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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทั แพรนดา้ (Pranda Group) ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแท ้      
เป็นหลกั ซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ปัจจุบนั
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นการส่งออกเคร่ืองประดบัอญัมณีของไทย  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติท่ีประชุมอนุมติัการทบทวน พนัธกิจ และกลยทุธ์ของ
บริษทั โดยพิจารณาใหใ้ชว้สิัยทศันเ์ดียวกนักบัปีก่อนดงัน้ี 

 
1.1 วสัิยทศัน์  
 

วสัิยทศัน์ของกลุ่มบริษทัแพรนด้า    
 “เราจะเป็นพนัธมิตรธุรกิจดา้นเคร่ืองประดบัชั้นน าของโลกท่ีร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความส าเร็จใหก้บั

คู่คา้อนัทรงคุณค่าของเรา”  
 

พนัธกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจเคร่ืองประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

สม ่าเสมอในปริมาณมาก  

2. เป็นองคก์รท่ีใส่ใจต่อทุกความตอ้งการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่คา้ เพื่อสร้างความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืร่วมกนั 

3.  สร้างโอกาส  เสริมศกัยภาพ และยกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนใหก้บับุคลากร 

4. ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน และสนบัสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัไทยพฒันากา้วสู่ระดบัโลก 

5. เป็นองค์กรท่ียึดมั่นผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง  ยึดถือความเป็นธรรม และ

รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม  
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์การเติบโต  

1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) โดยใชป้ระสบการณ์ และความเช่ียวชาญในตลาด

สร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่คา้ 

2. ขยายธุรกิจสินคา้แบรนดข์องตนเอง (OBM) โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง และเหมาะสมกบัตลาด

เป้าหมายของคู่คา้ 
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 กลยุทธ์ Mass Craftsmanship 

1. สร้างวฒันธรรมการทุ่มเทท างานดว้ยหวัใจ  เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ดว้ยแนวทางท่ีเป็นแก่นแทข้ององคก์รท่ี
ยดึถือร่วมกนั (Core Values) 

2. พฒันาทกัษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญแต่ละสาย  
  งาน 

3. สร้างสุขใหก้บัพนกังานดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีครอบคลุมทุกดา้น อนัเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีสะทอ้น
ผา่นผลงานเคร่ืองประดบัคุณภาพงานฝีมือ 

4. สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ดว้ยการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีในการพฒันาช่างฝีมือ
จ านวนมากอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ 

 
 กลยุทธ์การค้าปลกี 

1. มุ่งพัฒนาแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองท่ีน่าเช่ือถือในตลาดอาเซียน โดยมีสินค้าท่ีมีคุณภาพและ            
ความแตกต่างอยา่งโดดเด่น 

2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค ผา่นร้านคา้ปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์  
 
 กลยุทธ์สร้างความยัง่ยนื 

1. จดัสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อน าไปสู่ความสมดุลย ์ของสัดส่วนยอดขายสินคา้รับจา้งออกแบบ      
และผลิต(ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง(OBM) 50%  

2. พฒันาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ  รักษาวินยัทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหาร     
ความเส่ียงในกลุ่มบริษทั 

3. ใชห้ลกัการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยแนวทางของการมีส่วนร่วม  

4. ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผดิชอบต่อสังคม และพนัธะสัญญาโลกของสหประชาชาติ 
(UN Global Compact) อยา่งเคร่งครัด 

5. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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คุณค่าร่วมขององค์กร   
 

Teamwork 
ผนึกก าลงัเพือ่ความเป็นหน่ึง 

เรามีหวัใจท่ีทุ่มเท ร่วมกนัท างาน 
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

Continuous Improvement 
พฒันาอย่างไม่หยุดยั้ง 

เราเป็นมืออาชีพท่ีเ ช่ียวชาญ ใฝ่หาความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อพฒันาตนเอง 
และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

Stakeholder Focus 
ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ 

เราตระหนกัถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ต่อองคก์รเราเป็นส าคญั เราจึงมีความเอาใจใส่ 
และรับผดิชอบต่อลูกคา้ คู่คา้ เพื่อนร่วมงาน 
ผูถื้อหุน้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ในปี 2560 บริษทัฯ  มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH 
& Co. KG เพิ่มข้ึนจ านวน 386 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Pranda & 
Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหว่าง
การช าระบญัชี 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯ มีนโยบายในการแบ่งการด าเนินงานท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ย ฐานการผลิต ฐานการจดัจดัจ าหน่ายและ
ฐานการคา้ปลีก ดงัรายละเอียดตามโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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ฐานการผลติ ฐานการจดัจ าหนา่ย 

ในประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ตา่งประเทศ 

บจก. ครสิตอลไลน์ 
(Thailand) 

ผลติและจดัจ ำหน่ำย
เครือ่งประดบัแฟชัน่ 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  
(Vietnam) 

ผลติ จดัจ ำหน่ำย  
และคำ้ปลกีเครือ่งประดบั 

P.T. Sumberkreasi 
Ciptalogam 
(Indonesia) 

ผลติและจดัจ ำหน่ำย

เครือ่งประดบัแท ้

บจก. พรมีำ่โกลด ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
(Thailand) 

คำ้ปลกีเครือ่งประดบั             
ในประเทศไทย 

  

PRANDA NORTH AMERICA, INC. 
(USA) 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งประดับแท ้
และเครือ่งประดับแฟชัน่ 

ในประเทศสหรัฐอเมรกิำและแคนำดำ 

PRANDA U.K. LTD. 
(United Kingdom) 

จดัจ ำหน่ำย และคำ้ปลกีเครือ่งประดบั
ในประเทศอังกฤษและยโุรป 

H. GRINGOIRE S.A.R.L. 
(France) 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งประดับแท ้

ในประเทศฝร่ังเศสและยโุรป 

Pranda Jewelry Private LTD. 
(India) 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งประดับแทใ้น
ประเทศอนิเดยี 

 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

(Germany) 
จดัจ ำหน่ำยเครือ่งประดับแทใ้น
ประเทศเยอรมนีและยโุรป 

ฐานการคา้ปลกี 

บมจ. แพรนดา้ จวิเวลรี ่
(Thailand) 

