7. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี
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				 4.5 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
2. จัดให้มีพิธีรดน้ำ�ดำ�หัวผู้ใหญ่ในวันเทศกาลสงกรานต์
3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4. จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรในวันสำ�คัญทางศาสนา
		 5. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงาน โดยได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน เนือ่ งจากพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ จึงได้ให้พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ได้รบั การพัฒนาอย่างเพียงพอ
และต่อเนือ่ งด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมโดยการให้ความรูแ้ ละด้วยการฝึกอบรม ทัง้ ในเรือ่ งการปฏิบตั งิ านและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษทั ฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
		 6. การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
           บริษัทฯ ยังคงรักษาการปฏิบัติตามหลักการของ UN Global Compact ที่ว่าด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังจิตสำ�นึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในกลุม่ พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง โดยให้ความสำ�คัญและถือเป็น
หน้าที่ต่อสังคมโดยรวม ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้
ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ทีท่ �ำ ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมัง่ คงของประเทศ และได้ก�ำ หนดเป็น
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ใน “คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อ
			 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  เพื่อยึดถือปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน โดยรายละเอียด
ของกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2557 สามารถดูได้ใน หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
		 7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจิรตคอร์รัปชั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่น จรรยาบรรณ
ว่าด้วยความขัดแย้งผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  และจรรยาบรรณ
ว่าด้ายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทาง
มิชอบ หรือการกระทำ�ทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง อีกทัง้ ยังมีการกำ�หนดจรรยาบรรณ
ว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการ การปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคม
บริษทั จดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึง่ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติทไ่ี ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลและ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ของ
กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยได้สื่อสาร
ไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางประกาศทางอีเมล์ภายใน และวารสารภายใน พร้อมทัง้ นโยบายดังกล่าว ระบุไว้ในคูม่ อื หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการ โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้ประกาศนโยบายดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ สำ�หรับ
เผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจอีกด้วย โดยนโยบายดังกล่าวมีใจความสำ�คัญ ดังนี้
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือจะดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลทีส่ ามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ กระทำ�ใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทางคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ จะโดย
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การนำ�เสนอ (Offering) การให้คำ�มั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน
(Giving or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดใน
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
1. การดำ�เนินการตามนโยบายนีใ้ ห้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดไว้ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมทัง้ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
2. การดำ�เนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) บริษทั ฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ ให้
การสนับสนุน หรือการกระทำ�อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ ใน
กิจกรรมที่จะทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมดังกล่าว
2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Contribution and Sponsorship) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแล
การบริจาคเพือ่ การ กุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทาง
ให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ โดยการกำ�หนดขัน้ ตอนและการควบคุมทีช่ ดั เจนรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและ
ติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น (Gifts, Hospitality, and Expenses) บริษัทฯ กำ�หนดให้การให้มอบหรือรับ
ของขวัญ ของกำ�นัล และการเลีย้ งรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำ�ในวิสยั ทีส่ มควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ แต่ตอ้ ง
ไม่มมี ลู ค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำ�เพือ่ จูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ ซึง่ อาจนำ�ไปสูป่ ญั หาการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
มาตรการดำ�เนินการ
1. กรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ หลักการกำ�กับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ โดยต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
			 หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานทีก่ �ำ หนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่
กำ�หนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของบริษทั ฯ โดยจะไม่
ลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษัทฯ จะดำ�เนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการคอร์รปั ชัน่ โดยเคร่งครัด ตามทีก่ �ำ หนดในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ดิ า้ นบุคคล และ/หรือมาตรการการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
4. ผูท้ ก่ี ระทำ�การคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ �ำ หนดไว้
และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ�นั้นผิดกฎหมาย
5. บริษทั ฯ สือ่ สารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ภายในบริษทั ฯ
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน ระบบการสื่อสารภายองค์กร จดหมายข่าว   เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการนำ�นโยบายนี้ไปปฏิบัติ
6. บริษทั ฯ สือ่ สารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ให้แก่สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำ�ปี เป็นต้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำ�ดับความสำ�คัญ และกำ�หนดมาตรการที่
เหมาะสม รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าของมาตรการทีไ่ ด้ด�ำ เนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง ได้ประสานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ รวมถึงความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอบทาน
8. บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการบริหารงานบุคคลทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่การคัดเลือก
บุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลือ่ นตำ�แหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีง่ าน
อย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำ�เนินการเพือ่ ให้มน่ั ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรทีม่ ที กั ษะเพียงพอและ
			 เหมาะสมต่อการนำ�นโยบายนี้ไปปฏิบัติ
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9. บริษทั ฯ จัดให้มรี ะเบียบกำ�หนดอำ�นาจอนุมตั ริ ายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ทีช่ ดั เจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริษทั ฯ  จดั ให้มกี ารตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ เช่น การดำ�เนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซือ้ /
จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็น
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำ�หนดกฎระเบียบ และให้คำ�แนะนำ�ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
			 ยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ กำ�หนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึง
วิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสารสื่อสาร
			 ภายในองค์กรและภายนอก ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้าและลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
บริษทั ฯ กำ�หนดให้เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องรับทราบ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และข้อกำ�หนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
ในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด
บริษัทฯ จะไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำ�ผิด
หลักการกำ�กับดูแลกิจการตามที่กำ�หนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำ�ที่เชื่อได้ว่าทำ�ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำ�เนินการต่อไป
หากพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจทีม่ ไิ ด้ก�ำ หนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้ตง้ั คำ�ถามเกีย่ วกับการกระทำ�นัน้ กับตนเอง ดังต่อไปนี้
1. การกระทำ�นั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำ�นั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
3. การกระทำ�นั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทำ�ผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษทั ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสือ่ สารของบริษทั (รายละเอียดตามข้อ 8. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส)
		 8. มาตรการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะดำ�เนินการให้พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ อย่างจริงจังผูท้ ก่ี ระทำ�ผิดจริยธรรม
ทีก่ �ำ หนดไว้จะได้รบั โทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ใดทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุม่ จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำ�ที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
			 โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายที่
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
หรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pranda.com
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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อิเล็กทรอนิกส์เมล์

หมายเลขโทรศัพท์

0-2769-9923, 0-2769-9405
board@pranda.co.th
คณะกรรมการบริษัท
0-2769-9431, 0-2769-9403
cs@pranda.co.th
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
0-2769-9431, 0-2769-9436
ir@pranda.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
0-2769-9494 , 0-2769-9432
pr@pranda.co.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ
ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่ง
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงหลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ ดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพือ่ คุม้ ครองผลกระทบ
			 ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรือ่ งการกระทำ�ผิดจริยธรรม หรือการกระทำ�ทีไ่ ม่เป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 1. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำ�คัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็น
ปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยบริษทั ฯ
มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ซึง่ มีสารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) เป็นต้น  และสารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์  (Non-Periodic Reports) เช่น  การได้มา/จำ�หน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
2. สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.pranda.com ซึ่งมีสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมกิจกการ
ทัง้ นีใ้ นปี 2557 บริษทั ฯ ได้สอ่ื สารข้อมูลและกิจกรรมตามแผนงานสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ และคำ�นึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสำ�คัญ โดยผ่านหน่วยงาน ดังนี้
				 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัทฯ ได้แก่
การให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการโทรทัศน์โดยผู้บริหาร 7 ครั้ง และการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำ�นักต่างๆ จำ�นวน 118 ข่าว เผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรรวม 109 ชิ้นงาน รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ Newsletter รายไตรมาสของ
กลุ่มบริษัทแพรนด้า ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
				 สำ�นักงานเลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอน
โดยในปี 2557 มีข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 27 ฉบับ
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการดำ�เนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ� ทำ�หน้าที่สื่อสารสำ�หรับ
ให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำ�แผน
			 นักลงทุนสัมพันธ์ประจำ�ปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูแ้ ถลงผลการดำ�เนินงาน รวมถึงการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและตอบซักถาม ในการประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนและสื่อมวลชน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลมายังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯโดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
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				 นายดุษิต จงสุทธนามณี
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพฯ 10260
ir@prande.co.th
โทรศัพท์ 0-2769-9431, 0-2769-9436 (สายตรง) หรือ
0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431,436
โทรสาร 0-2398-2141
ทั้งนี้กิจกรรมที่สำ�คัญในปี 2557 ได้แก่ การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2557 และวันที่ 3 กันยายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้พบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน เพื่อ
แจ้งข้อมูล ความเคลือ่ นไหว การดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต และการเยีย่ มชมกิจการ (Company Visit) จากนักลงทุน
21 ราย รวม 9 ครั้ง และการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) ร่วมกับนักลงทุน 15 ราย รวม 8 ครั้ง และเผยแพร่ข่าว
ผลประกอบการ (Earning Releases) โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้
1. Website ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
2. Facebook ของPranda Group และของนักลงทุนหุ้นปันผลที่มีชื่อเสียง
3. Website ShareInvestor และเครือข่ายออนไลน์ของ Shareinvestor ได้แก่ Thai Investors Association,  Manager Online,
Thailistedcompany.com  และ  Wall Street Joumal
4. Webboard ของนักลงทุนสมาคมเน้นคุณค่าในส่วนของห้อง Pranda ได้แก่ www.thaivi.org
5. ผู้ถือหุ้นและผู้จัดการกองทุนที่บริษัทฯ มีรายชื่อ E-mail จำ�นวนประมาณ 1,000 ราย
		 2. การจัดทำ�รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�รายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ
ของบริษัทจากการสูญหายหรือนำ�ไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำ�นาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีความเชือ่ มัน่ ในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานรายงานทาง
การเงิน การใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมซึง่ ถือปฏิบตั โิ ดยสม่�ำ เสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอบทาน
			 ความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชีในประเด็นต่างๆ  บริษัทฯ
ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง มีความรู้ความชำ�นาญในวิชาชีพ ไม่มี
ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนด เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินการของ
บริษัทฯ ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน (Management Discussion and Analysis)
เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญเป็นรายไตรมาส โดยจัดส่งผ่านสื่อ
			 อิเล็กทรอนิกส์ ของ ตลท. พร้อมกับการส่งงบการเงิน
บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำ�นักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำ�ปีและรายไตรมาส
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำ�หนด
		 3. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำ�เสนอข้อมูล ที่สำ�คัญ
ของบริษัทบนเว็บไซต์ ดังนี้
				 1. รูจ้ กั แพรนด้า ประกอบด้วย สารจากประธานบริษทั การส่งเสริมคุณค่าร่วมของแพรนด้า ประวัตคิ วามเป็นมาคณะกรรมการ
บริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม PRANDA ความสำ�เร็จของเรา โครงสร้างแพรนด้ากรุ๊ป
				 2. ธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตเครื่องประดับ จัดจำ�หน่าย ค้าปลีก
				 3. ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับอัญมณีเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
				 4. แบรนด์ ประกอบด้วย แบรนด์กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง (Precious Product) แบรนด์กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Product)
				 5. กิจกรรมข่าวสาร ประกอบด้วย ข่าวสาร กิจกรรม จดหมายข่าว และการสมัครรับจดหมายข่าว
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				 6. นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท  ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์  เอกสารเผยแพร่  การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี  ห้องข่าว  ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น  ข้อมูลนักวิเคราะห์  กิจกรรมและเอกสารนำ�เสนอ และสอบถามข้อมูลนักลงทุน   
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.pranda.com
		 4. การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไว้ในรายงานประจำ�ปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น
			 โดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริษทั
ที่มีส่วนร่วมการบริหารงานจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้การกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
บริหารและผู้บริหาร มีการดำ�เนินการที่โปร่งใสชัดเจน และในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งกำ�หนดจาก
			 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการ
พิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดซึง่ เชือ่ มโยง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยกำ�หนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและ
จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โดยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารปี 2557 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
		 5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายชือ่ บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” รวมทัง้ จำ�นวนครัง้ ของการประชุม
และจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2557
		 6. การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ ได้กำ�หนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  รวมทั้ง
ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ โดย
แสดงจำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อน เปรียบเทียบ ณ สิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้รายงานประจำ�ปีในเนื้อหาการดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ของหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ”
การดำ�เนินการของกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี นาทีจ่ ะต้องรายงานหากมีการเปลีย่ นแปลงของการถือครองหลักทรัพย์โดยกำ�หนด
ให้จัดทำ�และนำ�ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำ�นักงานเลขานุการบริษัท เพื่อนำ�ส่ง
ไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำ�หนดและระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดไว้ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง และให้ส�ำ นักงานเลขานุการบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการปลี่ยนแปลง
		 7. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงาน
ให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยนำ�ส่งทีเ่ ลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทั จะต้องนำ�ส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ และนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
นโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมีผลในการดำ�เนินธุรกิจ” และ
“มีภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ธุรกิจ” ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยสาระ
สำ�คัญสำ�หรับแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
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		 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ของคณะ
กรรมการ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนด
			 ขึ้นสำ�หรับองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การกำ�กับ
ดูแลกิจการ”
				 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า  3 คน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำ�นวนกรรมการอิสระของบริษัทจำ�นวน 3 คน โดยทั้งคณะมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจำ�นวน 4 คน  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจำ�นวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 คน
				 1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนกำ�หนด โดยรายละเอียดสามารถดูได้
ที่ข้อ 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
				 1.3 การเลือกตั้งและวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษทั มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งโดยกำ�หนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออก
จากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน  3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่งกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่กไ็ ด้ และคณะกรรมการบริษทั เกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษทั
				 1.4 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอืน่ ได้ไม่เกิน 3 บริษทั แต่ถา้ กรรมการรายใดรายหนึง่ จำ�เป็นต้องดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนมากกว่า
3 บริษัทฯ ให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเปิดเผยชื่อบริษัท จดทะเบียนที่กรรมการไป
ดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในรายงานประจำ�ปีหัวข้อ “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร”
				 1.5 การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
          
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำ�หนดให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพือ่ ให้มเี วลาเพียงพอในการดูแลการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
				 1.6 การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ ได้แยกตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ
ให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจและไม่ให้เกิดการทับซ้อน โดยการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
								
ประธานกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ในฐานะผู้นำ�ด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุม กำ�กับดูแลและสนับสนุนการดำ�เนินภารกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ไม่กา้ วก่ายงานประจำ�หรือ
ธุรกิจประจำ�วันที่รับผิดชอบโดยกรรมการผู้จัดการ
								
กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าทีห่ ลักในการกำ�กับดูแลด้านบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
				 1.7 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายดุษิต จงสุทธนามณี เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เพื่อช่วยดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั และบริษทั ฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการให้ค�ำ แนะนำ�
กรรมการ และบริษทั ฯ ในการปฏิบตั แิ ละดำ�เนินการให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ
อีกทัง้ ยังดูแลให้กรรมการบริษทั และบริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพือ่ สนับสนุน
						
การกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูรายละเอียดขององค์ประกอบ และคุณสมบัติ
พร้อมทั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
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		 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทีส่ �ำ คัญซึง่ เป็นผูม้ คี วามรู้ ความชำ�นาญ อย่างเหมาะสมเพือ่ ช่วย ศึกษา
กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบื้องต้น ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี เพือ่ สนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ อี ยูจ่ �ำ นวน 5 คณะ
ประกอบด้วย
				 2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน จากจำ�นวนคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน และ
อีก 3 ท่าน ที่มิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ  ตามขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การกลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
				 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะจำ�นวน 3 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี
การเงิน ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และมีคณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด  ซง่ึ ภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยสรุปคือ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และวางระบบตรวจสอบภายใน สอบทาน
ให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ  และ
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
				 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นประธาน ถึงแม้อกี 5 ท่าน จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่มกี ระบวนการและขัน้ ตอนในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีเ่ ป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ชัดเจน โปร่งใส เทียบเคียงได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับ
						
ผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
				 2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 4 ท่าน ส่วนอีก 4 ท่าน คัดสรรจากบุคคล
ซึง่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในธุรกิจ เพือ่ จัดหาทุน และวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ ง
ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
				 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 1 ท่าน ส่วนอีก 8 ท่าน
คัดสรรจากผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ในเครือ  เพือ่ ส่งเสริมและเชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ สูพ่ ฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ว่ั ทัง้
องค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณค่าร่วม (Core Values) อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
		 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
         3.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ กำ�กับ ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายและแผนทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดูรายละเอียดอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
						