ผลติ จัดจ ำหน่ำย และคำ้ปลกีเครือ่งประดับแทเ้ป็นหลัก 

PT Pranda Marketing 
Indonesia  

(Indonesia) 
คำ้ปลกีเครือ่งประดบั           
ในประเทศอนิโดนีเซยี 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) (“PDJ”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2516 ในนามของบริษทั แพรนดา้ ดีไซน ์
จ ากดั ต่อมาไดจ้ดัตั้ง บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั ข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2527 และไดน้ าหุน้สามญัเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2533 ซ่ึงไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2537 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 409.529 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้ 409.529 ลา้นบาท 
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตจดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้  าดา้นการส่งออก

เคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และ
เอเชีย  

 
บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานการผลติ 

ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลใหต้น้ทุนในการ
ผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพื่อใหค้รอบคลุมแทบทุกระดบัราคา
สินคา้ โดยกลุ่ม บริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบนับริษทัฯ มีก าลงัการผลิต
ประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม 
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ฐานการจัดจ าหน่าย 
บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงทางการตลาด และ
การขยายตลาดในเวลาเดียวกนั โดยปัจจุบนั บริษทัฯมีตวัแทนจดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคท่ีส าคญัทัว่โลก ไดแ้ก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษทัย่อยท่ีเป็นพื้นฐานการจดั
จ าหน่ายทั้งส้ิน ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และอินเดีย  

 

ฐานการค้าปลกี 
บริษทัฯ มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง และการจดั
จ าหน่ายผา่นระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัโดยตรง ปัจจุบนัมี 
3 บริษทั ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวยีดนาม องักฤษ และเยอรมนี 
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โครงสร้างรายได้ของ บมจ. แพรนด้า จวิเวลร่ี และบริษัทย่อย (จ าแนกตามส่วนงาน) โดยรายได้เหล่านีไ้ด้ตดัรายการซือ้ / ขายระหว่างกนัแล้ว 

ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การผลิต 

บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี  1,225 41.51 1,268 43.50 793 27.12 1,027 30.74 1,399 37.04 

บจก. คริสตอลไลน์ 96 - - 3 0.10 103 3.52 134 4.01 159 4.21 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 57 1.93 50 1.72 40 1.37 31 0.93 57 1.51 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 75 - - - - - - 63 1.89 - - 

รวมรายได้จากการผลิต  1,282 43.44 1,321 45.32 936 32.01 1,255 37.56 1,615 42.76 

การจัดจ าหน่าย 

H.Gringoire s.a.r.l. 100 82 2.78 88 3.02 99 3.39 124 3.71 120 3.18 

Pranda UK Limited 100 45 1.52 44 1.51 82 2.80 67 2.01 85 2.25 

Pranda North America, Inc. 100 444 15.05 345 11.84 655 22.40 864 25.86 828 21.92 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 75 60 2.03 60 2.06 49 1.68 88 2.63 153 4.05 

Pranda Jewelry Private Ltd. 51 52 1.76 66 2.26 92 3.15 83 2.48 114 3.02 

รวมรายได้จากการจัดจ าหน่าย  683 23.14 603 20.69 977 33.41 1,226 36.70 1,300 34.42 

การค้าปลีก 

บจก. พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 100 768 26.03 739 25.35 772 26.40 694 20.77 671 17.77 

H.Gringoire s.a.r.l. 100 2 0.07 - - - - - - - - 

Pranda UK Limited 100 52 1.76 49 1.68 19 0.65 17 0.51 - - 

Guangzhou Pangda Zhubao 
Shoushi Youxian Gongsi 

100 - - - - - - - - 8 0.21 

Pranda Trading (Shenzhen) Limited 100 - - - - - - 1 0.03 2 0.05 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 55 1.86 45 1.54 42 1.44 32 0.96 - - 

PT Pranda Marketing Indonesia 55 71 2.41 74 2.54 75 2.56 69 2.07 53 1.40 

รวมรายได้จากการค้าปลีก  948 32.12 907 31.11 908 31.05 813 24.33 734 19.43 

รวมรายได้จากการขาย  2,913 98.71 2,831 97.12 2,821 96.48 3,295 98.62 3,649 96.61 

บจก. แพรนด้า ลอดจิง้ 83 8 0.27 7 0.24 7 0.24 8 0.24 8 0.21 

รายได้อ่ืน  30 1.02 77 2.64 96 3.28 38 1.14 120 3.18 

รวมรายได้อ่ืน  38 1.29 84 2.88 103 3.52 46 1.38 128 3.39 

รายได้รวมทัง้สิน้  2,951 100 2,915 100 2,924 100 3,341 100.00 3,777 100 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์  
 

บริษทัฯ แบ่งลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
 

1.1  สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM) 
 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีสินคา้แบรนด์ตนเองท่ีวางต าแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกันเพื่อจบักลุ่มเป้าหมายผูใ้ช ้  
เคร่ืองประดบัระดบักลาง-สูงในหลากหลายภูมิภาค ประกอบดว้ย  

 Prima Gold เคร่ืองประดบัทองค าบริสุทธ์ิ 99.9% เนน้จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดเอเชีย และตะวนัออกกลาง 
 Prima Diamond เคร่ืองประดบัเพชรคุณภาพสูง เนน้จบักลุ่มลูกคา้ในไทย  
 Prima Art งานศิลป์จากทองค าบริสุทธ์ิ 99.9% จบักลุ่มลูกคา้ในเอเชีย 
 Julia เคร่ืองประดบัทองค าขาว 18K ฝังเพชร จบัตลาดอินโดนีเซีย 
 Merii เคร่ืองประดบัเงินคุณภาพสูง ฝังพลอย Cubic Zirconia จบักลุ่มลูกคา้ในไทยเป็นหลกั 
 Ariva เคร่ืองประดบัเงินแฟชัน่ จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดอเมริกา 
 Cai เคร่ืองประดบัเงินแฟชัน่ จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป 
 Gringoire เคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังอญัมณี จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป 
 Esse เคร่ืองประดบัแมกกาไซด ์จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป 
 Gemondo ธุรกิจ E-Commerce และ TV Shopping ส าหรับเคร่ืองประดบัอญัมณีแท ้จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป

เป็นหลกั 
 

โดยสินคา้แบรนดต์วัเองส่วนใหญ่จดัจ าหน่ายภายใตธุ้รกิจคา้ปลีกซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั บางส่วน
จดัจ าหน่ายภายใตก้ลุ่มธุรกิจจดัจ าหน่าย และบางส่วนจดัจ าหน่ายตรงไปยงั Distributor และ Retailer ในภูมิภาคต่าง ๆ 
 