คณะกรรมการได้ที่ดังหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
				 3.2 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนด “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ“ ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งปี 2543 เป็นต้นมา
				 3.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ� “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ และได้ก�ำ หนดการ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง ซึง่ รวมไว้ใน “คูม่ อื หลักการกำ�กับดูแลกิจการ”(ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่3)
โดยทำ�การแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3.4 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ
ยึดถือและปฏิบตั ิ และคณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนด
นโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทัง้ กำ�หนดนโยบายและวิธกี าร
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
• กรณีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการระหว่างกัน จะส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก่อนนำ�เสนอกรรมการบริษัทอนุมัติ
• บริษทั ฯ  มกี ารกำ�หนดว่ารายการใดทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันมีผลประโยชน์ในการทำ�รายการกับบริษทั ฯ
ต้องแถลงการมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา และห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วงการ
พิจารณานั้นๆ เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำ�หนด
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• กำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลความเกีย่ วพันทางธุรกิจ หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทุก 3 เดือน เพือ่ เป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นฐานรายชือ่ ในการเปิดเผย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.5 คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อกำ�หนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือ
นโยบายทีจ่ ะดำ�เนินการให้รายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทว่ั ไป และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทำ�รายการ ส่วนคณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ขอ้ บังคับ
ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่
เกีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระหว่าง
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ หลักการให้ฝา่ ย
จัดการสามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้ต่อเมื่อธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชน
จะพึงกระทำ�ในสัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน การที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เมือ่ มีการทำ�ธุรกรรมทีม่ ขี นาดรายการเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม
สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ต่อครัง้ ของการทำ�รายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริษัท
3.6 คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายการควบคุมภายใน โดยให้ความสำ�คัญต่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ านจึงได้ก�ำ หนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละอำ�นาจการดำ�เนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านระดับผูบ้ ริหาร
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด มีระบบงบประมาณ
และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) ก่อนตัดสินใจลงทุน ตลอดจนมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้ตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั และบริษทั ย่อย โดยรายละเอียดของแบบประเมิน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การการประเมิน
ความความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามซึง่ ได้
สรุปใจความสำ�คัญของแบบประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง”
3.7 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่กำ�หนดขอบเขตและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัด
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อกำ�หนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของ
กิจการทุก 6 เดือน ทั้งองค์กร โดยการจัดทำ�รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานทั้งบริษัทฯ เพื่อกำ�หนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ กำ�หนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
โดยได้กำ�หนดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยง
						
เกี่ยวกับการผลิต และความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
		 4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
4.2 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการจัดประชุมเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้งเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4.3 ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
4.4 การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
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		 5. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self Assessment) แบบทัง้ คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่
ทบทวนว่าได้มกี ารกำ�กับดูแลให้มกี ารกำ�หนด และ/หรือ ดำ�เนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหาร
นำ�ไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบประเมินทีป่ รับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการจัดทำ�แบบประเมินและเป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และทุกสิน้ ปีบริษทั ฯ จัดทำ�การประเมินผลการปฏิบตั ขิ องประธานกรรมการบริหาร
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้ทำ�การประเมิน และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น ทั้งนี้
ในปี 2557 ได้ก�ำ หนดเกณฑ์การประเมินฯ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลจากดัชนีชว้ี ดั ผลการดำ�เนินงาน (Corporate KPI) 2)
การประเมินด้านความเป็นผู้นำ� (Leadership Competency) และ 3) การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ
(Budget and Project Management) ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำ�ไปพิจารณากำ�หนดอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ
บริหารกลุ่มและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 6. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ กำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและ ระดับที่
สามารถจูงใจ เพือ่ รักษากรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพตามทีต่ อ้ งการได้ หรืออยูใ่ นระดับทีเ่ ทียบเคียงได้
กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่าน โดย
เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ มีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ �ำ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทน กำ�หนดวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาขออนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูจ้ ดั การฝ่ายให้เป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนกำ�หนด โดยเชือ่ มโยงกับ ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยกำ�หนดตัวชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ในแต่ละปีและจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โดยค่าตอบแทนของกรรมการ
ทั้งสองคณะและผู้บริหารปี 2557 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
		 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
        7.1 คณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำ�โครงการ “Sustainable Business Management” โครงการนี้ช่วยให้ผู้บริหารของบริษัทฯ
สามารถจัดวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเพื่อทำ�ให้องค์กรประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
7.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำ�หรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยการสรุปลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของกลุ่ม
						
บริษัทฯ โครงสร้างองค์กร การดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำ�คัญ และจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
						
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน  นอกจากนี้ได้
จัดการบรรยายสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่  ผลการดำ�เนินงาน และแผนงานโครงการที่สำ�คัญของปัจจุบันและ
ในอนาคต
7.3 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียนได้อย่าง
						
มีประสิทธิภาพ โดยการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

หลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) (รุ่น)

DCP

DAP

1. นายปรีดา
2. นางประพีร์
3. นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์
สรไกรกิติกูล
เตียสุวรรณ์

- 37/2548
17/2545
22/2545

4. นางปราณี
5. นายปราโมทย์
6. นางพนิดา
7.  นางสาวพิทยา
8. นายวีระชัย
9. นางรวิฐา

คุณประเสริฐ
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
เตียสุวรรณ์
ตันติกุล
พงศ์นุชิต

46/2547
37/2546
59/2548

10. นายจำ�นงค์

วัฒนเกส

5/2544

FN

-

26/2547
16/2547 12/2547
25/2547
26/2547
-

-

CDC

-

หลักสูตรโดยสถาบันอื่น

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน่ ที่ 11 (วตท. 11)

- 1. หลักสูตรผูบ้ ริหารการยุตธิ รรมทางปกครอง
ระดับสูง รุน่ ที่ 3 (บยป.3)
2. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCOT) รุน่ ที่ 1
3. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน่ ที่ 3 (วตท.3)
4. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 3 (ปรม.3)
5. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
รุน่ ที่ 4515 (ปรอ.15)

- 1/2550 1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 6
2. Tactical Training in Hostage Rescues,
US Marshal Service, Department of
Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA,
1990 (พ.ศ. 2533) (1-month)
3. Marketing Coaching, Tack Training
International, London, UK, 1991
(พ.ศ.2534) (5-week)

DCP = Director Certification Program / DAP = Director Accrditation Program / ACP = Audit Committee Program /
FN = Finance for Non-Finance Program / CDC = Chartered Director Class
7.4 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษทั หลักสูตร
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบัน
ต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และช่วยสนับสนุนการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่
7.5 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มแี ผนการสืบทอดตำ�แหน่งของประธานกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูจ้ ดั การฝ่าย
ของบริษทั ฯ เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ จะได้รบั การสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจโดยคณะ
กรรมการบริษทั ได้จดั โครงการพัฒนาความรู้ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่ รวมถึงการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ  มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนด และข้อผูกพัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฎิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร
บริษทั ฯ สนับสนุนให้มสี ภาพแวดล้อมการทำ�งานทีด่ ี มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในทีช่ ดั เจน มีการกำ�หนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำ�แหน่ง และมอบหมายอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในแต่ละ
ตำ�แหน่งงานอย่างเหมาะสม เอื้ออำ�นวยให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีการปฎิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดย
จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำ�หนดนโยบายและแผนการปฎิบัติงาน คำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำ�คัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญในเรือ่ งบุคลากร โดยมี
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนประยุกต์กจิ กรรม
เข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน  พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความสามารถ
ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. การประเมินความเสีย่ ง
บริษัทฯ  มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำ�เนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ มีกระบวนการบ่งชี้
และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกิจการ บริษัทฯ มีการจัดทำ�การวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อกำ�หนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งจัดทำ�กระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�ให้
มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด
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3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ  มกี ารกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอำ�นาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร  มกี าร
แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานทีส่ �ำ คัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมตั ิ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้  สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือ
แนวปฏิบัตติ ามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำ�หนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯและผูถ้ อื หุน้
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ รวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฎิบตั งิ าน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ� รวดเร็ว โดยจัดให้มกี ระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ
ทัง้ ในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำ�ข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มรี ะบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.pranda.com
5. ระบบการติดตาม
บริษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2557 รวม 20 ครัง้ เพือ่ พิจารณาและติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย มีขน้ั ตอนการติดตามและการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านในแต่ละระดับอย่างต่อเนือ่ ง เหมาะสม เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ มาตรการ และ
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยูเ่ สมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบ
การปฎิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่�ำ เสมอ มีส�ำ นักตรวจสอบภายใน ดำ�เนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ทำ�การตรวจประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฎิบัติงาน
พร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ แสงพงศานนท์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
สำ�นักตรวจสอบภายใน ตัง้ แต่วนั ที่ 13 ตุลาคม 2557 เนือ่ งจากมีประสบการณ์ท�ำ งานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
และได้รับประกาศนียบัตร“Certified Professional Internal Auditor.(CPIA)”จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยเป็น
อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต รายวิชา “กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน” จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทัง้ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  และตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทัง้ องค์กร โดยมีคณุ สมบัตขิ องผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
บริษทั ฯ มอบหมายให้ นายดุษติ จงสุทธนามณี ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance department)
เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีคณุ สมบัตขิ องผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย ตันติกลุ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางรวิฐา พงศ์นุชิต และนายจำ�นงค์ วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
แนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการและเพิม่ มูลค่าให้กบั บริษทั ฯ ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รับฟังคำ�ชี้แจงและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง ได้นำ�สรุปประเด็นที่สำ�คัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
และดำ�เนินการปรับปรุง ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายงานทางการเงิน
รายไตรมาสและรายงานทางการเงินสำ�หรับปี พ.ศ. 2557 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี  เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ  และบริษทั ย่อย
ได้จัดทำ�อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้สนับสนุนการนำ�มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
(IAS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชี และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้แนวทางไว้
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO และใช้หลัก Risk-Based
Management ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี รายงานผลการตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภายใน ติดตามการดำ�เนินการ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อสำ�นักตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้
การสนับสนุนด้านอัตรากำ�ลังคน การพัฒนาบุคลากรของสำ�นักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ  โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี  รายงานผล
การตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามกระบวนการและระบบงานต่างๆ นำ�เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
3. การบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ  ขององค์กรโดยได้
พิจารณาและทบทวนปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินงานและเป้าหมายขององค์กร
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4. การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำ�เสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้น มีความเพียงพอ และมีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเปิดเผย และ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำ�เนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2557  เพื่อนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2557 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน
ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยจะนำ�รายชื่อของผู้สอบบัญชีเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีกระบวนการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อกำ�หนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณุ ภาพดีขน้ึ และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง

(นายวีระชัย ตันติกุล)
ประธากรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ารตกลงเข้าทำ�รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอำ�นาจเข้าทำ�
รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้กำ�หนดจรรยบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กลต. และ ตลท. สำ�หรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่คำ�นึงถึง
ขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สำ�หรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดังนี้
บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวโยง

ลักษณะรายการ

มูลค่า

ความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล

บจก.เอ-ลิส คอร์ปอเรท และ บจก.
สุปรี โฮลดิง้ กับ บจก. แพรนด้า ลอดจิง้
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ บมจ. แพรนด้า
จิวเวลรี่ ที่ถือหุ้นร้อยละ 8

บริษทั ย่อย (บจก. แพรนด้า ลอดจิง้ ) ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิตบิ คุ คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกับ บจก. เอ-ลิสคอร์ปอเรท
จำ�นวน 13,000,000 บาท และ บจก.
สุปรี โฮลดิ้ง เป็นจำ�นวน 3,000,000
บาท รวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท
ประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 โดยชำ�ระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน
และชำ�ระคืน เมื่อ
ทวงถาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติให้
บริษัทย่อยเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนือ่ งจากการทำ�รายการมีความสมเหตุ
สมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่
สูงกว่าการฝากกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย ในการ
บริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

บจก.เอ-ลิส คอร์ปอเรท กับ บจก.
คริสตอลไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ทีถ่ อื หุน้ ร้อยละ
96

บริษัทย่อย (บจก. คริสตอลไลน์) ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิตบิ คุ คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกับ บจก. เอ-ลิส คอร์ปอเรท
จำ�นวน 7,000,000 บาท ประเภทตัว๋
สัญญาใช้เงิน

คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้ อ ยละ 8 โดย
ชำ�ระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ ภายใน 30
วันหรือเมือ่ ทวงถาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติให้
บริษัทย่อยเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เนือ่ งจากการทำ�รายการมีความสมเหตุ
สมผลในเรื่องเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่
สูงกว่าการฝากกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย ในการ
บริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

สำ�หรับรายการที่เป็นปกติทางการค้าทั่วไประหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีผู้บริหารและกรรมการ
ร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7)
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อ
บังคับของบริษัทฯ ทุกประการ

PRANDA

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

107

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
		 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ �ำ เนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มรี ายการใดเป็นพิเศษ ไม่มกี ารถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันก็จะกำ�หนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำ�หนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือ
วัตถุดบิ ทีซ่ อ้ื จากบริษทั ฯ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันก็จะเป็นไปตามทีต่ กลงกันไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาทีอ่ งิ กับราคาตลาดสำ�หรับวัตถุดบิ ชนิดนัน้ ๆ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระจะทำ�การพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ พร้อมทัง้ เปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทัง้ เหตุผลในการทำ�รายการ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจำ�ปี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศคำ�สัง่
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยง และ
การได้มา หรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มสี ว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
		 1. ภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่นัยสำ�คัญ (Overview)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต่อไปจะเรียก “บริษทั ฯ” ดำ�เนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิต และจัดจำ�หน่าย รวมทัง้ ค้าปลีกเครือ่ งประดับแท้เป็นหลัก
ปัจจุบันเป็นผู้นำ�ด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำ�คัญของโลก อันได้แก่
อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลอันประกอบด้วย
				 • ด้านการผลิต (Production Base)
    
ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุน
ในการผลิตสินค้า เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และได้กระจายความเสีย่ งทางด้านการผลิตเพือ่ ให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคา
					 สินค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีกำ�ลังการผลิตรวมประมาณ
10 ล้านชิน้ ต่อปี  อกี ทัง้ มีศนู ย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
				 • ด้านการจัดจำ�หน่าย (Distribution Base)
   
บริษทั ฯ มีบริษทั จัดจำ�หน่ายทีเ่ ป็นของตนเอง และตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ เพือ่ กระจายความเสีย่ งทางการตลาด
และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีตวั แทนจัดจำ�หน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมภิ าคทีส่ �ำ คัญทัว่ โลก ได้แก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรัง่ เศส อิตาลี สเปน ญีป่ นุ่ และอินเดีย และมีบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการจัดจำ�หน่ายทัง้ สิน้
5 บริษัท ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย
				 • ด้านการค้าปลีก (Retail Base)
    
บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ประกอบด้วยร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการ
จัดจำ�หน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพือ่ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคเครือ่ งประดับโดยตรง ปัจจุบนั มี
3 บริษัท ในไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
จากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่ลดลงต่ำ�สุดในรอบ 15 ปี  อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤต
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Subprime Mortgage Crisis) ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2551 ส่งผลให้ในปีต่อมาการเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่าง
รุนแรงตามติดมาด้วยวิกฤตหนีส้ าธารณะของยุโรป ซึง่ ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้แสดงสัญญาณการฟืน้ ตัว
ชัดเจนขึ้นโดยจะเห็นได้จากการได้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) ของธนาคารกลาง
			 ของสหรัฐฯ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ทีร่ ะดับ 2.3% รวมทัง้ อัตราการว่างงานทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ งจากระดับ
9.6% เหลือเพียง 6.4% อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปยังคงมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบางเห็นได้จากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่อยู่ระดับเพียง 0.8% อัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงถึง 11.9% และอัตราหนี้สินสาธารณะต่อ GDP ที่ระดับสูงถึง
90.9% ซ้�ำ เติมด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Conflict) ระหว่างรัสเซียกับกลุม่ ยุโรป ซึง่ นำ�ไปสู่
การคว่ำ�บาตรทางการค้าระหว่างประเทศ
จากภาวะทางเศรษฐกิจของกลุม่ ยุโรปและปัญหาทางการเมืองทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาทองคำ� และ
เนื้อเงินอย่างรุนแรงโดยดูได้จากราคาเปลี่ยนแปลงถึง 21.3% และ 40.4% ตามลำ�ดับ อีกทั้งการยกเลิก QE ส่งผลให้ราคาทองคำ�
และเนื้อเงินลดลง 10.3% และ 19.6% ตามลำ�ดับ ซึ่งกระทบกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งจาก
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากอัตราแลกปลี่ยนในปี 2557
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ด้านการตลาดและการแข่งขัน บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
					กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายของปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ
ยังคงรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเดิมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทัง้ ในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก แต่เนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจ
ในสหรัฐอเมริกาทีย่ งั คงฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ และยุโรปทีซ่ บเซาต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับรายได้ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ได้มีการพัฒนาความสามารถในการออกแบบและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมต้นทุนทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ และ
ได้มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม  เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาความมีเสถียรภาพในการเติบโตระยะยาว
ให้แก่กิจการ
					กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายของปี 2557 ขณะที่ในปี 2556  มีสัดส่วนดังนี้
ร้อยละ 22 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 สาเหตุจากการขยายเครือข่ายค้าปลีกสินค้าเครื่องประดับแบรนด์ตนเอง เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพ
ให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ตลาดค้าปลีกที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจจัดตั้งร้านค้าของตนเอง คือ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  
ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายสร้าง
ความสมดุล ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) 50%  
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทยพึง่ พาการส่งออกเป็นหลักพิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกทีส่ งู ถึง 10,080
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 326,384 ล้านบาท ส่งออกเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมฯ นี้ ในตลาดโลกได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
หากพิจารณาเฉพาะเครือ่ งประดับแท้พบว่าประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตเครือ่ งประดับแท้ทส่ี �ำ คัญของโลก อ้างอิงได้จากการ
			 เป็นผู้ส่งออกประจำ�ปี 2557 ที่มีมูลค่าถึง 124,774 ล้านบาท ซึ่งตอกย้ำ�ว่าเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของประเทศไทยยังคง
รักษาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ ทัง้ ด้านราคาและคุณภาพสินค้า อันเนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการ
เป็นจำ�นวนมากในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องมีการเพิ่มผลิตผล (Productivity) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิ่งลูกค้ารายสำ�คัญ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตลาดค้าปลีกแบรนด์ของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง
				