1.2 สินค้าทีผ่ลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM) 
 

บริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อพฒันาสินคา้ร่วมกบั
ลูกคา้ (Original Design Manufacturing: ODM) ทั้งเคร่ืองประดบัทองค า เคร่ืองประดบัเงิน เคร่ืองประดบัทองเหลือง        
และแฟชัน่ฝังอญัมณีหรือประกอบวสัดุรูปแบบหลากหลาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีลูกคา้ท่ีส าคญัท่ีเป็นแบรนด์
เคร่ืองประดบักลางและสูง และร้านคา้จิวเวลร่ีในประเทศต่างๆ อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน 
ออสเตรเลีย รัสเซีย และญ่ีปุ่น และมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย โทรทศัน์ (TV) หา้งสรรพสินคา้ 
ร้านคา้ปลีกเครือข่าย (Chain Store) กลุ่มธุรกิจขายผา่นแคตตาลอ็ก และการขายผา่น website  
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2. การตลาดและการแข่งขนั 
 

2.1 นโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา 
 

 ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง และกลุ่มสินคา้ท่ีผลิตและ
ออกแบบร่วมกบัลูกคา้ บริษทัฯ มีนโยบายการตลาดท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
  

2.1.1 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (Own Brand Manufacturing: OBM) 
           กลยทุธ์การจ าหน่ายกลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง มุ่งเนน้การสร้างความมีเสถียรภาพใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทั

ในระยะยาว โดยมีแบรนด์สินคา้ทั้งท่ีเน้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกของตนเอง  และแบรนด์สินคา้ท่ีมุ่งเน้นขาย
ส่งผา่นยงัช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน ์และตวัแทนคา้ปลีกต่างๆ  ตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 ไทย บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั ซ่ึงท าธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ Prima Gold, Prima Diamond, 
Prima Art และ Merii ในประเทศไทย ไดด้ าเนินการปรับกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัทองค า 99.9% มุ่งเนน้สินคา้
กลุ่ม Masterpiece สินคา้ Limited Edition และสินคา้ Licensed Character และไดรั้บการตอบท่ีดีในตลาด รวมถึงพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ ของเคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังเพชร ดว้ยเทคนิคพิเศษ รวมถึงปรับกลยทุธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดใน
ช่องทางใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ และไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถรักษาระดบัการ
เติบโตของยอดขายของกลุ่มสินคา้เคร่ืองประดบัทองค า 99.9% และเคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังเพชรอยา่งต่อเน่ือง   

 
 เวียดนาม บริษทั แพรนดา้ เวียดนาม จ ากดั สามารถขยายฐานลูกคา้จากการท าการส่งเสริมการขาย       

และการตลาดอยา่งต่อเน่ืองทั้งสินคา้ Prima Gold และ Prima Art  ปัจจุบนับริษทัฯ มีจุดจ าหน่ายทั้งส้ิน 8 แห่งในเมืองโฮจิ
มินจแ์ละฮานอย โดยสินคา้ Prima Gold สามารถขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึน และสินคา้ Prima Art มีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง จากช่องทาง Corporate Sales และการจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมตามช่วงเทศกาล  

 
 อนิโดนีเซีย บริษทั แพรนดา้ มาร์เกต็ต้ิง อินโดนีเซีย จ  ากดั ซ่ึงมุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์บรนด ์Julia 

เคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังเพชร ซ่ึงไดด้ าเนินการปรับกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเมียมจบักลุ่มลูกคา้ผูห้ญิงวยั
ท างานท่ีมีรายไดร้ะดบักลางสูง และกลุ่มสินคา้ Wedding Collection เพื่อจบักลุ่มคู่รักหรือคู่แต่งงานใหม่ ปัจจุบนัมีจุด
จ าหน่ายทั้งส้ิน 38 แห่งในกรุงจาการ์ตา้และตามเกาะต่างๆ     

 

 อินเดีย บริษทั แพรนด้า อินเดีย จ  ากดั มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายสินคา้หัตถศิลป์แผ่นภาพทองค า 99.9%       
แบรนด ์Prima Art  ผ่านช่องทางร้านคา้ปลีกเคร่ืองประดบั โดยคอลเลก็ชัน่ส าคญัเป็นดีไซน์เทพเจา้ของศาสนาฮินดู ยงัคง
ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มโอกาสการจ าหน่ายสินคา้และรองรับกบั
ความตอ้งการในตลาดอินเดีย  
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 ฝร่ังเศส บริษทั H. Gringoire มีกลยทุธ์การขายในปี  2560  โดยมุ่งเนน้เพิ่มยอดขายต่อร้านคา้ปลีกเพิ่มข้ึน  
และลดจ านวนร้านคา้ปลีกท่ีสร้างยอดขายไดน้อ้ย  อีกทั้งมุ่งเนน้การจ าหน่ายโดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีถือเป็น 
Premium Club  โดยบริษทัฯ มีการพฒันาแบบสินคา้เคร่ืองประดบั 18K  ฝังพลอยท่ีใชเ้ทคนิคการเจียรไนพลอยเหล่ียมพิเศษ  
Gem Collection  จบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการเคร่ืองประดบัระดบั Exclusive ท่ีมีความพิเศษเฉพาะ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
 

 เยอรมนี  บริษทั Pranda & Kroll ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้แบรนด ์Cai  ซ่ึงเป็นแบรนดเ์คร่ืองประดบัเงินแฟชัน่ 
ยงัคงกลยทุธ์การขยายตลาดผา่นช่องทางร้านคา้ปลีกออนไลนต่์างๆ และรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีเป็นร้านคา้ปลีกเคร่ืองประดบั
ในยา่นท่ีส าคญั ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านหา้งสรรพสินคา้ Kaufhof  ซ่ึงปัจจุบนัมีจุดจ าหน่าย
แบรนด ์Cai กว่า 50 จุดจ าหน่าย  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์บรนด์ Gemondo เคร่ืองประดบัเงิน
ฝังอญัมณีแทคุ้ณภาพดี จ  าหน่ายผา่น TV Shopping Channel ของช่อง Channel 21 เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย
อยา่งชดัเจนข้ึน  