		 2. ผลการดำ�เนินงาน และความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Operating Result and Profitability)
			 • รายได้รวม
รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2556 จำ�นวน 3,341 ล้านบาท และ 3,777 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งลดลงจำ�นวน
436 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.54 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลงจำ�นวน 354 ล้านบาท ซึ่ง
มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
- การผลิต
- จัดจำ�หน่าย
- ค้าปลีก
รายได้อน่ื
รายได้รวม
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ปี 2555
ล้านบาท
%

4,177
2,174
1,263
740
54
4,231

98.72
51.38
29.85
17.49
1.28
100.00

ปี 2556
ล้านบาท
%

3,649
1,653
1,216
780
128
3,777

96.61
43.76
32.19
20.65
3.39
100.00

ปี 2557
ล้านบาท
%

3,295
1,237
1,225
833
46
3,341

98.62
37.02
36.67
24.93
1.38
100.00

เพิ่ม / (ลด)
ล้านบาท
%

(354)
(416)
9
53
(82)
(436)

(9.70)
(25.17)
0.74
6.79
(64.06)
(11.54)

			 • รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการผลิต 1,237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.02 รายได้จากการ
จัดจำ�หน่ายจำ�นวน 1,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.67 และรายได้จากการค้าปลีกจำ�นวน 833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.93
โดยมีสาเหตุการเพิ่ม (ลดลง) ของรายได้ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700

2,174
1,653
1,237
ปี 2555

ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการผลิต

รายได้จากการผลิตลดลงจาก 1,653 ล้านบาท เหลือ 1,237 ล้านบาท ลดลงเนือ่ งจากคำ�สัง่ ซือ้ จากกลุม่ ผลิตและออกแบบร่วม
กับลูกค้า (ODM) ลดลง
1,500
1,300

1,263

1,216

1,225

1,100
900
700

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการจัดจำ�หน่าย

รายได้จากการจัดจำ�หน่ายเพิ่มขึ้นจาก 1,216 ล้านบาท เป็น 1,225 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
850
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740
ปี 2555

ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการค้าปลีก

รายได้จากการค้าปลีกเพิม่ ขึน้ จาก 780 ล้านบาท เป็น 833 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 53 ล้านบาท เนือ่ งจากการขยายตลาดในประเทศ
ไทย อินโดนีเชีย และเวียดนาม
			 • รายได้อื่น
บริษทั ฯ มีรายได้อน่ื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบีย้ จากเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ในเครือและทีเ่ กีย่ วข้อง
จำ�นวน 8 ล้านบาท และรายได้อน่ื ๆ จาการให้เช่าทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยในประเทศ และรายได้จากการให้บริการอืน่ ๆ รวมจำ�นวน
37 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน  46 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปีกอ่ นจำ�นวน  82 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ  64.06 เนือ่ งจาก
ในปีก่อนมีผลกำ�ไรจากจากอัตราแลกเปลี่ยน จำ�นวน 93 ล้านบาท แต่สำ�หรับปี 2557 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำ�นวน
74 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทเทียบกับสกุลต่างประเทศแข็งค่าขึ้นเทียบกับปีก่อน
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			 • ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
     - ค่าใช้จา่ ยในการขาย
     - ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

ล้านบาท

3,295
2,294
1,008
455
553

ปี 2557

%

100.00%
69.62%
30.59%
13.81%
16.78%

ล้านบาท

3,649
2,611
1,013
481
532

ปี 2556

%

100.00%
71.55%
27.76%
13.18%
14.58%

เพิ่ม / (ลด)
ล้านบาท
%

(354)
(317)
(5)
(26)
21

(9.70%)
(12.14%)
(0.49%)
(5.41%)
3.95%

			 •		ต้นทุนขาย
บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำ�นวน 2,294 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำ�นวน 317 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.14 โดย
ลดลงตามรายได้จากการขายและราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
			 •		ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำ�นวน 1,008 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
0.49 หากพิจารณาจากค่าใช้จา่ ยในการขายทีล่ ดลง 26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.41% สอดคล้องกับนโยบายควบคุมค่าใช้จา่ ย
ทางการตลาดที่เข้มงวด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.95% เนื่องจากการขยายตลาด
ค้าปลีกในไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท
		 • กำ�ไร
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขัน้ ต้น
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กำ�ไร(ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
อสังหาริมพทรัยเ์ พือ่ การลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

ล้านบาท

ปี 2557

%

3,295
2,294
1,001
1,008
(7)
(74)

100’00%
69.62%
30.38%
30.59%
(0.21%)
(2.25%)

188
(2)
146

5.71
(0.06%)
4.43%

ล้านบาท

ปี 2556

%

3,649
2,611
1,038
1,013
25
93

100.00%
71.55%
28.45%
27.76%
0.69%
2.55%

30
165

0.82%
4.52%

เพิ่ม / (ลด)
ล้านบาท
%

(354)
(317)
(37)
(5)
(32)
(167)

(9.70%)
(12.14%)
(3.5%)
(0.49%)
(128.00%)
(179.57%)

188
(32)
(19)

(106.67%)
(11.52%)

			 •		กำ�ไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้น 1,001 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำ�นวน 37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อน สอดคล้องกับรายได้
จากการขายที่ลดลง ส่วนอัตรากำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นจาก 28.45% เป็น 30.38% มาจากกลุ่มการผลิต ซึ่ง
มีการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
			 •		กำ�ไร(ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดำ�เนินงานปี 2557 จำ�นวน 7 ล้านบาท เนือ่ งจากรายได้จากการขายทีล่ ดลง
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		 • กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 146 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 11.52 หรือคิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิเท่ากับ 4.43% เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จำ�นวน 74 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำ�การประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ซึง่ เป็นทีด่ นิ รอการพัฒนาสำ�หรับโครงการในอนาคต โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (“Market Approach”)
มูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินใหม่ของทีด่ นิ รอการพัฒนามีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี บริษทั ฯ จึงได้บนั ทึกโอนกลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าที่เคยรับรู้ในงวดก่อนเป็นจำ�นวน 188 ล้านบาท
		 • อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
สำ�หรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2557 อยู่ที่ 5.42% ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 6.09% เนื่องจากกำ�ไรส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อกำ�ไร
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติพจิ ารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล และเพือ่ นำ�เสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
(Dividend Yield) ประมาณ 2.23% ต่อปี (อัตราปันผลหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น / ราคาหุ้นเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 6.74 บาทต่อหุ้น) และคิด
เป็นเงินปันผลร้อยละ 41.89 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในที่ 18 มีนาคม 2558
และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
		 • ส่วนประกอบของสินทรัพย์
					ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ประจำ�ปี 2557 และ 2556
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
342
เงินลงทุนชัว่ คราว-เงินฝากสถาบันการเงิน
9
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
564
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
23
สินค้าคงเหลือสุทธิ
1,845
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,834
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,764
รวมสินทรัพย์
4,598

%

7.44%
0.19%
12.27%
0.50%
40.13%
1.11%
61.64%
38.36%
100.00%

31 ธันวาคม 2556

288
8
757
16
1,981
83
3,133
1,401
4,534

%

6.35%
0.18%
16.69%
0.35%
43.69%
1.83%
69.10%
30.90%
100.00%

		 • คุณภาพของสินทรัพย์
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,598 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 64 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.41 โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 363 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นจำ�นวน 111 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินของลูกหนี้
การค้าต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ซึง่ มาจากการที่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระทำ�การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินรอการพัฒนาสำ�หรับโครงการในอนาคต โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (“Market
Approach”) มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินใหม่ของที่ดินรอการพัฒนา มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี บริษัทฯ จึงได้บันทึกโอนกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในงวดก่อนเป็นจำ�นวน 188 ล้านบาท
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		 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ความเพียงพอของการตั้งสำ�รองหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
			 - ลูกหนี้การค้า และการคั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
    ไม่เกิน 3 เดือน
     3 - 6 เดือน
     6 - 12 เดือน
    มากกว่า 12 เดือน
		
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
2557
2556

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-

1

(1)

3
2
4
22
31
(2)
29

3
3
2
19
28
28

(1)
2
4
3
2
1

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นที่ค้างชำ�ระมากกว่า 12 เดือน ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
     ไม่เกิน 3 เดือน
      3 - 6 เดือน
      6 - 12 เดือน
      มากกว่า 12 เดือน
		 รวม
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
2557
2556

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

202

234

(32)

206
31
35
67
540
(45)
495

259
49
26
189
761
(86)
703

(53)
(18)
9
(122)
(221)
(41)
(208)

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิของลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้น 495 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 208
ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 29.59 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการค้างชำ�ระมากกว่า 12 เดือน จำ�นวน 122 ล้านบาทเนือ่ งจาก
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาตกลงการชำ�ระหนีก้ บั ลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศรายหนึง่ จำ�นวนเงิน 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
โดยการชำ�ระหนีด้ ว้ ยเงินสด ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทั แห่งหนึง่ ในต่างประเทศ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป ทัง้ นี้ ในระหว่าง
ปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับชำ�ระหนี้ด้วยเงินสดจำ�นวน 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและได้รับวัตถุดิบจำ�นวน 0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาแล้ว ทำ�ให้มียอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำ�นวน 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้แก้ไขสัญญาตกลงการชำ�ระหนีก้ บั ลูกหนีก้ ารค้าดังกล่าว จำ�นวนเงิน 5.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยการรับชำ�ระหนี้เป็นเงินสดจำ�นวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำ�หนดการรับชำ�ระเงินตามข้อตกลง
ในสัญญา ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยลูกหนีด้ งั กล่าวจำ�นวน 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทั
แห่งหนึง่ ในต่างประเทศจำ�นวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จำ�นวนรวมของตัว๋ สัญญาใช้เงิน 4.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ได้แสดง
ภายใต้รายการลูกหนี้อื่นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ลูกหนี้อื่น)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือมูลหนีข้ า้ งต้นกับลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศดังกล่าวทีแ่ สดงรวมอยูใ่ นลูกหนี้
การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำ�นวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 25 ล้านบาท
			 - สินค้าคงเหลือ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดบิ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก รายการปรับลดราคาทุนมูลค่าสุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,318
184
558
15
1
2,076
(230)
1,845

1,342
211
632
13
9
2,207
(226)
1,981

(24)
(27)
(74)
2
(8)
(131)
4
(136)

ณ วันที่ 31 ธันวาคมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวน 2,076 ล้านบาท มียอดลดลงจาก สิ้นปี 2556
จำ�นวน 131 ล้านบาท ซึ่งลดลงทั้งสินค้าสำ�เร็จรูป งานระหว่างทำ� และวัตถุดิบ เนื่องจากคำ�สั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิต
ลดลง รวมทัง้ ราคาวัตถุดบิ ในตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลงในระหว่างปี 2557 ส่งผลให้มลู ค่าต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือ
				 ลดลงจากสิ้นปี 2556
สำ�หรับการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ผู้บริหารได้พิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลคาสินค้าคงเหลืออย่าง
				 เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดของบริษัท
4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ
		 4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
• ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจาก (190) ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท เนื่องจากเก็บหนี้การค้าและ
หนี้อื่นได้เพิ่มขึ้น และขายสินค้าคงเหลือได้เพิ่มขึ้น รวมถึงจ่ายภาษีเงินได้ลดลง
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนลดลงจาก (228) ล้านบาท เป็น (157) ล้านบาท เนือ่ งจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ลดลง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อ 4.2 รายจ่ายลงทุน
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจาก 134 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เนือ่ งจากกูเ้ งินระยะยาวและจ่ายเงินปันผล
ลดลง
จากทัง้ กิจกรรมดำ�เนินงาน ลงทุน และจัดหาเงิน กลุม่ บริษทั มีเงินสดสุทธิประจำ�ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 54 ล้านบาท และเมือ่ รวมกับ
เงินสดต้นงวด 288 ล้านบาท ทำ�ให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 342 ล้านบาท
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ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ ประจำ�ปี 2557 และ 2556
(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)การดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)การลงทุน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)การจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสด ณ วันสิน้ งวด

59
(157)
120
32
54
288
342

31 ธันวาคม 2556
(190)
(228)
134
(43)
(327)
615
288

		 • หนี้สิน
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้ 1,877 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นจำ�นวน 12 ล้านบาท โดยหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนลดลงจำ�นวน 75 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ระยะยาวจำ�นวน 34 ล้านบาท และสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลงจำ�นวน 41
ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดับ 0.69 เท่า ขณะที่ปีก่อนที่ระดับ 0.71 เท่า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มบริษัทยังคง
มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง
		 • ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,645 ล้านบาท เป็น 2,721 ล้านบาท เนื่องจากกำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้น                              
		 4.2 รายจ่ายลงทุน
• รายจ่ายการลงทุนที่ผ่านมา
บริษัทฯ ลงทุนทั้งสิ้นจำ�นวน 167 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การลงทุนของฐานการผลิตประมาณ 150 ล้านบาท ได้แก่ อาคารใหม่และเป็นการปรับปรุงพื้นที่โรงงานของ 1.1) บมจ.
แพรนด้า จิวเวลรี  ่ 1.2)  บจก. คริสตอลไลน์ และ 1.3) บจก. แพรนด้า เวียดนาม รวมถึงเพือ่ ทดแทนเครือ่ งจักรและอุปกรณ์เดิม
2. การลงทุนของฐานการจัดจำ�หน่ายและค้าปลีกจำ�นวน 17 ล้านบาท ได้แก่ 2.1) บจก. พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2.2)
Pranda North America, Inc. 2.3) H.Gringoire s.a.r.l 2.4) Pranda & Kroll  2.5) Pranda UK และ 2.6) Pranda Jewelry Pvt. Ltd.
เพื่อบริการลูกค้าและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง
		 4.3 ความสามารถในการชำ�ระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
ณ วันที่ ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่สามารถดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน DSCR Ratio ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเงินกู้ (ไม่ต่ำ�กว่า
1.25 เท่า) เนื่องจากในปี 2557 ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ส่ง
จดหมายถึงธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดำ�รงอัตราส่วน DSCR ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2557 ทางธนาคาร
			 ได้พิจารณาอนุมัติและส่งจดหมายแจ้งให้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำ�เนินงานในอนาคต
		 อัตราแลกเปลี่ยน
หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอริง ยังคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง
(เพิ่มขึ้น) และมีผลขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างมีนัยสำ�คัญต่อกำ�ไรสุทธิ
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		 ราคาวัตถุดิบ
ทองคำ�และเนือ้ เงินเป็นวัตถุดบิ ทีม่ สี ดั ส่วนอย่างมีนยั สำ�คัญต่อต้นทุนสินค้า ดังนัน้ หากราคาทองคำ�และเนือ้ เงินมีความผันผวนสูง (ต่�ำ )
หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) คำ�สั่งซื้อ
		 การปิดส่วนการผลิตของ Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากการผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ เป็นการจัดจำ�หน่ายเครื่องประดับแท้ โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ซึ่งรายได้จากการผลิตของ
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของรายได้รวมของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและ
รายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ
สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิน
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 57
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง1
2
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
4
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
5
(วัน)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
6
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
7
(วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
8
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
9
(วัน)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
10
(วัน)
Cash cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability ratio)
(%)
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น11
12
(%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
13
(%)
อัตรากำ�ไรอืน่
14
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
15
(%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ
16
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency ratio)
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์17
18
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
19
(เท่า)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency ratio)
(เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 20
21
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระ
(เท่า)
ผูกพัน (cash basis)22
23
(%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

1.98
0.64
0.04
4.84
74
1.89
191
5.01
72
193

2.29
0.77
(0.14)
4.71
76
2.29
158
3.90
92
142

2.54
1.03
0.38
4.86
74
2.63
137
3.24
111
100

2.11
0.86
0.28
4.06
89
2.79
129
3.30
109
109

30.39
(0.22)
1.37
821.23
4.36
5.42
(3.27)
3.19
14.31
0.74
0.77
0.69
1.96

28.44
0.68
0.93
(764.56)
  4.36
6.09
2.53
3.62
18.66
0.83
0.71
0.71
-3.03

33.93
11.29
1.00
114.09
10.64
16.97
9.03
10.15
45.39
0.95
0.65
0.65
13.40

33.46
9.91
0.93
100.03
10.88
18.09
9.68
10.94
50.97
1.01
0.68
0.70
13.72

0.12
56.28

-0.35
123.53

1.28
53.89

0.98
52.78
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		 หมายเหตุ
		 1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
		 2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว =  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ) /
หนี้สินหมุนเวียน
3
		
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4
		
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)
5
		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6
		
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย่ ) *เอาเฉพาะสินค้าสำ�เร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้า
ระหว่างทาง และวัตถุดิบ
7
		
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8
		
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)
9
		
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
10
		
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้
11
		
อัตรากำ�ไรขั้นต้น = กำ�ไรขั้นต้น / ขายสุทธิ
12
		
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ขายสุทธิ
13
		
อัตรากำ�ไรอื่น = กำ�ไรที่ไม่ได้มาจากการดำ�เนินงาน / รายได้รวม
14
		
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
15
		
อัตรากำ�ไรสุทธิ = กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม
16
		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
17
		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
18
		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กำ�ไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา)  / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
19
		
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
20
		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น        
21
		
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ย
จ่ายจากการดำ�เนินงานและลงทุน
22
		
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (cash basis) = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน  / (การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน
+ ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย )
23
		
อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กำ�ไรสุทธิ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฎในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชี และ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำ�นักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ในการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สำ�หรับปีสน้ิ สุด ณ วันที  ่ 31 ธันวาคม 2557
มีความเชือ่ ถือได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำ�ไรขาดทุนรวม งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ� งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการ
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้
ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�
และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำ�เนินงานและ กระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุด
วันเดียวกันของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2558
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งบการเงิน
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย
บริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินทดลองจ่ายเพื่อการลงทุน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2557

7

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

342,388,503
8,819,818
563,646,375
23,000,000

287,963,601
8,207,623
757,028,737
16,000,000

141,438,151
971,879,643
-

92,648,965
1,055,755,320
6,689,700

6
9

1,845,452,200
50,782,671
2,834,089,567

1,981,157,662
82,881,828
3,133,239,451

9,029,369
762,624,688
18,754,086
1,903,725,937

33,379,000
863,306,981
26,427,141
2,078,207,107

10
11

8,781,001

4,015,613

-

-

232,489
24,378,901
111,047,431
689,261,812
760,146,962
25,621,675
31,780,854
95,404,589
17,494,653
1,764,150,367
4,598,239,934

24,341,967
504,103,750
705,798,133
28,106,075
35,664,532
83,483,661
15,523,719
1,401,037,450
4,534,276,901

31,512,300
834,264,320
23,238,781
5,308,824
111,047,431
38,752,405
208,478,588
676,992,176
618,316,934
19,623,490
61,552,436
683,445
2,629,771,130
4,533,497,067

32,022,900
953,195,404
23,201,847
5,643,142
50,027,504
170,900,480
489,603,099
549,962,664
19,916,442
61,343,134
668,446
2,356,485,062
4,434,692,169

8
6

12
13
14
6
15
6
6
16
17
18
19
29

2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

2557

งบการเงินรวม

2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
457,669,643
20 689,031,332
   จากสถาบันการเงิน
743,708,304
21 553,143,516
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
627,500
6
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 22
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
88,701,403   113,222,761
23
ภายในหนึ่งปี
1,148,177
11,753,645
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
50,817,471
56,499,747
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,429,757,143 1,366,566,356
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
328,448,076
23 293,967,046
    ชำ�ระภายในหนึ่งปี
192,806,437
24 152,319,839
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1,058,364
1,063,566
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
522,312,877
447,350,451
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,877,107,594 1,888,879,233
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

513,440,415
305,033,186
30,000,000

240,000,000
519,900,931
-

80,200,000
12,094,547
940,768,148

105,310,000
15,418,774
880,629,705

274,750,000
126,580,179
401,330,179
1,342,098,327

300,423,100
158,585,002
459,008,102
1,339,637,807

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

410,000,000

410,000,000

410,000,000

410,000,000

409,529,000
786,855,043

409,144,800
786,086,643

409,529,000
786,855,043

409,144,800
786,086,643

41,000,000
1,663,393,307
(47,503,582)
2,853,273,768

41,000,000
1,560,263,414
(75,943,724)
2,720,551,133

41,000,000
1,954,014,697
3,191,398,740

41,000,000
1,858,822,919
3,095,054,362

(132,141,428)
2,721,132,340
4,598,239,934

(75,153,465)
2,645,397,668
4,534,276,901

3,191,398,740
4,533,497,067

3,095,054,362
4,434,692,169

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 409,529,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2556: หุ้นสามัญ 409,144,800 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
26
26
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
27
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการ
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

รายได้
30
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
   ดอกเบี้ยรับ
   กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
   อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
   ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์
16
       เพื่อการลงทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
29
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
   กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31

งบการเงินรวม

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

3,295,125,903 3,648,839,165 2,322,698,937 2,703,282,571
5,576,640 22,712,387 30,416,686
- 106,105,222
92,746,647
37,168,407 29,446,434 66,850,621 66,266,834
3,340,786,847 3,776,608,886 2,412,261,945 2,906,071,313
8,492,537

2,293,665,993 2,611,158,515 1,858,431,283 2,209,566,273
455,186,516 481,040,234 68,769,295 92,065,574
553,448,081 531,765,827 319,163,261 303,732,567
73,789,260

-

48,165,771
123,897,584

68,731,399

- (188,015,909)
(188,015,909)
3,188,073,941 3,623,964,576 2,230,411,285 2,674,095,813
152,712,906
232,489
152,945,395
(63,556,265)
89,389,130
(2,191,905)
87,197,225

152,644,310
(13,310,919)
139,333,391
(54,785,278)
84,548,113
30,378,810
114,926,923

181,850,660
181,850,660
(43,060,875)
138,789,785
7,828,900
146,618,685

231,975,500
231,975,500
(41,000,588)
190,974,912
28,757,544
219,732,456

145,533,874

164,606,348   146,618,685

219,732,456

(58,336,649)
87,197,225

(49,679,425)
114,926,923

0.3554

0.4040

0.3581

0.5393

0.3554

0.4026

0.3580

0.5375

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
87,197,225

2556
2557
114,926,923 146,618,685

2556
219,732,456

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 24
29
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

29,658,348
47,992,434
(8,228,708)
69,422,074

(37,048,489)
(37,048,489)

38,097,991
(7,619,598)
30,478,393

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

156,619,299

77,878,434 177,097,078

219,732,456

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
   ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)

213,475,335

135,333,005 177,097,078

219,732,456

(56,856,036)
156,619,299

(57,454,571)
77,878,434 177,097,078

219,732,456

กำ�ไรสำ�หรับปี

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว

409,144,800 786,086,643

2,762,567,120
8,586,738
(203,332,127)
114,926,923
(37,048,489)
77,878,434
-

(75,823,904)
(49,679,425)
(7,775,146)
(57,454,571)

58,427,507

- 11,757,126 2,838,391,024
- 8,586,738
- (203,332,127)
164,606,348
(29,273,343)
(29,273,343)
- (29,273,343) 135,333,005

-

- (58,427,507) (58,427,507) (58,427,507)

1,598,989,193 11,757,126
(203,332,127)
164,606,348
- (29,273,343)
164,606,348 (29,273,343)

- (302,497) (302,497)
(75,153,465) 2,645,397,668
2,720,551,133
(75,943,724)
(58,427,507)
41,000,000 1,560,263,414 (17,516,217)

-

-

-

41,000,000
-

(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนต่�ำ กว่าทุนจาก รวมองค์ประกอบ
ส่วนของ
แปลงค่างบการเงิน การเปลีย่ นแปลง
อืน่
รวม
ผู้มีส่วนได้เสียที่
ทีเ่ ป็นเงินตรา สัดส่วนการถือหุน้ ของส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มอี ำ�นาจควบคุม รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ในบริษทั ย่อย
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย
ยังไม่ได้จัดสรร ต่างประเทศ

กำ�ไรสะสม

406,282,554 780,362,151
2,862,246 5,724,492
-

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

409,144,800 786,086,643 41,000,000 1,560,263,414 (17,516,217) (58,427,507) (75,943,724) 2,720,551,133 (75,153,465) 2,645,397,668
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
- 1,152,600
- 1,152,600
768,400
384,200
ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)
- (81,905,300)
(81,905,300)
- (81,905,300)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
87,197,225
(58,336,649)
145,533,874
- 145,533,874
กำ�ไรสำ�หรับปี
69,422,074
1,480,613
67,941,461
28,440,142
- 39,501,319 28,440,142
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
156,619,299
(56,856,036)
213,475,335
28,440,142
- 185,035,193 28,440,142
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
- (131,927) (131,927)
-  
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อยลดลง
(132,141,428) 2,721,132,340
2,853,273,768
(47,503,582)
(58,427,507)
409,529,000 786,855,043 41,000,000 1,663,393,307 10,923,925
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
   จากการเพิ่มทุน
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของ
บริษทั ย่อยลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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409,144,800
384,200
409,529,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุ้นสามัญเพิ่มจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว
406,282,554
2,862,246
409,144,800

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

786,086,643
768,400
786,855,043

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
780,362,151
5,724,492
786,086,643
41,000,000
41,000,000

1,858,822,919
(81,905,300)
146,618,685
30,478,393
177,097,078
1,954,014,697

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
41,000,000
1,842,422,590
(203,332,127)
219,732,456
219,732,456
41,000,000
1,858,822,919

(หน่วย: บาท)
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
3,070,067,295
8,586,738
(203,332,127)
219,732,456
219,732,456
3,095,054,362
3,095,054,362
1,152,600
(81,905,300)
146,618,685
30,478,393
177,097,078
3,191,398,740

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
89,389,130 84,548,113
กำ�ไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
80,974,140 80,786,005
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
2,484,400
2,484,400
   ตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
5,259,069
4,656,296
   ตัดจำ�หน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
(36,934)
(36,934)
   ค่าตัดจำ�หน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
233,345 (7,247,138)
   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
1,765,230 22,777,256
   ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ) 4,028,406 16,373,888
3,842,129
(5,244,594)
   ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
(232,489) 13,310,919
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กำ�ไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
12,009,734 18,862,669
   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (188,015,909)
708,359
   ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(733,579)
   ผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
11,484,060
193,760
   ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(8,492,537) (6,679,797)
   ดอกเบี้ยรับ
58,028,745 51,267,155
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
51,740,723 297,006,574
   และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
72,268,040 (63,028,722)
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
131,677,056 (32,404,773)
   สินค้าคงเหลือ
1,630,940
22,841,194
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,970,934) (1,667,456)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(164,789,488) (265,035,172)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
10,883,994 (43,250,813)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(4,503,898) (6,981,196)
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
45,445
5,202
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
118,151,889 (113,685,173)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(52,587,576)
(58,356,875)
   จ่ายดอกเบี้ย
(7,796,421) (23,903,852)
   จ่ายภาษีเงินได้
6,925,388
   รับคืนภาษีเงินได้
58,923,981 (190,176,601)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

138,789,785 190,974,912
45,404,880 46,108,305
861,508
702,110
(36,934)
(36,934)
62,642,472 54,254,794
1,765,230 22,777,256
6,100,000
(8,615,000)
(194,819)
(194,686)
10,299,517 14,591,480
123,897,584 68,731,399
(188,015,909)
45,057
51,297,593 (78,579,034)
(22,712,387) (30,416,686)
41,218,896 38,766,838
256,443,151 333,984,076
(110,953,911) (221,432,556)
109,297,293 46,374,484
11,476,334 (1,624,655)
(14,999)
(187,274,929)
1,851,854
(4,206,349
76,618,444
(41,395,634)
(2,196,202)
33,026,608

564,540
(361,606,318)
(23,360,309)
(6,078,619)
(233,179,357)
(38,066,147)
(11,702,951)
(282,948,455)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

16,671,448
(612,195)
(69,272)
(4,765,388)
- 48,465,920
(7,000,000)
- (20,197,500) 10,871,573
- (4,966,500) (9,371,000)
- (11,687,115)
545,395
(166,578,650) (253,428,878) (143,666,548) (180,534,808)
(7,119,330) (1,476,400) (5,508,796)
(1,550,931)
194,874
303,737
10,304,154
6,050,125
7,665,258
7,665,258
7,802,993 21,355,879
5,402,354
9,545,368
(157,246,413) (227,694,129) (154,534,960) (126,213,473)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
   เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
   การบันทึกลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
      เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   การบันทึกเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
      เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมยังไม่จ่ายชำ�ระ
   การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมยังไม่ได้รับชำ�ระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2554

229,975,129 261,107,114 272,053,855 240,000,000
627,500
- 29,779,483
29,779,483
54,526,900 160,773,098 54,526,900 145,473,100
(113,529,288) (92,957,320) (105,310,000) (78,650,000)
8,586,738
1,152,600
8,586,738
1,152,600
(81,905,300) (203,332,127) (81,905,300) (203,332,127)
(302,497)
(131,927)
120,495,097 133,875,006 170,297,538 112,077,711
32,252,237 (42,780,336)
54,424,902 (326,776,060)
287,963,601 614,739,661
342,388,503 287,963,601

48,789,186 (297,084,217)
92,648,965 389,733,182
141,438,151 92,648,965

-

44,177,272

-

44,177,272

-

-

-

279,592,073

-

21,735,840

-

123,250,000
23,263,335
21,735,840

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทั่วไป
		 บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำ เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
คือการผลิตและจำ�หน่ายเครือ่ งประดับ ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯ อยูท่ ่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โดย
มีโรงงานตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดนครราชสีมา
2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน
งบการเงินตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้งบการเงินนี้
ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย
(ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำ�กัด
Pranda North America, Inc.
H.GRINGOIRE s.a.r.l.
Pranda UK Ltd.
Pranda Singapore Pte. Limited
Pranda Vietnam Co., Ltd.
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
Pranda Jewelry Private Limited
Pranda Trading (Shenzhen) Limited
Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi
Youxian Gongsi

ลักษณะธุรกิจ

จำ�หน่ายเครื่องประดับ
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับ
ให้เช่าหอพัก
จำ�หน่ายเครื่องประดับ
จำ�หน่ายเครื่องประดับ
จำ�หน่ายเครื่องประดับ
บริษัทลงทุน
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับ
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องประดับ
จำ�หน่ายเครื่องประดับ
จำ�หน่ายเครื่องประดับ
หยุดดำ�เนินงานในปี 2556

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
สิงคโปร์
เวียดนาม
เยอรมัน
อินเดีย
จีน
จีน

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้น
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ
100
96
83
100
100
100
100
100
75
51
100
100

100
96
83
100
100
100
100
100
75
51
100
100
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ชื่อบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
Pranda Acceptance Sdn. Bhd.
(ถือหุน้ โดย Pranda Singapore Pte. Limited)
KSV Brand GmbH
(ถือหุน้ โดย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG)
PDU (UK) Limited
(ถือหุ้นโดย Pranda UK Limited)
มีอำ�นาจควบคุมโดยบริษัทย่อย
PT Pranda Marketing Indonesia                     
(มีอำ�นาจควบคุมโดยบริษัท พรีม่าโกลด์
   อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และมีส่วนได้
ส่วนเสียร้อยละ 55)

อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้น
2557
2556
ร้อยละ ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

หยุดดำ�เนินงานในปี 2543

มาเลเซีย

100

100

จำ�หน่ายเครื่องประดับ

เยอรมัน

75

75

จำ�หน่ายเครื่องประดับอัญมณี                สหราชอาณาจักร
ผ่านเว็บไซต์

100

100

ค้าปลีกเครื่องประดับ

55

55

อินโดนีเซีย

เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ท�ำ ข้อตกลงกับผูถ้ อื หุน้ ของ
PT Pranda Marketing Indonesia โดยตกลงให้บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด มีอ�ำ นาจในการควบคุมการกำ�หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำ�เนินงานของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยผ่านทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทั ดังกล่าว รวมถึง
มีอ�ำ นาจในการออกเสียงและส่วนได้สว่ นเสียในบริษทั ดังกล่าวร้อยละ 55 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2556 ถึงแม้วา่ บริษทั ย่อยไม่ได้ถอื หุน้ ใน
บริษัทดังกล่าว และไม่มีการโอนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PT Pranda Marketing Indonesia แต่มีอำ�นาจในการควบคุมและ
ออกเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ใน PT Pranda Marketing Indonesia ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงถือว่าบริษทั ดังกล่าวเป็นบริษทั ย่อยของกลุม่ บริษทั ฯ
ข) บริษทั ฯ นำ�งบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอ�ำ นาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึง
วันทีบ่ ริษทั ฯ สิน้ สุดการควบคุมบริษทั ย่อยนัน้
ค) งบการเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ
ง) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามงบการเงินของบริษทั ย่อยซึง่ จัดตัง้ ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ยแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือน ผลต่างซึง่ เกิดขึน้ จาก
การแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ”ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้   
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญได้ถกู ตัดออกจาก งบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ
บริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
		 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
		 มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ในปีที่นำ�มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ ล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการสำ�คัญ
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนก็ได้ มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ อยูแ่ ต่เดิมแล้ว
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนือ้ หาเกีย่ วกับการบัญชี
สำ�หรับงบการเงินรวมทีเ่ ดิมกำ�หนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  ่ 27 เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้
เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�ำ นาจ
ในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวม
น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ก็ตาม การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญนีส้ ง่ ผลให้ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการทบทวนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีอ�ำ นาจควบคุมในกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษทั ใดในกลุม่ กิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม
รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หาก
กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