 
 อังกฤษ บริษทั Pranda UK Limited มุ่งเนน้การท าตลาดแบรนด์หลกั Gemondo ผ่านทางเวบ็ไซต ์

gemondo.co.uk โดยมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้สามารถใช้งานผ่านจอโทรศพัท์มือถือ และแทปเล็ต ไดอ้ย่างสะดวกข้ึน 
รวมถึงการท ากลยทุธ์เพิ่มจ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชม เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้  
 
2.1.2 กลุ่มสินค้าทีผ่ลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ODM) 
 

          ในปี 2560 ตามท่ีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟ้ืนตวั เป็นแรงผลกัดนัใหต้ลาดทัว่โลกไดรั้บอานิสงส์ ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดยโุรปหรือเอเชีย อาทิ เยอรมนี ฝร่ังเศส จีนและญ่ีปุ่น เป็นตน้  โดยส าหรับกลุ่มสินคา้ท่ีผลิตและออกแบบร่วมกบัลูกคา้ 
(ODM)  บริษทัฯ มุ่งเนน้กลยทุธ์การหาลูกคา้รายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง ในทั้งตลาดอเมริกาและยโุรป โดยสามารถขยายฐาน
ลูกคา้ใหก้วา้งข้ึนจากเดิม  ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีแบรนดข์องตนเองและมีความสามารถในการแข่งขนัระดบั
โลก มองหาผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความสามารถในการผลิตสินคา้คุณภาพสูงในแบบดีไซน์            ท่ีมี
ความประณีตและแตกต่าง มีความเขา้ใจในการออกแบบพฒันาสินคา้ร่วมกนั เขา้ใจมุมมองในเชิงการตลาด และเป็นผูผ้ลิต
ท่ีไดรั้บการรับรองเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีตรงกบัศกัยภาพของบริษทัฯ   

 
        นอกจากน้ี บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัในการสร้างฐานลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในดา้นประเภทธุรกิจ

ของลูกคา้ และดา้นความหลากหลายในเชิงภูมิภาคในอเมริกา ยโุรป และเอเชีย เพื่อกระจายความเส่ียงในอนาคต รวมถึงการ
ท างานร่วมกบัลูกคา้ในรูปแบบ Strategic Partner ซ่ึงเป็นผูน้  าดา้นแบรนดใ์นธุรกิจการคา้ปลีก ในสหรัฐอเมริกา  และไดมี้
การวางแผนร่วมกนัในระยะยาวกบัลูกคา้รายส าคญั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ 
ยงัเป็นการลดความเส่ียงในดา้นการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบ เป็นตน้   
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ 

  หน่วย:ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

รายได้จากตลาด
ต่างประเทศ 

1,662 57.05 1,772 62.59 1,913 67.81 2,479 75.24 2,395 65.63 

รายได้จากการขาย
ในประเทศ 

1,251 42.95 1,059 37.41 908 32.19 816 24.76 1,254 34.37 

รวม 2,913 100 2,831 100 2,821 100 3,295 100 3,649 100 
 
 

2.2 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยพึ่ งพาการส่งออกเป็นหลัก พิจารณาได้จากมูลค่า            
การส่งออกท่ีสูงถึง 12,842 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ  435,399 ลา้นบาท ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
ประเทศไทย  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมฯ น้ี ในตลาดโลกไดอ้ย่างดีเยี่ยม และ
ต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั  

 มูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดบัเงินท่ีขยายตวัร้อยละ 14.76 จากการส่งออกไปยงัเยอรมนี ออสเตรเลีย จีน  และ
ฮ่องกง ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 16.25 ร้อยละ 53.19 ร้อยละ 94.62 และร้อยละ 48.37 ตามล าดบั โดยเฉพาะจากจีนท่ีมีการน าเขา้
เพิ่มสูงถึงร้อยละ 94.62  เน่ืองจากมีการน าเขา้โดยตรงจากไทยมากข้ึน จากเดิมท่ีน าเขา้ผา่นฮ่องกงเป็นหลกั  

 ส าหรับคู่แข่งท่ีส าคญัไดแ้ก่ ประเทศจีน และอินเดีย ซ่ึงผลิตสินคา้ท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกัเช่นเดียวกบัประเทศไทย 
(Labor Intensive) อยา่งไรกดี็ เคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยยงัคงมีคุณภาพในระดบัท่ีสูงกว่าจีนและอินเดียอยา่งมีนยัส าคญั 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนัท่ีอาจจะรุนแรงข้ึนในอนาคต อุตสาหกรรมน้ีตอ้งมีการปรับตวัจากเคยรับจา้งผลิต 
(OEM) เป็นการร่วมออกแบบและผลิต (ODM) ใหม้ากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก ODM สามารถรักษาฐานลูกคา้ได ้   อยา่งมัน่คง และ
เปล่ียนจากการแข่งขนัเชิงราคาเป็นการแข่งขนัเชิงคุณภาพแทน 

 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 
 ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯอยู่ในระดบัดีมาก เน่ืองจากโครงสร้างของบริษทัฯ เก้ือหนุนต่อการแข่งขนั      

ในอนาคต โดยมีธุรกิจครอบคลุมฐานการผลิต (Production Operation)  ฐานการการจดัจ าหน่าย (Distribution Operation) 
และฐานการคา้ปลีก ( Retail Operation)  ในส่วนของฐานการผลิต (Production Operation) ท่ีหลากหลายในการผลิตสินคา้
เคร่ืองประดับทองและเงิน และยืดหยุ่นท่ีจะรองรับการค าสั่งซ้ือท่ีหลากหลายของลูกคา้ได้ อีกทั้ งยงัมีศูนยอ์อกแบบ        
และพฒันาสินคา้ของตนเอง (Design & Product Development Center) เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินคา้และตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัมีฐานการจดัจ าหน่าย (Distribution Operation) ของตนเองท่ีต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐฯ ยโุรป 
และเอเชีย ซ่ึงสามารถเปิดตลาดใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีฐานการคา้ปลีก (Retail Operation) โดยใชแ้บรนดข์องตนเอง
เพื่อกระจายความเส่ียงทางดา้นตลาดและมองหาตลาดท่ีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต 

 

 นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมปี 2560 รัฐบาลไดอ้อกประกาศมาตราการสนบัสนุนไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณี
และเคร่ืองประดบัของโลก (The World’s Jewelry Hub) โดยมี 1) มาตรการดา้นภาษีท่ียกเวน้อากรขาเขา้ทั้งหมดใหแ้ก่สินคา้
กลุ่มเคร่ืองประดบัและอญัมณี 2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยการยกระดบัมาตรฐานสินคา้ไทยใหเ้ป็น
ท่ียอมรับในตลาดโลก ก าหนดตราสัญลกัษณ์กลางท่ีใช้รับประกนัคุณภาพ (Hallmarking) จัดการประกวดออกแบบ
เคร่ืองประดับระดับนานาชาติ และจัดตั้ งสถาบันพัฒนาช่างฝีมือ 3)  มาตรการส่งเสริมด้านการตลาดจัดให้มี                       
การประชาสัมพนัธ์สินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

 

 ส าหรับแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมคาดวา่จะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนทั้งดา้นราคาและคุณภาพสินคา้ อนัเน่ืองจาก
มีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการเพิ่มผลิตผล (Productivity) มากยิง่ข้ึน รวมทั้งมี
การหาตลาดใหม่ๆเพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่ งพิ่งลูกค้ารายส าคัญ อีกทั้ งต้องมีการพฒันาตลาดค้าปลีกของตนเอง             
เพื่อกระจายความเส่ียง  
 

3. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 

3.1 ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
 

 บริษทัฯ ใช้การผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) ส าหรับงานในกลุ่ม Silver ส่วนงานในกลุ่ม High & 
Medium ซ่ึงเป็น “งานทอง” จะใชก้ารผลิตแบบจิวเวลร่ีชั้นสูง ใช้ช่างฝีมือ และเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั โดยบริษทัฯ จะมี
เทคโนโลยีการผลิตของบริษทัเอง ซ่ึงท าให้สินคา้เคร่ืองประดับอญัมณีออกมามีความสวยงาม ทนทาน และกรรมวิธี          
การผลิตจะมีอตัราการสูญเสียต ่า 

 การผลิตและการขายมีลกัษณะเป็นฤดูกาล คือ ความตอ้งการของผูซ้ื้อสุดทา้ย (ผูบ้ริโภค) จะมากในช่วงเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่ แต่ก็มิไดส่้งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพราะบริษทั สามารถควบคุม และวางแผน     
การผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 2556 - 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีปริมาณการขายแยกเป็น 4 ไตรมาส ดงัน้ี 

 

ไตรมาส 
2560 2559 2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1 945 32 604 21 684 24 866 26 971 27 
2 627 22 710 25 562 20 736 22 760 21 
3 627 22 639 23 731 26 789 24 988 27 
4 714 24 878 31 844 30 904 28 930 25 

รวม 4 ไตรมาส 2,913 100 2,831 100 2,821 10
0 

3,295 10
0 

3,649 100 
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บริษทัฯ มกี าลงัการผลติย้อนหลงั 5 ปี ดังนี้ 
 

ฐานการผลติ 
ก าลงัการผลติ (ล้านช้ิน) 

2560 2559 2558 2557 2556 
ในประเทศไทย 
โรงงานบางนา กรุงเทพฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
โรงงาน คริสตอลไลน ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ในต่างประเทศ 
โรงงาน แพรนดา้ เวยีดนาม 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
รวม 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

วตัถุดิบ 
             หน่วย : ลา้นบาท 

                 วตัถุดิบ 2560 2559 2558 2557 2556 
ต่างประเทศ :-      
 โลหะทองค า 299 331 267 225 498 
 โลหะเงิน - - - 2 - 
 ส่วนประกอบ 29 38 33 43 41 
 อญัมณี 53 83 52 82 74 
 อ่ืนๆ  60 55 46 58 50 
 รวม 441 507 398 410 663 
ในประเทศ :-      
 โลหะทองค า 211 156 224 242 260 
 โลหะเงิน 172 157 242 377 410 
 โลหะอลัลอย 6 2 2 2 3 
 ส่วนประกอบ 2 3 2 5 11 
 อญัมณี 282 309 305 295 309 
 อ่ืนๆ  58 54 64 101 94 
รวม 731 881 681 839 1,022 

รวมทั้งส้ิน 1,172 1,388 1,079 1,249 1,685 
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สัดส่วนการใช้วตัถุดิบ 
 

 2560 2559 2558 2557 2556 
วตัถุดิบต่างประเทศ (%) 38 37 37 33 39 
วตัถุดิบในประเทศ (%) 62 63 63 67 61 
รวม 100 100 100 100 100 

 
 บริษทัจะกระจายการจดัซ้ือวตัถุดิบต่างๆ ไปยงัผูจ้  าหน่ายหลายรายและรักษาสัดส่วนการซ้ือไม่ใหเ้กิน 30% ต่อราย 

และบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในเชิงการคา้ ดังนั้น บริษทัจะมีความเส่ียงลดลง หากมีการเปล่ียนแปลง/สูญเสีย              
ผูจ้  าหน่ายรายนั้นๆ ไป 
 

3.2  กระบวนการผลติหรือการก าจัดวตัถุดิบเหลอืใช้มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  

   บริษทัฯ ไม่เคยมีประวติัการกระท าผิดต่อส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณีจะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากบริษทัจะน าวสัดุ และเศษซากจากกระบวนการผลิตกลบัมาเป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตใหม่ อีกทั้ง บริษทั
ได้รับคดัเลือกให้เป็นสถานท่ีท างาน สะอาด ปลอดภยั ไร้มลพิษ โดยได้รับใบรับรองระดับทองจากส านักงานอนามยั
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน ซ่ึงพิธีจดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถุนายน 2545 ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 
ศนูยเ์ยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) ดินแดง  
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3.      ปัจจัยความเส่ียง 

 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของพฒันาการตลาดตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการด าเนินธุรกิจ          

จากท่ีฝ่ายบริหารเลง็เห็นโอกาสในเชิงธุรกิจบนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเสมอ ช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไดมี้            
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในประเทศคู่คา้ต่างประเทศท่ีส าคญั  รวมถึงตลาดภายในประเทศ           
ดงัท่ีปรากฏเป็นวกิฤตการณ์เร่ิมจากอเมริกาและไดแ้พร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคอยา่งรวดเร็วผ่านการคา้ท่ีเช่ือมโยงโดย
ระบบพาณิชยกรรมจากเทคโนโลยีชั้นสูงประกอบกบัการแพร่ขยายของโซเชียลมีเดียอย่างกวา้งขวาง จวบจนขณะน้ี
สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายตามท่ีตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บ่งช้ีถึงการฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงทิศทาง
ท่ีมีความชัดเจนยิ่งข้ึน อาทิ ผลการลงมติของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) กฏบตัรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง        
และกรอบนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง (Finance & Risk 
Management Committee) จึงไดมี้การแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีหนา้ท่ีศึกษา ทบทวน และประเมิน
ความเส่ียง เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อ
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั 

         

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  

จากการด าเนินกลยุทธ์ดา้นการกระจายความเส่ียงทางการตลาด (Market Diversification) ครอบคลุมสหรัฐฯ                 
กลุ่มสหภาพยุโรป และเอเชียนั้น บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสัมมนาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ท่ีเรียกว่า                            
World Strategic Meeting ข้ึนมาทุกปีเพื่อทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแพรนดา้         
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและตลาดในแต่ละประเทศโดยมุ่งเนน้ตลาดท่ีมีศกัยภาพแต่ยงัคงรักษา
ฐานการตลาดเดิมทุกแห่งเพื่อท าให้เกิดดุลยภาพดา้นรายไดร้วมจากการผลิต จดัจ าหน่าย และคา้ปลีก ในการเติบโต 
พิจารณาจากงบประมาณประจ าปี (Annual Budget) และแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Action Plan) ท่ีจดัท าจาก
ทุกบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ ทุกปี และแผนระยะยาว 5 ปี ระบุรายละเอียดอยา่งครบถว้นนบัตั้งแต่เป้าหมาย ตวัช้ีวดัผล    
การด าเนินงาน (KPIs) แผนการตลาด การเงินและการลงทุน รวมถึงแผนปฏิบติัการ (Action Plan) อีกทั้ง ไดมี้การจดั
ประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) เพื่อรายงานผล          
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแพรนดา้อย่างนอ้ยทุกไตรมาสเพื่อทราบ และปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทนัต่อสถานการณ์          
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยแผนงาน
เหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง   
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1.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลลบท่ีเกิดข้ึนจากการพึ่ งพิงการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ            

แม้ว่าลูกคา้จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีทางการค้ายาวนานกว่า 20 ปี ซ่ึงหากลูกค้ารายใหญ่เหล่าน้ีประสบปัญหาผล
ประกอบการตกต ่าจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัได ้ 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะด าเนินการลดการพึ่งพาของลูกคา้รายใหญ่โดยกระจายการขายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้
รายเดิมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และพยายามหาลูกคา้รายใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งเนน้จดัจ าหน่าย
สินคา้แบรนดข์องตนเองใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

1.3 ความเส่ียงในการเปิดตลาดค้าปลกี 
บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายฐานการคา้ปลีกของตนเองอยา่งต่อเน่ืองในภูมิภาคต่างๆ ประกอบดว้ยประเทศ

ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม สหราชอาณาจกัร เพื่อควบคุมช่องทางการจดัจ าหน่ายในอนัท่ีจะสร้างความมัน่คง              
และสม ่าเสมอของรายได้ ซ่ึงการลงทุนการค้าปลีกน้ีอาจมีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามท่ีได้
คาดการณ์ไว ้ทั้งน้ี เพราะความตอ้งการเคร่ืองประดบัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

บริษทัฯ มีหลกัในการพิจารณาเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นการลงทุนการเปิดตลาดคา้ปลีก ดงัต่อไปน้ี 
1) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) 

ในเบ้ืองตน้ บริษทั ฯ จะท าการศึกษาตลาดในเชิงมหภาคจากการศึกษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั       
ความตอ้งการสินคา้เคร่ืองประดบั คู่แข่งในตลาดและคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย 
การเมือง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ เลือกสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจในเชิงนโยบายท่ีจดัตั้งธุรกิจคา้ปลีกในแต่ละตลาดท่ีจะลงทุน 

2) ความเส่ียงของท าเลทีต่ั้งร้าน (Shop Location Risk) 
หลงัจากท่ีไดมี้การประเมินศกัยภาพของตลาดเป็นท่ียอมรับแลว้ จึงส่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายลง

ส ารวจพื้นท่ี เพื่อประเมินกลุ่มลูกคา้ คู่แข่ง เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจร่วมกบัการจดัท าประมาณการรายได ้
ค่าใช้จ่าย ประมาณการเงินลงทุนในสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ การตกแต่งร้าน เพื่อประเมินจุดคุม้ทุน                
และระยะเวลาคืนทุน ในกรณีท่ียงัไม่มัน่ใจในท าเลท่ีตั้ง บริษทัฯ จะเปิดเคานเ์ตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ระยะสั้น 1-3 เดือน
ก่อนเพื่อทดลองตลาด จนมัน่ใจว่ามีกลุ่มลูกคา้เพียงพอแก่การลงทุนจึงตดัสินใจเปิดร้านคา้ปลีกในระยะยาวต่อไป 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะเปิดจุดขายในห้างสรรพสินคา้ชั้นน า  ซ่ึงผูป้ระกอบการไดมี้การศึกษาท าเลท่ีตั้ง และก าหนด
กลุ่มลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการแลว้ในระดบัหน่ึง  

3) ความเส่ียงในการบริหารงาน (Operational Risk) 
บริษทัฯ มีการจดัท าแผนงานและงบประมาณรายปี โดยประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาสจากการติดตาม

ผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนครอบคลุมแผนการขาย การตลาด การเงิน การบริหารสินคา้คงเหลือการบริหารบุคลากร
และการควบคุมการปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายใหก้บัพนกังานทุกต าแหน่ง และมีการประเมินผล
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายท่ีตกลงร่วมกันในกรอบของระบบ             
และขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละแผนกและบุคลากรในองคก์รอา้งอิงกบัคู่มือการปฏิบติังาน (standard operating 
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procedures) ทั้ งน้ี ผลการประเมินตัวช้ีว ัดเป็นปัจจัยก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของพนักงาน              
และผูบ้ริหาร  

4) ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Property Safety Risk) 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง บริษทัฯ จึงมีการก าหนดนโยบายท่ีเขม้งวด                       