				
134 PRANDA
รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		 4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ ได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว รายได้
จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้คา่ เช่ารับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง โดยคำ�นวณตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วโดย
พิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำ�หนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
		 4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั โดยจะบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
		 4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�แสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก หรือมูลค่าสุทธิทีจ่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะต่�ำ กว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี น้ ทุนมาตรฐาน ซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ แรงงานและ
ค่าโสหุ้ยในการผลิต
			

วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

		 4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจำ�หน่าย บริษทั ฯ  ตดั บัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต่�ำ กว่า
				 มูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)  
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน  จะถูกบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน
		 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนัน้
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
บริษทั ฯ  และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลต่างระหว่างจำ�นวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
		 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์			
โดยประมาณ ดังนี้
				 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
10 - 40 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
ตามอายุสัญญาเช่า (2 - 40 ปี)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3 - 13 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
2 - 20 ปี
ยานพาหนะ
2 -  6 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จะ
รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
		 4.8 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม โดยตัดจำ�หน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของระยะเวลาเช่า (25-30 ปี)
ค่าตัดจำ�หน่ายรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
		 4.9 การรวมธุรกิจ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกบัญชีส�ำ หรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ติ ามวิธซี อ้ื บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ผูซ้ อ้ื ) วัดมูลค่าต้นทุน
การซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ซึ่ง
ได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นมาที่มูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มา หากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไ่ี ด้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือ่ ใด
ก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน และไม่สามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
		 4.10 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
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พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์
ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อืน่ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้
		 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จ�ำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นน้ั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นน้ั เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดได้แก่ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้
ประโยชน์ 2-10 ปี
บริษัทฯ ไม่มีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่า
ทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด บริษัทฯ จะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
		 4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุมไม่วา่
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ง
ทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
		 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
			

สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทค่ี วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า

		 4.14 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ  แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน 			
		 4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนอืน่
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ของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นน้ั ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทส่ี ะท้อน
ถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทก่ี �ำ ลัง
พิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำ�ลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ
สินทรัพย์ซง่ึ สะท้อนถึงจำ�นวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่าย
นั้นผู้ซ้อื กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นน้ั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีทค่ี วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที

		 4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ  และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของแต่ละ
ประเทศซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนัน้
บริษทั ฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอืน่ ของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ท�ำ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
		 4.17 ประมาณการหนี้สิน
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และ
บริษทั ฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
		 4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดในกฎหมายภาษีอากร บริษทั ย่อยในต่างประเทศคำ�นวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีท่ี
ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วัน
สิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้ ณวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ ี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ที่สำ�คัญมีดังนี้
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
		 กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ประมาณ
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ขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
		 การประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรแต่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งในการ
		 พิจารณานี้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการประเมินภาษีดังกล่าว
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
		 อนาคตจากการลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
     ขายสินค้า

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

-

1,296

     ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
     ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
     ดอกเบี้ยรับจากการชำ�ระค่าสินค้าล่าช้า
     รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกัน
     ค่าบริการรับ
     ค่าจัดการรับ
     ค่าบริการจ่าย
     ค่านายหน้าจ่าย

-

-

257
16
1
3
36
13
2
3

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
     ขายสินค้า

-

3

-

     ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
     ค่าบริการรับ

242
-

418
1

242
-
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(หน่วย: ล้านบาท)

นโยบายการกำ�หนดราคา

1,304 ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงกับที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
307 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
25 ตามสัญญาเงินกู้
2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
36 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
10 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
2 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
- เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
3 ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงกับที่กิจการคิด
กับลูกค้ารายอื่น
377 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
1 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
     ขายสินค้า

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

นโยบายการกำ�หนดราคา

9

13

7

7

     ซื้อสินค้า
     ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
     ค่าบริการจ่าย
     ค่าบริการรับ

59
1
7
1

39
1
6
1

1
3
1

1
4
-

ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงกับที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ตามสัญญาเงินกู้
เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับผู้บริหารและกรรมการ
     ค่านายหน้าจ่าย

1

2

1

2

เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

31
31
(2)
29

28
28
28

929
27
956
(241)
715

852
24
876
(194)
682

2
26
28
28

2
35
37
37

231
1
15
247
(159)
88

238
1
23
262
(155)
107
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งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน
บริษัทย่อย

-

-

5

6

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

-

-

51
(12)
39

50
50

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
35
29
บริษัทย่อย
45
44
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
35
29
45
44
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบ
กำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 63 ล้านบาท (2556: 61 ล้านบาท)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้
กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

23
23

16
16

-

7
7

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

218
(9)

204
(33)

-

-

209

171
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ในระหว่างปี 2557 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เงิน ให้ กู้ ยืมแก่กิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ที่เกยี่ วข้องกัน
บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำ�กัด กรรมการเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ
ของบริษัทฯ
บริษัท สุปรี โฮลดิ้ง จำ�กัด ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ
ของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

13

7

-

20

3

-

-

3
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไร (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ
ที่ยัง
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
ไม่เกิดขึ้นจริง
วันที่
เงิน ให้ กู้ ยืมแก่กิจการ
31 ธันวาคม
จากการแปลงค่า 31 ธันวาคม
ที่เกยี่ วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
2556 เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี อัตราแลกเปลี่ยน 2557
7
20
(3)
24
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษัทย่อย
204
(10)
194
Pranda UK Ltd.
บริษัทย่อย
1
(1)
Pranda Singapore Pte. Limited บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
บริษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึง่ (บริษทั แพรนด้า ลอดจิง้ จำ�กัด) ได้ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวนเงิน 13 ล้านบาท (2556: 13 ล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและ
ค้ำ�ประกันโดยกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สุปรี โฮลดิ้ง จำ�กัด
ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจำ�นวนเงิน 3 ล้านบาท (2556: 3 ล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี มีก�ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถาม
และไม่มหี ลักทรัพย์ค�ำ้ ประกัน
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง (บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด) ได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 7 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี มีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
และมีกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม 2557 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้แก้ไขสัญญาเงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยเปลี่ยนเป็นสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำ�หนดชำ�ระคืนเป็นเวลา 3 ปี
ในระหว่างปี  2557 บริษทั ฯ ได้ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย Pranda Singapore Pte. Limited เป็นจำ�นวนเงิน 35,000 เหรียญสิงคโปร์
หรือเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มหี ลักทรัพย์ค�ำ้ ประกัน ทัง้ นี้ ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระ
คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งจำ�นวนแล้ว
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
บริษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึง่ ได้ให้เงินกูย้ มื ระยะยาวแก่ PT Pranda Marketing Indonesia ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยเป็นจำ�นวนเงิน 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 33 ล้านบาท (2556: 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 30 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีก�ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่ ครบ 5 ปี (ครบกำ�หนดปี 2559) และค้�ำ ประกันโดยใบหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ดังกล่าว
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ภายใต้สัญญาเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ได้กำ�หนดให้บริษัทย่อยมีสิทธิเลือกที่จะให้ PT Marketing Indonesia ชำ�ระเงินกู้คืนด้วยเงินสด หรือ
ให้สิทธิบริษัทย่อยแปลงเงินให้กู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นหุ้นทุนที่ออกใหม่ของบริษัทดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
โดยกำ�หนดอัตราแปลงสภาพเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าว
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย Pranda UK Ltd. จำ�นวน 3.8 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง มีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในระยะเวลา 10 ปี โดย
จ่ายชำ�ระคืนเงินต้นทุกไตรมาสตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2562 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้แก้ไขสัญญาเงินให้
กูย้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อยดังกล่าว โดยมีก�ำ หนดชำ�ระคืนภายในระยะเวลา 6 ปี จ่ายชำ�ระคืนเงินต้นทุกไตรมาสตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2558
ถึงธันวาคม  2563 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มหี ลักทรัพย์ค�ำ้ ประกัน และมีก�ำ หนดชำ�ระดอกเบีย้ ทุกไตรมาส โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จำ�นวน 0.6 ล้านยูโรมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี
โดยจ่ายชำ�ระคืนเงินต้นทุกไตรมาสตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2560 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่มหี ลักทรัพย์ค�ำ้ ประกัน และมีก�ำ หนด
ชำ�ระดอกเบี้ยทุกไตรมาส โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการของบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556

1

-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

-

ในระหว่างปีปัจจุบัน Pranda Jewelry Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 1 ล้านรูปีอินเดีย (หรือเทียบเท่า
1 ล้านบาท) จากกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว เงินกู้ยืมนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันและไม่คิดดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

88
2
2
92

76
1
3
80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

43
2
45

ภาระค้ำ�ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ำ�ประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 35.3.1
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38
1
1
40

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

404
604
4,143
3,739
เงินสดในมือ
92,245
75,834
283,821
273,650
เงินฝากธนาคาร
65,000
65,000
ใบรับเงินฝากประจำ�
92,649
141,438
287,964
342,389
รวม
ณ วันที  ่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคาร และใบรับเงินฝากประจำ�มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 2.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ
0.05 ถึง 2.70 ต่อปี)
8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   6 - 12 เดือน
   มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

830

174,966

208,835

2,730
1,867
4,015
22,651
31,263
(1,931)
29,332

2,873
3,045
2,003
19,444
28,195
28,195

93,857
33,127
111,247
542,794
955,991
(241,474)
714,517

105,885
58,456
93,150
410,127
876,453
(193,959)
682,494

201,529

237,612

51,994

55,554

205,712
30,623
34,706
67,462
540,032
(45,111)
494,921
524,253

258,610
49,389
26,430
188,879
760,920
(86,213)
674,707
702,902

78,601
7,114
4,306
43,044
185,059
(18,087)
166,972
881,489

99,212
23,511
4,658
139,777
322,712
(56,797)
265,915
948,409
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งบการเงินรวม
2557
2556

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 6)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ

27,922
8,220
1,353
4,307
41,802
(2,409)
39,393
563,646

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

36,785
14,386
1,319
2,779
55,269
(1,142)
54,127
757,029

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

247,252
720
1,187
249,159
(158,768)
90,391
971,880

261,129
285
1,318
262,732
(155,386)
107,346
1,055,755

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาตกลงการชำ�ระหนี้กับลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายหนึ่ง จำ�นวนเงิน 6.27 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยการชำ�ระหนี้ด้วยเงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ วัตถุดิบ และสินค้าสำ�เร็จรูป ทั้งนี้
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับชำ�ระหนี้ด้วยเงินสดจำ�นวน 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและได้รับวัตถุดิบจำ�นวน 0.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาแล้ว ทำ�ให้มียอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำ�นวน 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้แก้ไขสัญญาตกลงการชำ�ระหนี้กับลูกหนี้การค้าดังกล่าว จำ�นวนเงิน 5.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยการรับชำ�ระหนี้เป็นเงินสดจำ�นวน  0.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำ�หนดการรับชำ�ระเงินตามข้อตกลงในสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยลูกหนี้ดังกล่าวจำ�นวน 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศจำ�นวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จำ�นวนรวมของตั๋วสัญญาใช้เงิน 4.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ได้แสดงภายใต้
รายการลูกหนี้อื่นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือมูลหนี้ข้างต้นกับลูกหนี้การค้าต่างประเทศดังกล่าวที่แสดงรวมอยู่ในลูกหนี้การค้า
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำ�นวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 25 ล้านบาท
9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

2557

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
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ราคาทุน

1,318,166
183,724
558,392
14,586
797
2,075,665

2556

1,342,423
211,030
631,860
13,424
8,606
2,207,343

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนเป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2557
2556

(120,076)
(110,137)
(230,213)

(111,952)
(114,233)
(226,185)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556

1,198,090
183,724
448,255
14,586
797
1,845,452

1,230,471
211,030
517,627
13,424
8,606
1,981,158

2557

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน

251,492
173,663
494,872
9,315
728
930,070

2556

269,948
200,381
552,345
8,320
8,373
1,039,367

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนเป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2557
2556

(64,322)
(103,123)
(167,445)

(67,833)
(108,227)
(176,060)

(หน่วย: พันบาท)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2557
2556

187,170
173,663
391,749
9,315
728
762,625

202,115
200,381
444,118
8,320
8,373
863,307

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำ�นวน
4 ล้านบาท (2556: จำ�นวน 16 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั ฯ: 6 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำ�นวน 9 ล้านบาท โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
ยอดคงเหลือนีเ้ ป็นเงินฝากธนาคารของบริษทั ย่อยทีน่ ำ�ไปค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ สำ�หรับสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนังสือค้�ำ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามของบริษทั ย่อยเพือ่ วัตถุประสงค์ในการค้�ำ ประกันการใช้ไฟฟ้า
11. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทย่อย
ในปี 2552 บริษทั ย่อยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Fully Compulsorily
Convertible Debentures) ชนิดไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มหี ลักประกันจำ�นวน 69,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 รูปอี นิ เดีย มูลค่ารวม 69 ล้าน
รูปอี นิ เดีย ให้กบั บริษทั ฯ โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวทัง้ หมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ ทุนทีช่ �ำ ระเต็มมูลค่าแล้วของบริษทั ย่อยดังกล่าวได้ตง้ั แต่วนั ที่
ทีต่ กลงร่วมกันภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจะครบกำ�หนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ อัตราการแปลงสภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้นทุนจะถูกคำ�นวณ ณ วันทีท่ �ำ การแปลงสภาพตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศอินเดีย
ภายใต้สญั ญาหุน้ กูด้ งั กล่าว กำ�หนดให้บริษทั ย่อยจ่ายชำ�ระดอกเบีย้ เป็นรายไตรมาส อัตราดอกเบีย้ อยูร่ ะหว่างร้อยละ 7.5 ถึง 15 ต่อปี
นอกจากนี้ ภายใต้สญั ญาหุน้ กูด้ งั กล่าวได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขให้บริษทั ย่อยมีสทิ ธิซอ้ื หุน้ ทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทั ฯ ในวันทีห่ รือ
ภายหลังจากวันทีม่ กี ารแปลงสภาพ และในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยดังกล่าวไม่สามารถซือ้ หุน้ ทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทั ฯ ได้ บริษทั ฯ
จะเสนอขายหุน้ ทุนจากการแปลงสภาพส่วนหนึง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยของบริษทั ย่อยเพือ่ ให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อยในบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่เปลีย่ นแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็นจำ�นวน 69,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 รูปอี นิ เดีย
มูลค่ารวม 69 ล้านรูปอี นิ เดีย หรือเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท (2556: 32 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
2557
2556

2
Pranda North America, Inc.
5
H.GRINGOIRE s.a.r.l.
0.5
Pranda UK Ltd.
1.5
Pranda Vietnam Co., Ltd.
3
Pranda Singapore Pte. Limited
บริษทั พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด 200
100
บริษัท คริสตอลไลน์ จำ�กัด
50
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำ�กัด
Guangzhou Pangda Zhubao
3.35
Shoushi Youxian Gongsi
14.96
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
1
Pranda Jewelry Private Limited
Pranda Trading (Shenzhen) Limited 0.55
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

หน่วยเงินตรา

2
5
0.5
1.5
3
200
100
50

พันเหรียญสหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านปอนด์
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ล้านเหรียญสิงคโปร์
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.35
14.96
1
0.4

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านรูปีอินเดีย
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วนเงินลงทุน
2557
2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

100
100
100
100
100
100
96
83

100
100
100
100
100
100
96
83

100
75
51
100

100
75
51
100

ราคาทุน
2557
2556

120,283 120,283
344,423 344,423
28,973 28,973
48,180 48,180
53,681 53,681
200,000 200,000
96,000 96,000
41,125 41,125
112,523
573,303
436
17,437
1,636,364
(802,100)
834,264

112,523
573,303
436
12,470
1,631,397
(678,202)
953,195

บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี 2557 และ 2556
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินเพิม่ ทุนใน Pranda Trading (Shenzhen) Limited ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย เป็นจำ�นวนเงิน 0.15 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5 ล้านบาท ทำ�ให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวรวมเป็นจำ�นวน 0.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 17 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำ�หรับปี 2557
เป็นจำ�นวน 124 ล้านบาท (2556: 69 ล้านบาท)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
บริษัท

บริษัท เคแซด-แพรนด้า จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

นำ�เข้าและจำ�หน่ายวัตถุดิบ
โลหะมีค่า

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

40

- ราคาทุน
- ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม
รวมมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: พันบาท)

40

3,600
(3,368)

3,600
(3,600)

232

-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

มูลค่าตามบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่า ตามวิธีราคา
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ทุน - สุทธิ
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั เคแซด-แพรนด้า จำ�กัด นำ�เข้าและจำ�หน่ายวัตถุดบิ
โลหะมีคา่

ไทย

40

40 3,600 3,600 (3,600) (3,600)

-

-

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ ถือหุ้นโดย Pranda
Singapore Pte. Limited ในสัดส่วนร้อยละ 50 จาก Pranda Singapore Pte. Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 100) โดยซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 รูเปีย อินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว ของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ในราคามูลค่าตามบัญชีจำ�นวน 1.4 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ หรือประมาณ  35 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน P.T. Sumberkreasi Ciptalogam โดยขายหุ้นสามัญจำ�นวน
1,240,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง
ของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam โดยมีมูลค่าการขายประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท
ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม โดยจะชำ�ระเงินให้ บริษัทฯในปี 2557 และ 2558 เป็นจำ�นวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลำ�ดับ และมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสำ�หรับปี 2556 ประมาณ 0.7 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ภายหลังการขาย สัดส่วนการถือหุ้นใน P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ของบริษัทฯลดลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 19 บริษัทฯ
จึงบันทึกเงินลงทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ด้วยเหตุนี้ เงินลงทุนใน P.T. Sumberkreasi Ciptalogam จึงไม่ได้
ถูกนำ�มาบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
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13.2 ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริษัท
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2557
2556
(9,795)
P.T. Sumberkreasi Ciptalogam                           
(3,516)
232
บริษัท เคแซด-แพรนด้า จำ�กัด
(13,311)
232
รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี 2557 และ 2556
13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมี ดังนี้

บริษัท
บริษัท เคแซด-แพรนด้า จำ�กัด

ทุนเรียกชำ�ระ
ณ วันที่
31 ธันวาคม หน่วยเงินตรา
2557 2556
9 9 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557 2556
98 139

(หน่วย: พันบาท)
รายได้รวม กำ�ไร (ขาดทุน)
หนี้สินรวม สำ�หรับปี
สำ�หรับปี
ณ วันที่
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557 2556 2557 2556 2557 2556
98 146 1,784 1,975 8 (16)

13.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขาดทุนเกินทุน
บริษทั ฯมีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ ในปี 2556 บริษทั ฯได้รบั รูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่าว
จนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำ�ระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

บริษัท เคแซด-แพรนด้า จำ�กัด
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ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557
-

2556
3

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม
ทีห่ ยุดรับรู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
-

2556
3

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - P.T. Sumberkreasi
Ciptalogam ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 19 (รายละเอียดตามหมายเหตุ 13.1)
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2557

2556

9,889
14,490
24,379

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

9,852

9,889

9,852

14,490
24,342

13,350
23,239

13,350
23,202

บริษัทฯ ได้นำ�พันธบัตรรัฐบาลบางส่วนไปค้ำ�ประกันภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
15. ลูกหนี้อื่น
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั ชำ�ระหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าต่างประเทศแห่งหนึง่ โดยชำ�ระเป็นตัว๋ สัญญาใช้เงินจำ�นวนรวม 4.55
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 149 ล้านบาท ตามสัญญาตกลงการชำ�ระหนี้ที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 8 ตัว๋ สัญญาใช้เงินนีอ้ อกโดยบริษทั สองแห่งในต่างประเทศ ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอายุ 5 ปี (ครบกำ�หนดเดือนเมษายน 2562)
และไม่มีดอกเบี้ย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
149
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(38)
หัก: ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
111
ยอดสุทธิ
16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
ที่ดิน ที่ดิน และอาคาร
รอการพัฒนา
ให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน ที่ดิน และอาคาร
รอการพัฒนา
รวม
ให้เช่า

667,381
667,381

66,852
(44,971)
21,881

734,233
(44,971)
689,262

667,381
667,381

20,245
(10,634)
9,611

687,626
(10,634)
676,992

667,381
(188,016)
479,365

66,852
(42,113)
24,739

734,233
(42,113)
(188,016)
504,104

667,381
(188,016)
479,365

20,245
(10,007)
10,238

687,626
(10,007)
(188,016)
489,603
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ค่าเสื่อมราคา
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

2557
504,104
(2,858)
188,016
689,262

2556
506,962
(2,858)
504,104

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
489,603
(627)
188,016
676,992

2556
490,230
(627)
489,603

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระทำ�การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีเ่ ป็นทีด่ นิ รอการพัฒนาสำ�หรับโครงการในอนาคต โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (“Market Approach”) มูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินใหม่ของ
ที่ดินรอการพัฒนา มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิ ตามบัญชี บริษัทฯ จึงได้บันทึกโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในงวดก่อน
เป็นจำ�นวน 188 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสำ�หรับปี 2557
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงได้ ดังนี้
งบการเงินรวม

ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน และอาคารให้เช่ายอดสุทธิ

2557

2556

823,500
62,790

524,120
63,390

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

823,500
142,730

524,120
58,949

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาที่ดิน และอาคารให้เช่าใช้เกณฑ์ราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้นำ�อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557จำ�นวนประมาณ 673 ล้านบาท
(2556: 486 ล้านบาท) ไปจดจำ�นองเพือ่ ค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะบริษทั ฯ : 676 ล้านบาท 2556: 489
ล้านบาท)
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ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2557

17. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

10,185
1,115
11,300
87
4,102
15,489
6,738
428
7,166
456
7,622

98,492
(3,014)
201
95,679
95,679
-

ที่ดิน

292,478
13,268
(1,641)
2,204
306,309
14,583
(2,111)
82
318,863

427,766
99
(11,981)
18,121
3,751
437,756
(2,897)
55,118
160
490,137
25,764
4,210
1,294
31,268
1,369
(5,121)
(729)
26,787

36,233
2,442
1,948
40,623
310
(5,154)
(1,195)
34,584
166,711
20,195
(2,615)
1,456
185,747
18,940
(9,566)
(488)
194,633

225,401
10,590
(3,096)
3,529
1,877
238,301
8,246
(12,167)
194
(1,089)
233,485
353,281
29,761
(32,285)
838
3,255
354,850
34,363
(17,690)
(2,214)
369,309

444,591
20,516
(36,478)
1,514
15,115
4,156
449,414
28,876
(18,715)
63,126
(2,236)
520,465
21,484
3,860
(1,619)
389
1,286
25,400
3,413
(1,597)
(289)
26,927

30,899
4,499
(2,751)
389
261
507
33,804
795
(2,612)
(607)
31,380

-

100,420
253,896
(245)
5,564
(38,141)
321,494
91,308
5,465
(122,540)
(825)
294,902

เครือ่ งตกแต่งติดตัง้
สินทรัพย์ระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ และเครือ่ งใช้
ติดตั้งและ
ที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร สินทรัพย์เช่า
อุปกรณ์
สำ�นักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

งบการเงินรวม

866,456
71,722
(38,160)
1,227
9,495
910,740
73,124
(36,085)
(3,638)
944,141

1,373,987
292,042
(57,565)
1,903
5,564
12,440
1,628,371
129,622
(41,545)
5,465
(5,792)
1,716,121

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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ที่ดิน

งบการเงินรวม

52,554
38,852

9,355
7,797

82,731
139,323

11,833
11,833
8,404
4,453

-

321,494
294,902

-

71,722
73,124

705,798
760,147

11,833
11,833

รวม

(หน่วย: พันบาท)
เครือ่ งตกแต่งติดตัง้
สินทรัพย์ระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง เครื่องจักรและ และเครือ่ งใช้
ติดตั้งและ
ที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร สินทรัพย์เช่า
อุปกรณ์
สำ�นักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
95,679
4,134
131,447
31 ธันวาคม 2557
95,679
7,867
171,274
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2556 (39 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2557 (36 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
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ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอน
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอน
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2557

17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

10,185
1,115
11,300
87
4,103
15,490
6,738
428
7,166
456
7,622

88,570
88,570
88,570
-

ที่ดิน

247,163
9,121
256,284
9,995
(207)
266,072

331,914
74
18,121
350,109
(777)
20,683
370,015
148,005
19,072
(1,374)
165,703
17,779
(6,530)
176,952

201,563
8,185
(1,389)
3,529
211,888
8,171
(6,640)
193
213,612
209,179
11,968
(5,294)
215,853
12,731
(10,705)
217,879

254,485
8,390
(5,896)
4,025
261,004
7,655
(10,837)
62,617
320,439
14,041
2,028
(814)
15,255
2,048
(2)
17,301

19,061
1,568
(814)
19,815
(2)
19,813

-

99,911
200,931
(245)
(26,790)
5,564
279,371
90,797
(87,596)
5,465
288,037

เครือ่ งตกแต่งติดตัง้
สินทรัพย์ระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ และเครือ่ งใช้
ติดตั้งและ
ที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์
สำ�นักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

625,126
42,617
(7,482)
660,261
43,009
(17,444)
685,826

1,005,689
219,148
(8,344)
5,564
1,222,057
106,710
(18,256)
5,465
1,315,976

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

46,185
36,660

93,825
103,943

33,318
90,727

11,833
11,833
4,560
2,512

-

279,371
288,037

-

42,617
43,009

549,963
618,317

11,833
11,833

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำ นวนเงินประมาณ 684 ล้านบาท (2556: 665 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทั ฯ: 520 ล้านบาท 2556: 500 ล้านบาท)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนประมาณ 406 ล้านบาท (2556: 400 ล้านบาท) ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะบริษทั ฯ: 332 ล้านบาท 2556: 323 ล้านบาท)

-

-

รวม

(หน่วย: พันบาท)
เครือ่ งตกแต่งติดตัง้
สินทรัพย์ระหว่าง
ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน เครื่องจักรและ และเครือ่ งใช้
ติดตั้งและ
ที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์
สำ�นักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
88,570
4,134
31 ธันวาคม 2557
88,570
7,867
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2556 (32 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2557 (32 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

17. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

18. สิทธิการเช่า
บริษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึง่ ได้น�ำ สิทธิการเช่าซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนประมาณ 14 ล้านบาท
(2556: 15 ล้านบาท) ไปค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จากธนาคารพาณิชย์
19. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน:
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำ�หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม:
1 มกราคม 2556
ค่าตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสมสำ�หรับส่วนที่ตัด
จำ�หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟท์แวร์
รวม
คอมพิวเตอร์ ตราสินค้า

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

ตราสินค้า

รวม

54,715
7,069
(69)

3,302
50
-

58,017
7,119
(69)

24,613
5,458
-

3,302
50
-

27,915
5,508
-

2,251
63,966
1,501

3,352
50

2,251
67,318
1,551

30,071
1,426

3,352
50

33,423
1,476

(1,734)
63,733

3,402

(1,734)
67,135

31,497

3,402

34,899

24,032
6,206

-

24,032
6,206

10,643
2,864

-

10,643
2,864

(65)

-

(65)

-

-

-

1,480
31,653
4,994

-

1,480
31,653
4,994

13,507
1,769

-

13,507
1,769

(1,293)
35,354

-

(1,293)
35,354

15,276

-

15,276

32,313
28,379

3,352
3,402

35,665
31,781

16,564
16,221

3,352
3,402

19,916
19,623
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

4.65, 7.70
2.0 - 4.40, 12.75

งบการเงินรวม
2557
2556
12,305
14,211
445,365
674,820
457,670
689,031

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
240,000
513,440
240,000
513,440

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั ฯบางส่วนค้�ำ ประกันโดยการจำ�นองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึง่ ค้�ำ ประกันโดยบริษทั ฯ และกรรมการ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว
วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเป็นเงินฝากประจำ�กับธนาคาร
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง ค้ำ�ประกันโดยแสตนด์บาย
เลตเตอร์ออฟเครดิตซึง่ ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย รวมทัง้ การค้�ำ ประกันโดยบริษทั ฯ และกรรมการของบริษทั ย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค้ำ�ประกันโดยสินทรัพย์ของกรรมการของบริษัทย่อย
ดังกล่าว
21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2557
2556
45,007
43,509
518,921
397,205
81,348
38,457
98,432
73,973
743,708
553,144

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
34,978
28,879
388,394
229,225
52,329
19,305
44,200
27,624
519,901
305,033

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ในรูปของตัว๋ แลกเงินจำ�นวนเงิน 30 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ไม่มหี ลักประกัน และมีก�ำ หนดชำ�ระคืนภายในเดือน
มีนาคม 2558
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23. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1

MLR ลบ 0.5

2

MLR ลบ 1

3

MLR ลบ 1

4

MLR

5

MLR บวก 0.5

6

MLR

7

13.50

กำ�หนดชำ�ระคืน
เป็นรายไตรมาสตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2550
ถึงธันวาคม 2557
เป็นรายไตรมาสตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555
ถึงกุมภาพันธ์ 2562
เป็นรายไตรมาสตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556
ถึงเดือนตุลาคม 2560
เป็นรายเดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม 2550
ถึงธันวาคม 2560
เป็นรายเดือนตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2552
ถึงธันวาคม 2558
เป็นรายเดือนตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2552
ถึงมิถนุ ายน 2559
เป็นรายเดือนตัง้ แต่เดือนกันยายน 2556
ถึงเดือนสิงหาคม 2571
(เงินกูย้ มื สกุลรูปี อินเดีย)

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
-

25,110

-

25,110

199,200 244,000 199,200 244,000
155,750 136,623 155,750 136,623
2,723

3,633

-

-

1,818

3,341

-

-

8,630

13,772

-

-

14,547 15,192
382,668 441,671 354,950 405,733
(88,701) (113,223) (80,200) (105,310)
293,967 328,448 274,750 300,423

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ค้ำ�ประกันโดยการจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน รวมทั้งการ
ค้�ำ ประกันโดยกรรมการของบริษทั ฯ  นอกจากนี้ ภายใต้สญั ญาเงินกู้ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำ�รง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยในประเทศเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ซึ่งค้ำ�ประกันโดยการจดจำ�นองห้องชุด
สำ�นักงาน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าบางแห่งของบริษัทย่อย และค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ และกรรมการของบริษัท
ย่อยดังกล่าวนอกจากนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยในต่างประเทศ Pranda Jewelry Private Limited เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศอินเดีย เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ค้ำ�ประกันโดยการจำ�นองอาคารของบริษัทย่อย ดังกล่าว
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24. สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
		 ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
		 พนักงานปลายปี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
		 ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
		 พนักงานปลายปี
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โครงการเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน
2557
2556

งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
2557
2556

(หน่วย: พันบาท)
2557

รวม

2556

184,215
7,284
5,030
(3,623)

171,350
11,417
6,164
928
(5,644)

8,591
903
224
(881)

8,647
945
336
(1,337)

192,806
8,187
5,254
(4,504)

179,997
12,362
6,500
928
(6,981)

(47,992)

-

(1,431)

-

(49,423)

-

144,914

184,215

7,406

8,591

152,320

192,806

โครงการเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
2557
2556

(หน่วย: พันบาท)
2557

รวม

2556

150,851
6,755
4,343
(3,418)

142,302
8,262
5,233
(4,946)

7,734
653
190
(789)

7,770
798
299
(1,133)

158,585
7,408
4,533
(4,207)

150,072
9,060
5,532
(6,079)

(38,098)

-

(1,641)

-

(39,739)

-

120,433

150,851

6,147

7,734

126,580

158,585

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่วนของงบกำ�ไรขาดทุนแสดงได้ ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของ
		 งบกำ�ไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการ
ต่อไปนี้ในส่วนของงบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของ
		 งบกำ�ไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการ
ต่อไปนี้ในส่วนของงบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

โครงการเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน
2557
2556
11,417
7,284
6,164
5,030

งบการเงินรวม
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
2557
2556
903
945
224
336

(หน่วย: พันบาท)
2557
8,187
5,254

รวม

2556
12,362
6,500

-

-

(1,431)

-

(1,431)

-

12,314

17,581

(304)

1,281

12,010

18,862

7,662
4,652
12,314

8,522
9,059
17,581

777
(1,081)
(304)

840
441
1,281

8,439
3,571
12,010

9,362
9,500
18,862

โครงการเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน
2557
2556
8,262
6,755
5,233
4,343

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
2557
2556
653
798
190
299

(หน่วย: พันบาท)
2557
7,408
4,533

รวม

2556
9,060
5,532

-

-

(1,641)

-

(1,641)

-

11,098

13,495

(798)

1,097

10,300

14,592

6,696
4,402
11,098

7,491
6,004
13,495

708
(1,506)
(798)