ในดา้นความปลอดภยัโดยพนกังานขายจะไดรั้บการอบรม มาตรการความปลอดภยัของทรัพยสิ์น การปฏิบติัตนในกรณี
เหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบสินคา้กรณีลูกคา้น าสินคา้มาคืนหรือแลกเปล่ียน  การตรวจรับเปล่ียนช่วงผลดัประจ าวนั       
และอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือแต่ละสาขาอยา่งสม ่าเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน     
มีการก าหนดอ านาจในการอนุมติัต่างๆอยา่งชดัเจนและมีการติดตั้งอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดและสัญญาณเตือนภยัหรือเพิ่ม
บุคลากรดา้นความปลอดภยัในจุดท่ีมีความเส่ียง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการท าประกนัภยัส าหรับสินคา้ทุกสถานท่ี
ครอบคลุมสินคา้ระหวา่งการขนส่งเพื่อป้องกนัความเสียหายเหตุสุดวสิัย 

5) ความเส่ียงด้านการก าหนดราคาสินค้าและส่วนลด (Price-Setting and Discount Risk) 
การก าหนดราคาสินคา้และส่วนลดเป็นไปตามกลยทุธ์ทางการตลาด (marketing strategy) ของต าแหน่งของ

ผลิตภณัฑ์ (product positioning) ของแต่ละตราสินคา้ (brand) ท่ีบริษทัมีอยู่ในการครอบครอง (portfolio) ท่ีตอ้ง                   
มีความชดัเจน เพราะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัฯโดยรวมในระดบัอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีบริษทัฯ คาดว่า
จะไดรั้บส่วนการก าหนดส่วนลดจ่าย ฝ่ายการตลาดของสินคา้แต่ละแบรนด์จะจดัท าโปรแกรมส่งเสริมการขายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ระบุส่วนลดจ่าย ของแถม และการผ่อนช าระซ่ึงจะตอ้ง ไม่กระทบ
ต่ออตัราก าไรท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บ  

การป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองค าซ่ึงเป็นตน้ทุนวตัถุดิบหลกัในการผลิตเคร่ืองประดบั
ทองอนัจะมีผลต่อราคาขาย บริษทัฯ ใชว้งเงินเช่าทอง (Gold Lease Facility) ดงันั้น ตน้ทุนขายสินคา้คงเหลือท่ีมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นทองจะปรับข้ึนลงตามราคาทองในตลาดโลกท าใหบ้ริษทัฯ สามารถก าหนดราคาขายสินคา้
ไดต้ามราคาทองในตลาดในช่วงนั้นๆ 

 
1.4 ความเส่ียงจากการเกดิสินค้าล้าสมัย 
 

บริษทัขายสินคา้ประเภทจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนความนิยมในตวัสินคา้ โดยในปี 2560 
บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ 1,868 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.60 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 44.30 ของ
สินทรัพยร์วม และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ1.78 เท่า การมีสินคา้คงเหลือจ านวนมากอาจส่งผลให ้         
ไม่สามารถขายสินคา้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท าให้สินคา้คงเหลือมีปริมาณมากและลา้สมยัได้ จึงจ าเป็นตอ้ง          
มีการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าท่ีท าใหก้  าไรสุทธิลดลง  

อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือท่ีคงคา้งจะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีค่าท่ีไม่มีการหมดอาย ุ                  
หรือเส่ือมสภาพซ่ึงกิจการสามารถท่ีจะน าไปผ่านกระบวนการสกัดและหลอมแปรรูปกลับมาเป็นวตัถุดิบท่ีใช ้              
ในการผลิตไดใ้หม่เกือบทั้งหมด และบริษทัฯ มีนโยบายบริหารจดัการเพื่อไม่ให้สินคา้คงคา้งนานโดยหากมีปริมาณ
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สินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ถึงจุดท่ีเกินก าหนดไว ้ บริษทัฯ ก็จะท าการส่งเสริมการขายโดยเปิดโชวรู์มเป็นกรณีพิเศษ
ข้ึนมา 

 
2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 
    2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  
 

         ทางบริษทัฯ ไดมี้การมุ่งขยายตลาดแบรนดแ์ละคา้ปลีกของตนเองทั้งในกลุ่มยโุรปและเอเชียซ่ึงในแต่ละประเทศ                
มีรูปแบบการออกแบบและรสนิยมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัเป็นอย่างมากอาจท าให้บริษทัฯ เกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทั้งทางดา้นการตลาด ดา้นการออกแบบ ดา้นการผลิต และการสร้างนวตักรรมใหม่  
 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ด าเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมกบักรมอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  

ช่างทองหลวง และวิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ ร่วมจดัตั้งโรงเรียนในโรงงานข้ึนมา โดยบริษทัฯ จะรับนกัเรียนเขา้

มาในโครงการปีละไม่ต ่ากว่า 100 คน เขา้เรียนหลกัสูตรช่างเคร่ืองประดบัในระดบั ปวช. หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ 

นกัเรียนกจ็ะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ าของบริษทัฯ ต่อไป โครงการน้ีด าเนินการต่อเน่ืองมากวา่ 16 ปี 

 เพื่อเป็นการรักษาพนกังานท างานใหอ้ยูก่บัองคก์ร บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน ดงัต่อไปน้ี:- 

-  สวสัดิการดา้นการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรู้จกัการออม  สวสัดิการ  
เงินกูเ้พื่อลดหน้ี  จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศยัให้แก่พนักงานโดย      
บริษทัฯ ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้พนกังานกูใ้นระยะยาว ดอกเบ้ียถูกกว่าธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไป 

- สวสัดิการด้านพฒันาความรู้ อาทิ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต และการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ                 
ทั้งภายในและภายนอก 

- สวสัดิการเพื่อสุขภาพ  อาทิ การจดักิจกรรมแอโรบิค  
- สวสัดิการเพื่อคุณภาพชีวิต  อาทิ การจดัหอพกั ขา้วเปล่าฟรี 3 ม้ือ จดัศูนยรั์บเล้ียงบุตรพนกังาน            
เป็นตน้ 

- สวสัดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ กรณีแต่งงาน มีบุตร อุปสมบท กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต                  
เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผูป่้วยในนอกเหนือจากประกันสังคม การท าประกันชีวิตกลุ่ม               
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้  