816
281
1,097

7,404
2,896
10,300

8,307
6,285
14,592

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนสะสมของผลกำ�ไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สะสมซึ่งรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีจำ�นวนทั้งสิ้น 48 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 38 ล้านบาท)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
3.9
1.0 - 6.5
4.0
อัตราคิดลด
1.0 - 8.0
3.0 - 7.0
2.0 - 7.0
5.0
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต    
2.0 - 10.0
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจำ�นวน
1.0 - 55.0
1.0 - 55.0
0 - 22.92
   พนักงาน (ขึน้ กับช่วงอายุ)
0 - 22.92
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จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำ�หรับปีปัจจุบันและสี่ปี
ย้อนหลังแสดงได้ ดังนี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
โครงการเงินชดเชยพนักงาน
โครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวม
จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจาก ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจากผล ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจาก
ประโยชน์
ผลของประสบการณ์
ประโยชน์
ของประสบการณ์
ประโยชน์
ผลของประสบการณ์

144,914
184,215
171,350
156,947
144,096

(11,323)
-

7,406
8,591
8,647
8,469
8,496

340
-

152,320
192,806
179,997
165,416
152,592

(10,983)
-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการเงินชดเชยพนักงาน
โครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวม
จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน จำ�นวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจาก ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจากผล ตามโครงการผล ที่ถูกปรับปรุงจาก
ประโยชน์
ผลขอประสบการณ์
ประโยชน์
ของประสบการณ์
ประโยชน์
ผลขอประสบการณ์

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

120,433
150,851
142,302
130,245
120,556

(7,242)
-

6,147
7,734
7,770
7,518
7,517

(133)
-

126,580
158,585
150,072
137,763
128,073

(7,375)
-

25. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2551 ทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื และไม่สามารถเปลีย่ นมือได้ เพือ่ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อยตามโครงการ ESOP จำ�นวน 14,251,410 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่าใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และกำ�หนด
ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาทต่อหน่วย ในอัตราส่วน 1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และมีระยะเวลาใช้สิทธิทุก 6 เดือน
ต่อมา เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2552 ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั สรรและกำ�หนดวันออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ ได้ครบกำ�หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
การเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนหน่วยของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแสดง ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
จำ�นวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำ�นวนใช้สิทธิในระหว่างปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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(จำ�นวนหน่วย)
3,246,446
(2,862,246)
384,200
(384,200)
-
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ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
หุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิในเดือนกุมภาพันธ์
หุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิในเดือนสิงหาคม
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี

406,283
384
2,478
2,862
409,145

384
384
409,529

2556
(พันบาท)

409,145

2557
(พันบาท)

ทุนออกจำ�หน่ายและ
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

768
786,855

768

786,087

2557
(พันบาท)

4,956
5,725
786,087

769

780,362

2556
(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

การเปลีย่ นแปลงของทุนเรือนหุน้ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

26. ทุนเรือนหุน้ /ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

10 กันยายน 2556

11 กันยายน 2556

-

2556

-

2557

8 มีนาคม 2556 10 มีนาคม 2557 12 มีนาคม 2556

2556

วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

7 มีนาคม 2557

2557

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์

27. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่
ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯได้ส�ำ รองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
28. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส่ �ำ คัญ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
984,144
83,459
1,474,398
51,563

2556
985,199
83,270
1,864,620
(81,952)

2557
601,615
45,405
1,276,197
45,174

2556
598,333
46,108
1,559,582
71,080

4,028
223
73,567
66,240

16,374
(7,247)
110,171
63,722

(8,615)
62,642
4,845
379

6,100
54,255
31,292
421

29. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�ำ หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุป ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
   และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

22,342
-

(3,786)
1,136

-

1,136

(20,150)
2,192

(27,729)
(30,379)

(7,829)
(7,829)

(29,894)
(28,758)

จำ�นวนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจาก                         
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

164 PRANDA
รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

2557

8,229

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

-

7,620

2556

-

รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้มดี งั นี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

2557

89,389

2556

84,548

ร้อยละ 15 - 40 ร้อยละ 15 - 40
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
19,402
7,713
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
1,136
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(11,252)
ซึ่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีก่อน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งไม่ได้บันทึก
(37,603)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีก่อน
51,633
46,827
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี
(4,416)
(10,549)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
(33,250)
(70,015)
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 30)
6,735
6,507
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
(1,048)
(3,275)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
739
2,529
อื่นๆ
(26,824)
(64,254)
รวม
2,192
(30,379)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

ร้อยละ 20
27,758
-

ร้อยละ 20
38,195
1,136

-

(11,252)

(37,603)
36,920
-

12,133
-

(35,679)
1,014
(978)
739
(34,904)
(7,829)

(71,805)
6,085
(3,250)
(68,970)
(28,758)

138,790

190,975

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2,364
2,504
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ
10,026
12,665
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
34,033
27,310
ผลกระทบจากการรับรู้รายได้ทางบัญชีที่แตกต่างจากทางภาษี
997
1,104
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
5,113
13,906
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสินค้าระหว่างกัน
5,734
9,931
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
22,505
22,505
อื่นๆ
2,773
7,253
รวม
83,545
97,178
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี
61
1,773
รวม
61
1,773
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
83,484
95,405
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(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ
สำ�รองประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1,053

1,392

25,316
12,678
22,505
61,552

1,026
31,717
4,221
22,505
482
61,343

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีจ�ำ นวน 1,273 ล้านบาท (2556: 1,333 ล้านบาท) ทีบ่ ริษทั ฯ
ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
ทีใ่ ช้หกั ภาษีนน้ั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้จ�ำ นวน 1,375 ล้านบาท
(2556: 1,311 ล้านบาท) ทีบ่ ริษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ย่อย
อาจไม่มกี �ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะนำ�ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
30. การส่งเสริมการลงทุน
30.1 บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1616(2)/2553 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2553 สำ�หรับการผลิตเครื่องประดับจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จำ�กัด จังหวัด
นครราชสีมา ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวรวมถึงการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกำ�ไรทีไ่ ด้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วันที่ 4 มกราคม
2554) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
มีก�ำ หนด 5 ปีนบั จากวันทีพ่ น้ กำ�หนดได้รบั ยกเว้นภาษี
รายได้ของบริษัทฯ จำ�แนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

2557

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ 21,049
รายได้จากการขายส่งออก
998,410
รวมรายได้จากการขาย
1,019,459

2556

26,145
1,163,735
1,189,880

กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุน

2557

2556

2557

466,502
836,738
1,303,240

538,016
975,387
1,513,403

487,551
1,835,148
2,322,699

รวม

2556
564,161
2,139,122
2,703,283

30.2 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ (Pranda Vietnam Company Limited) ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากรัฐบาลประเทศเวียดนาม สำ�หรับผลิต
สินค้าประเภทเครื่องประดับทองและเงิน ภายใต้เงื่อนไขที่กำ�หนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากอัตราร้อยละ 22 ลดลงเป็นอัตราร้อยละ 15 (2556: อัตราร้อยละ 25 ลดลงเป็น
อัตราร้อยละ 15) นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ เป็นเวลา 40 ปี
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31. กำ�ไรต่อหุน้
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำ�นวน
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี
กำ�ไรต่อหุน้ ปรับลดคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเ่ี ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวม
ของจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออก
เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มกี ารแปลงเป็นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรือ ณ วันออกหุน้
สามัญเทียบเท่า
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและกำ�ไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคำ�นวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไรสำ�หรับปี

2557

กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
  กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
   ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
กำ�ไรต่อหุน้ ปรับลด
   กำ�ไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
จากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

2556

(พันบาท)

2557

(พันบาท)

(พันบาท)

2556

(พันบาท)

145,534

164,606

409,468

407,433

-

-

35

1,408

145,534

164,606

409,503

408,841

กำ�ไรต่อหุ้น

2557

(บาท)

2556

(บาท)

0.3554

0.4040

0.3554

0.4026
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

กำ�ไรสำ�หรับปี

2557

2556

(พันบาท)

กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
  กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
   ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
กำ�ไรต่อหุน้ ปรับลด
   กำ�ไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
จากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

2557

(พันบาท)

(พันบาท)

2556

(พันบาท)

146,619

219,732

409,468

407,433

-

-

35

1,408

146,619

219,732

409,503

408,841

กำ�ไรต่อหุ้น

2557

(บาท)

2556

(บาท)

0.3581

0.5393

0.3580

0.5375

32. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานผลิตเครือ่ งประดับ
2. ส่วนงานจัดจำ�หน่ายเครือ่ งประดับ
3. ส่วนงานค้าปลีกเครือ่ งประดับ
สำ�หรับส่วนงานอืน่ ๆ คือ ธุรกิจให้เช่าหอพักในประเทศและลงทุน และบริษทั ทีห่ ยุดดำ�เนินกิจการ
การบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำ หรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

168 PRANDA
รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

PRANDA

169

ผลการดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
ดอกเบี้ยรับ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
97

144

(112)

(144)

1,300
2
1,302

1,227
10
1,237

1,255
1,273
2,528

1,615
1,275
2,890

จัดจำ�หน่าย
2557 2556

ผลิตสินค้า
2557 2556

65

813
227
1,040
(4)

734
259
993

ค้าปลีก
2557 2556

(29)

2
2

2557

อื่นๆ

(7)

-

2556

21

3,295
1,512
4,807

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
2557 2556

(11)

55

119

3,649
1,536 (1,512) (1,536)
5,185 (1,512) (1,536)

รวมส่วนงาน
2557 2556

ข้อมูลรายได้และกำ�ไร (ขาดทุน) รวมของส่วนงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้

108
6
93
29
(83)
(13)
(55)
85
30
115

8
(74)
37
(83)
188
(63)
89
(2)
87

3,649
3,649
76

3,295
3,295

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2557 2556

ข้อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกำ�หนดขึน้ ตามสถานทีต่ ง้ั ของลูกค้า
2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน
ประเทศอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม

2557

งบการเงินรวม

1,576,680
92,066
1,668,746

2556
821,758
1,155,664
565,646
1,105,771
3,648,839

818,839
1,070,126
488,212
917,949
3,295,126

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศอื่นๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
2556
1,216,376
101,178
1,317,554

ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนสองราย รวมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 1,099 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากส่วนงานผลิตสินค้าและจัดจำ�หน่าย (ปี 2556 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำ นวนสองราย เป็นจำ�นวนเงิน 1,187 ล้านบาท ซึง่ มาจาก
ส่วนงานผลิตสินค้าและจัดจำ�หน่าย)
33. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และพนักงานบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพนี้
บริหารโดย ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีทอ่ี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 11 ล้านบาท (2556: 11 ล้านบาท)
34. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลสำ�หรับปี 2555
เงินปันผลสำ�หรับปี 2556

170 PRANDA
รายงานประจำ�ประจำ�ปี 2557

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

จำ�นวนเงิน
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

203,332

0.50

81,905

0.20

35. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
35.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนรวมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท (2556: 78 ล้านบาท) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซือ้ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
35.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน โรงงาน ห้าง
สรรพสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 30 ปี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจ�ำ นวนเงินขัน้ ต่�ำ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญั ญาเช่าดำ�เนินงาน ดังนี้

จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
37
56
18

42
69
25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
-

1
-

35.3 การค้�ำ ประกัน
35.3.1 บริษัทฯ ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยซึ่งมียอดคงค้างอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เป็นจำ�นวนเงิน 591 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร และ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 561 ล้านบาท 0.3 ล้านยูโร และ
6.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 822 ล้านบาท (2556: 793 ล้านบาท)
35.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากรจำ�นวน
ประมาณ 18 ล้านบาท (2556: 18 ล้านบาท) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.6
35.3.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คงเหลืออยู่เป็นจำ�นวนเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านบาท รวมเป็นเง   ินทั้งสิ้น 34 ล้านบาท (2556: 1 ล้านบาท)
เพื่อค้ำ�ประกันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ  (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ
33 ล้านบาท (2556: 0.3 ล้านบาท))
35.3.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยู่รวมเป็นจำ�นวน 5.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 198 ล้านบาท (2556: 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 0.3 ล้านยูโร
หรือประมาณ 276 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทั ฯ: 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 113 ล้านบาท
(2556: 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 0.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 210 ล้านบาท))
35.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาให้บริการระยะยาว
บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาค่าสิทธิกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้า โดย
ภายใต้เงือ่ นไขตามสัญญา บริษทั ย่อยต้องจ่ายค่าสิทธิรายเดือนตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา อายุของสัญญาตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557
จนถึงธันวาคม 2561 ซึง่ ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ย่อยมีคา่ สิทธิทร่ี บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยภายใต้สญั ญาดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
4 ล้านบาท
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35.5 ภาระผูกพันตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1616(2)/2553 ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถาบัน
การศึกษาหรือการวิจัย โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในระยะเวลา 8 ปี รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ของยอดขายรวมในสามปีแรก หรือมีคา่ ใช้จา่ ยรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 150  ลา้ นบาท แล้วแต่มลู ค่าใดต่�ำ กว่า จนถึงวันที  ่ 31 ธันวาคม  2557
บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้วสะสมเป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 43 ล้านบาท (2556: 21 ล้านบาท)
35.6 การประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร
ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากกรมสรรพากรแจ้งประเมินภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำ�หรับปี 2547 - 2549 และ 2551 - 2553
เป็นจำ�นวนเงินรวมประมาณ 18 ล้านบาท (รวมเงินเพิ่ม) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นคำ�อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดังกล่าวของกรมสรรพากร โดยมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ สำ�หรับ
การถูกประเมินภาษีดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรจำ�นวนประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีคำ�วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ที่คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงาน โดยให้บริษัทฯ นำ�เงินภาษีและเงินเพิ่มไป
ชำ�ระแก่กรมสรรพากร ดังนั้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอให้เพิกถอน
การประเมินภาษีดังกล่าวของกรมสรรพากร ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลภาษีอากร
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประเมินภาษีของกรมสรรพากร และจะ
ไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ ผลของการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางยังไม่สามารถสรุป
ได้ในขณะนี้ บริษัทฯ จึงมิได้บันทึกสำ�รองสำ�หรับการประเมินภาษีดังกล่าวไว้ในบัญชี
36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากรายจำ�นวน
เงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื และเงิน
ให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี
ตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
69
111
162
342 0.05 - 2.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
				
		
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบัน
9
9 3.00 - 9.50
การเงิน
1.32, 8.00
15
549
564
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
7.00, 8.00
23
23
เกี่ยวข้องกัน
4
5
9 1.70 - 2.65
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
2.80
10
14
24
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
111
111
ลูกหนี้อื่น
120
10
116
836 1,082
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม
(1) MLR, MLR-1, MLR+0.5, 13.50

685
122

-

-

4
-

431

689
553

2.00 - 12.75
2.30 - 3.40

-

-

-

-

1

1

-

30
837

2
2

13
13

368
372

432

30
383
1,656

4.00
(1)
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี
ตลาด ดอกเบี้ย รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

4

-

-

113

171

288

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
0.05 - 2.70

8
14

-

-

-

743

8
757

2.90 - 9.50
-

16
3
45

10
10

-

113

1
14
929

16
4
24
1,097

7.00, 8.00
1.70 - 2.35
2.80

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
458
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
68
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
526
รวม
(1) MLR, MLR-0.5, MLR-1, MLR+0.5, 13.50

1
1

13
13

428
428

676
676

458
744
442
1,644

3.35 - 9.45
2.30 - 3.40
(1)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบัน
การเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกโดยบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้อื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี
ตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
65
63
13
141 0.125 - 0.65,
2.00
972
972
39
39
9

209

-

-

-

218

7.50

74

32
10
251

-

63

13
111
1,148

32
23
111
1,536

7.50
2.80
-

513
6

-

-

-

299

513
305

3.35 - 4.40
2.30 - 3.40

30
549

-

-

355
355

299

30
355
1,203

4.00
MLR-1
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกโดยบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม
(1) MLR-1, MLR-0.5
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ภายใน มากกว่า มากกว่า ตามราคา ไม่มีอัตรา
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี
ตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
0.125 - 0.65
-

-

-

-

58
-

35
1,056

93
1,056

7
-

-

-

-

50

7
50

7.50
-

33

171

-

-

-

204

7.50

40

32
10
213

-

58

13
1,154

32
23
1,465

7.50
2.80

240
6
246

-

-

406
406

514
514

240
520
406
1,166

3.35 - 3.85
2.30 - 3.40
(1)

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการให้กู้ยืมเงินเป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ตกลงทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาไม่เกินหนึง่ ปี
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
2557 2556 2557 2556

12
เหรียญสหรัฐอเมริกา 12
ยูโร
ดอลล่าร์สิงคโปร์
ปอนด์สเตอร์ลิง
รูปีอินเดีย
7,931 6,254
เวียดนามด่ง

9
512

14
758

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
2557 2556 2557 2556
28
9
8
69
-

24
7
7
69
-

6
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.92
32.76
10
40.00
44.96
24.86
25.84
1
51.07
53.83
0.50
0.51
0.0016
0.0016
-

ยอดคงเหลือของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จำ�นวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

สกุลเงิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกา
4,370,630

32.39 - 33.23 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำ�นวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

สกุลเงิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
8,229,982
เหรียญสหรัฐอเมริกา
44,686
ยูโร
14,241
ปอนด์สเตอร์ลิง
สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
130,366
เหรียญสหรัฐอเมริกา

มีนาคม - กรกฎาคม 2558
ครบกำ�หนดตามสัญญา

31.38 - 33.07 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา
41.50 - 41.80 บาทต่อยูโร
50.31 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง

มกราคม - กรกฎาคม 2557
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

0.76 - 0.77 ยูโรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

มกราคม - มีนาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จำ�นวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

สกุลเงิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เหรียญสหรัฐอเมริกา
4,309,993

ครบกำ�หนดตามสัญญา

ครบกำ�หนดตามสัญญา

32.79 - 33.23 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา พฤษภาคม  - กรกฎาคม 2558
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จำ�นวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

สกุลเงิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
8,229,982
เหรียญสหรัฐอเมริกา
44,686
ยูโร
14,241
ปอนด์สเตอร์ลงิ

ครบกำ�หนดตามสัญญา

31.38 - 33.07 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม - กรกฎาคม 2557
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
41.50 - 41.80 บาทต่อยูโร
มีนาคม 2557
50.31 บาทต่อปอนด์ สเตอร์ลิง

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่ได้ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน วิธกี าร
กำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ  คอื การจัดให้มซี ง่ึ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
0.66:1 (2556: 0.69:1) และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.42:1 (2556: 0.43:1)
38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2557 ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 61 ล้านบาท
2. อนุมัติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
410,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 409,529,000 บาท (หุ้นสามัญ
409,529,000 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯยังมิได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 471,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากมีผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำ�นวน
3. อนุมตั ใิ ห้น�ำ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
4. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่
ออกตั๋วแลกเงิน
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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ประวัตกิ รรมการและผูบ้ ริหาร
นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษทั
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 22 เมษายน 2556
อายุ  65 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : 5.37%

ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการสมาคมผูน้ �ำ เข้าและส่งออกระดับบัตรทอง
• กรรมการสมาคมผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
• คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ษทั จดทะเบียนอืน่
• Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley • บริ
- ไม่มี University, England
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• Distinguished Senior Executive Program in Government and
- ประธานกรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 4 บริษทั
Business, Harvard University, U.S.A.
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 6 บริษทั
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการธุรกิจไลฟ์สไตล์
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
- ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หอการค้าไทย
รุน่ 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
กระทรวงพาณิชย์
• อุปนายกสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ 2 สมัย
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และ
• กรรมการสมาคมบริษทั จดทะเบียน
เครือ่ งประดับแห่งชาติ
• กรรมการ Thailand - US Business Council
คณะกรรมการมูลนิธสิ ง่ เสริมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
• กรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย
• ประธานเครือข่ายธุรกิจเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
• กรรมการและรองประธาน International Coloured Stone
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารกลุม่ /
Association (ICA)
ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง /
• กรรมการคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้า
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 21 เมษายน 2557
ทีเ่ ป็นธรรม และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
อายุ  64 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.66%
• กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู ประเทศไทย
• กรรมการมูลนิธดิ วงประทีป
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• Ordinary National Diploma in Business Studies from
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
Westminster University, England
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP)
- ประธานกรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 6 บริษทั
รุน่ 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 5 บริษทั
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 11
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธพิ ฤษภาประชาธรรม
(วตท. 11)
ประสบการณ์การทำ�งาน
นางประพีร์ สรไกรกิตกิ ลู
• อุปนายกสมาคมบริษทั จดทะเบียน
รองประธานกรรมการ / กรรมการการเงินและ
บริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกำ�หนด • กรรมการสมาคมบริษทั จดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
ค่าตอบแทน
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 22 เมษายน 2556 • บริษทั จดทะเบียนอืน่
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
อายุ  67 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  1.83%
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟดู้
คุณวุฒกิ ารศึกษา
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting,
- ประธานกรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 2 บริษทั
Los Angeles, California, U.S.A.
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 9 บริษทั
- กรรมการ บริษทั บริจวิว จำ�กัด
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP)
รุน่ 17/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
PRANDA
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นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) /
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า		
ตอบแทน
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 20 เมษายน 2555
อายุ   63 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  2.27%

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกูล และศึกษาต่อด้านภาษาจาก
ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical การดำ
•
บริ
ษทั จดทะเบียนอืน่
Engineers) From Willesden College of Technology,
ไม่
มี London, England
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 1 บริษทั
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
- กรรมการบริษทั ในกลุม่ แพรนด้าฯ 1 บริษทั
• หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 16/2547
นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  DirectorCertificateProgram(DCP)
รุน่ 46/2547
กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) /
กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Finance for Non-Finance Program
(FN) รุน่ 12/2547
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 22 เมษายน 2556
อายุ  59 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  4.38%
ประสบการณ์การทำ�งาน
• กรรมการกลุม่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• Kilburn - Polytechnic - London, England City and Guilds of
London Institute
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
•
อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
(AIGS)
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 4 บริษทั
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
นางปราณี คุณประเสริฐ
�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) การดำ
•
บริ
ษทั จดทะเบียนอืน่
/ กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง / 		
- ไม่มี กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 21 เมษายน 2557
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 2 บริษทั
อายุ  61 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :   2.42%
นายวีระชัย ตันติกลุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
• Business Studies Course from Ealing Technical College,
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
London, England
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 20 เมษายน 2555
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
อายุ  71 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คุณวุฒกิ ารศึกษา
• LL.M., The University of California, at Berkely, U.S.A.
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ในปัจจุบนั
• เนติบณั ฑิตสำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
• นิตศิ าสตร์บณั ฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ไม่มี • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 37
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุน่ 13
- ประธานกรรมการบริษทั ในกลุม่ แพรนด้าฯ 1 บริษทั
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
- กรรมการในกลุม่ แพรนด้าฯ 3 บริษทั
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP)
รุน่ 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
นางพนิดา เตียสุวรรณ์
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 21 เมษายน 2557
อายุ  70 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  4.08%
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ประสบการณ์การทำ�งาน
• สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ  
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• อธิบดีกรมสรรพสามิต
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพากร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- กรรมการบริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
- ทีป่ รึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั กฎหมาย เอส ซี จี จำ�กัด
- กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม
นางรวิฐา พงศ์นชุ ติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 14 สิงหาคม 2555
อายุ  64 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP)
รุน่ 59/ 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 3 (บยป.3)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
รุน่ ที่ 1
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 3
(วตท.3)
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 3 (ปรม.3)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุน่ ที่ 4515 (ปรอ.15)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพากร
• ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
• นิตกิ ร 9 ชช. (ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปราม
ผูท้ �ำ ลายระบบภาษี) สำ�นักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
• รองโฆษกกระทรวงการคลัง
• เลขานุการกรม กรมสรรพากร
• โฆษกกรมสรรพากร
• กรรมการชำ�ระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
• กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ คนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จำ�กัด

• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั ไทย จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โซลาร์ตรอน จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ งด้านกฎหมาย
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการสมาคมสถาบันทีป่ รึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
- กรรมการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- กรรมการสมาคมข้าราชการสรรพากร
- กรรมการการมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- กรรมการรุน่ ที่ 1 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า และ
การพาณิชย์ (TEPCOT)
- ประธานรุน่ 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษทั ไทย (DCP59)
- ประธานบริษทั ภูตรา คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
- ประธานบริษทั จันคำ� เรสซิเด้นท์ จำ�กัด
- กรรมการอิสรและกรรมการตรวสอบ บริษทั น่�ำ เฮงคอนกรีต
(1992) จำ�กัด
นายจำ�นงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั : 25 มีนาคม 2557
อายุ  62 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.02%
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2517
• ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
• ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณั ทิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท�ำ วิทยานิพนธ์)
• ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขัน้ สูง (เกียรตินยิ ม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 5/2544, Chartered Director รุน่ ที่ 1/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย  (IOD)  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 6
• Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service,
Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990
(พ.ศ. 2533) (1-month)
• Marketing Coaching, Tack Training International,
London, UK, 1991 (พ.ศ. 2534) (5-week)
PRANDA
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ประสบการณ์การทำ�งาน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. อินทรประกันภัย
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Link
- Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ
สวทช. (NSTDA)
- SCB Technology-กิจการทุนร่วมเสีย่ ง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
• ผูจ้ ดั การก่อตัง้ (Founding Manager) Business Advisory Center
เพือ่ กิจการ SMEs สถาบันคีนนั แห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia
Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID
• กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ทีป่ รึกษาสำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค
ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษา คณะทำ�งานธรรมภิบาลภาคสาธารณะของวุฒสิ ภา
• เจ้าหน้าทีว่ ฒั นธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน
• อาจารย์วชิ าการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการ บริษทั อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวติ
• อาจารย์บณั ฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แอลดีซี เด็นทอล จำ�กัด
(มหาชน)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ
จำ�กัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
(Thai Investors Association)
- กรรมการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ
(ก่อตัง้ พ.ศ. 2470)

ประสบการณ์การทำ�งาน
• รองอธิบดีกรมศุลกากร
• กรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย
• กรรมการสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
• กรรมการบริษทั หลักทรัพย์กองทุนรวม
• กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์สนิ เอเซีย
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยกระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
• ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
• กรรมการ บมจ. ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี
• ทีป่ รึกษา บมจ. เอ.เจ. พลัสท์
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี นางสริตา บุนนาค
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั :
25 มีนาคม 2557
อายุ  67 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ปริญญาโท การเงิน  (Western New Mexico University, U.S.A.)
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program
(DCP) รุน่ 22/2545
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน่ 1/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  DCP Refresher Course
รุน่ 1/2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR) รุน่ 5/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น.
(MIA) รุน่ 2/2551
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
•
สั
ม
มนา
เรือ่ ง “การควบคุมภายในเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน :
วันทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั :
กลยุทธ์ การเพิม่ มูลค่ากิจการ” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2555
อายุ  78 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
• รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
คุณวุฒกิ ารศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• BS. In Civil Engineering, W.P.I., Masschusetts., U.S.A.
•
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• Certificate in Special Course in project Analysis, U.N.
- บมจ. ไอทีวี
Asian Institute for Economic Development and Planning
- บมจ. ห้องเย็นเอเซียนซีฟดู ส์
• หลักสูตรนักบริหารระดับผูอ้ �ำ นวยการกอง รุน่ 10 สำ�นักงาน
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ข้าราชการพลเรือน
- บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิง่
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงนบส.1รุน่ 6 สำ�นักข้าราชการพลเรือน
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 34
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะการเป็นกรรมการ
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
-ไม่ม-ี
รุน่ 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
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นายเดชา นันทนเจริญกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) /
กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
อายุ  54  ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งาน
• Vice President - Forever Living Products, Vietnam
• Senior Auditor  - Ernst & Young, U.S.A.  
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ไม่มี • BBA in Marketing Management in Memphis State University,
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
Tennessee, U.S.A.
- กรรมการบริษทั ในกลุม่ แพรนด้าฯ 2 บริษทั     
• MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A.
ประสบการณ์การทำ�งาน
นางนิรารัตน์ ธนาเลขะพัฒน์
• Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) / กรรมการ
ปี 2524
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
• อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
อายุ  59 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.04%
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์อญั มณีและเครือ่ งประดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปี 2539-2540
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณั ฑิต (ศิลปกรรม)
• Member of Thai-Russian Chamber of Commerce
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
ประสบการณ์การทำ�งาน
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
• ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บจก. วายเค เน็ทเวิรค์
- ไม่มี คอร์ปอเรชัน่
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารธุรกิจ
- ไม่มี บมจ. บีจสู ์ โฮลดิง้
• ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายเครือ่ งประดับอัญมณีและออกแบบ
นายชาติชาย ทีฆวีรกิจ
บจก.บิวตีเ้ จมส์
กรรมการบริหาร / กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการ การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การ-บจก. คริสตอลไลน์
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
อายุ  47 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ไม่มี • BA. George Mason University, Virginia, U.S.A.
• MBA- South Eastern University, Washington D.C., U.S.A.
นางสาวศศิโสภา วัฒกีเจริญ
ประสบการณ์การทำ�งาน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) / กรรมการ
• Account Executive – Dentsu Young & Rubican    
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
• Product Manager – Bristal Myer     
อายุ  52  ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.01%
• Marketing Manager - Kmcc  
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
• หลักสูตร“พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา
- ไม่มี บริหารศาสตร์
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการบริษทั ในกลุม่ แพรนด้าฯ 1 บริษทั     
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ประสบการณ์ผา่ นการรับผิดชอบด้านบริหารการผลิตมากว่า  27 ปี
นายชนัตถ์ สรไกรกิตกิ ลู
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) / 		
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
กรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง
- ไม่มี อายุ  35 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.11%
• กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A.
• ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development
Program รุน่ ที่ 6 โดยสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development
Program รุน่ ที่ 2 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
PRANDA
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นางฉวี จารุกรวศิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) / กรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ  50 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.01%
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คหกรรม)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
• หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
• มีประสบการณ์บริหารงานด้านการผลิตมากกว่า 31 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี นางสาวสุพร รุง่ พิทยาธร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) / กรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 53 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.03%
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาบัญชี วิทยาเขตพาณิชยการ
พระนคร
• หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
• มีประสบการณ์บริหารต้นทุนและราคามากกว่า 22 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
       - ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
       - ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) โรงงานโคราช  
บริษทั คริสตอลไลน์ จำ�กัด (สาขาโคราช)
นายธเนศ ปัญจกริช
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 52 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  0.01%
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบณั ฑิต สาขาการบัญชีตน้ ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
ประสบการณ์การทำ�งาน
• มีประสบการณ์ผา่ นการรับผิดชอบงานด้านบัญชีมา 27 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
- ไม่มี • กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี นายดุษติ จงสุทธนามณี
เลขานุการบริษทั
อายุ 42 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
• ประธานกรรมการ บจก. ทรัพย์สนิ สิริ
• ประธานกรรมการ บจก. คิน ออเทอร์  
• ทีป่ รึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์     
• วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Business Advisor”
นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต) / กรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม • วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Intelligent Investor“
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุ  54 ปี สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั :  ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• บริษทั จดทะเบียนอืน่
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- ไม่มี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
•
กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
- กรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สนิ สิริ
การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการ บจก. คิน ออเทอร์
(นิดา้ )
ประสบการณ์การทำ�งาน
• มีประสบการณ์ผา่ นการรับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต
มา 27 ปี
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ในประเทศ

นายปรีดา
เตียสุวรรณ์
/ X+ ๏
X
นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
/
/ + //
นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ /   + ◌ +  // / + // / + //
นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
+ / + // +
/ + //
นางปราณี คุณประเสริฐ   +  / + // X + ๏ / + //
นางพนิดา เตียสุวรรณ์
/
นายวีระชัย ตันติกุล
*+/
นางรวิฐา
พงศ์นุชิต
/
นายจำ�นงค์ วัฒนเกส
/
นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์
/+//
นายเดชา
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  / + 
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/
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//
นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
// +
//
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศ ต่างประเทศ

KZ- P.Holding Forward
PRANDA
Freeland

บริษทั ร่วม
ในประเทศ

หมายเหตุ   : 1.  X  =  ประธานกรรมการ    ➢ = รองประธานกรรมการ  / = กรรมการบริษทั     // = กรรมการบริหาร   * = ประธานกรรมการตรวจสอบ   =  ประธานกรรมการบริหารกลุม่   
◌ =  ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสีย่ ง   = ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม  ๏ = ประธานกรรมการบริหาร ◆ = กรรมการผูจ้ ดั การ (สายผลิต)  
			 O = กรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด) ■ = ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (สายตลาด)  = กรรมการผูจ้ ดั การ
2.  รายงานเฉพาะกรรมการของบริษทั ย่อยทีม่ รี ายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ได้แก่ *  PMG, PNA
PRANDA
PKL
=
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
=
Pranda & Kroll GmbH Co. KG  
PMG
PDI
=
บจก. พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
=
Pranda Jewelry Pvt Ltd.
CTL
PDU
=
บจก. คริสตอลไลน์   
=
PDU (UK) Limited
PLG
PSZ
=
บจก. แพรนด้า ลอดจิง้
=
Pranda Trading (Shenzhen)
PNA
PMI
=
Pranda North America, Inc.
=
PT Pranda Marketing Indonesia
HGG
KZ – PRANDA
=
H.Gringoire s.a.r.l.
=
บจก. เคแซด - แพรนด้า
PUK
P.Holding
=
Pranda UK Ltd.
=
บจก.แพรนด้า โฮลดิง้
PVN
Forward Freeland
=
Pranda Vietnam Co.,Ltd.
=
บจก.ฟอร์เวิรด์ ฟรีแลนด์
PSG
SCL
=
Pranda Singapore Pte Ltd.
=
P.T. Pranda SCL Indonesia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายชื่อบริษัทย่อย

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหาร

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ซึ่งแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.pranda.com
และ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
E-mail : cs@pranda.co.th; ir@pranda.co.th
โทร : +662 769 9999 ต่อ 403, 431, 436
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