- สวสัดิการดา้นขวญัก าลงัใจ  อาทิ เบ้ียขยนั การจดังานเล้ียงประจ าปี งานเล้ียง  และรางวลัผูมี้อายงุานครบ
ตามเกณฑ ์กิจกรรมกีฬาสี เป็นตน้   

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

  

3. ปัจจัยความเส่ียง                                     ส่วนที่ 1 หน้า 20 
 
 

 ดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ จดัท า แผนพฒันาบุคลากรเชิงรุก โดยน าระบบการวดัผลปฎิบติังานดว้ยดชันี    

ช้ีวดั (KPIs) และการพฒันาสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองคก์ร ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยพฒันากระบวน        

การสรรหาคดัเลือก กระบวนการฝึกอบรมพฒันา และการประเมินผลงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 เพื่อการสร้างวฒันธรรมในองคก์รท่ีดี ให้พนกังานมีจิตส านึกในการท างานร่วมกนัดว้ยดี บริษทัฯ จึงไดส้ร้าง

ค่านิยมองค์กร (Core Values) ซ่ึงเรียกว่าแก่นแท้ของแพรนด้า คือ ผนึกก าลังเพื่อความเป็นหน่ึง                    

พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง และใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ พนกังานทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอด ปลูกจิตส านึกใหย้ดึถือ    

เป็นหลกัในการปฏิบติังาน บริษทัฯ เช่ือวา่น่ีคือรากฐานท่ีจะท าใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากล และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ต่างประเทศ บริษทัฯ ไดใ้ชม้าตรฐาน

แรงงานไทยเขา้มาพฒันาระบบงาน เช่น การจดัสถานท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยั  มีสุขอนามยัท่ีดี  มีมาตรการ

ป้องกนัมิใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหค้วามเสมอภาคแก่ทุกคน เป็นตน้ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพื่อสร้างระบบการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

และสร้างความเช่ือถือจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจประเมินระบบแลว้   

จากสถาบนับูโร เวอริทสั ประเทศไทย และไดรั้บการรับรองจากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ ใบรับรอง       

มีอายกุารรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กนัยายน 2559 - 2 กนัยายน 2562 

2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดิบ 
 

แมว้่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวั แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลให้ราคาโลหะทองค าและเงิน                        
มีความผนัผวนต่อเน่ือง โดยวตัถุดิบ อนัไดแ้ก่ โลหะทองค าและเงินเป็นตน้ทุนหลกัในการผลิตสินคา้เคร่ืองประดบั       
อญัมณีแท ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ด าเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นความผนัผวนของราคาวตัถุดิบส าหรับธุรกิจ      
การผลิตดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นราคาวตัถุดิบ บริษทัฯ ใชว้ิธีส่งผ่านราคาวตัถุดิบให้กบัลูกคา้ (Pass Through) ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มี

ก าไรหรือขาดทุนจากราคาวตัถุดิบปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 ประกนัราคาวตัถุดิบล่วงหนา้ (Forward Rate) ดว้ยการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน 

ทั้งน้ีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบไม่มีผลต่อธุรกิจการจดัจ าหน่าย และคา้ปลีก เน่ืองจากก าหนดราคาขายจาก
ตน้ทุนขายท่ีไดรั้บจากโรงงาน 
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3. ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในการผลิต  จดัจ  าหน่าย และคา้ปลีกสินคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นผลให ้           
บริษทัฯ มีรายไดส่้วนใหญ่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทบางส่วน โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าคญัอนัประกอบดว้ย
ทองค าและเงินซ่ึงเป็นสินคา้โภคภณัฑแ์ละน าเขา้เพชรพลอยบางส่วนซ่ึงก าหนดราคาดว้ยเงินต่างประเทศจึงเป็นวิธีท า
ธุรกรรมในสกุลเงินเดียวกนั (Natural Hedge) และบริษทัฯเลือกใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราล่วงหนา้ (Forward Contract)  
ในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

บริษทัฯ มีการตรวจสอบเครดิตลูกคา้เดิม และลูกคา้รายใหม่อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งก าหนดวงเงินให้เครดิต     
กับลูกค้าโดยมีการพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินอย่างละเอียด และมีการประเมินศักยภาพ
ความสามารถแข่งขนัของลูกคา้ในระยะยาว  อีกทั้ง บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามหน้ีอย่างใกลชิ้ด และการทบทวน
วงเงินท่ีให้กบัลูกคา้อยู่เป็นประจ า และหากพบว่าลูกคา้มีความเส่ียงในระดบัท่ีเกินกว่าจะรับไดอ้าจมีการขอมดัจ าค่า
สินคา้ก่อนรับค าสั่งซ้ือ  

นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงของวงเงินกูร้ะยะสั้ นท่ีใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนท่ีอาจไม่ได้รับการต่อสัญญานั้น                 
และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด บริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
สัดส่วนประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาดุลการช าระหน้ีตามความเหมาะสมของประเภทการลงทุน    
และด าเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกูป้ระเภทหมุนเวียนกบัหลายธนาคารป้องกนัการยกเลิกวงเงินกู ้และมีการรักษา
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษทัฯให้ไม่เกิน 1.5 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั (Floating rates) 
อยา่งไรกต็าม ฝ่ายจดัการไดมี้การเฝ้าติดตามอยา่งใกลชิ้ด และเห็นว่าความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อกิจการ 

 
4.  ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
 

        ความเส่ียงจากบริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ 25% 
  บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลผูก่้อตั้ งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2560                          

จ านวน 140,438,780 หุ้น คิดเป็น 38.78% ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด จึงอาจท าให้กลุ่มหุ้นดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิคดัคา้นหรือไม่อนุมติัการลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีขอ้บงัคบับริษทัหรือกฎมาย          
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 

     อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ได้ท าหน้าท่ีในการบริหารกิจการทั้ งด้านนโยบาย และแนวการปฏิบัติ                 
ดงันั้น  การกระท าการใดๆ กต็ามเก่ียวกบักิจการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้สูงสุดเป็นหลกั    
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 

แหล่งทีต่ั้ง ทีต่ั้ง ขนาดพืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงินกู้ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(พนับาท) 

กรุงเทพฯ เลขท่ีดิน 37 หนา้ส ารวจ 166 4,000 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง 
ดงัหมายเหตุ 

570,852 

 เลข ท่ีดิน 5830  หน้าส ารวจ 
31604 

300 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

6,100 

 เลข ท่ีดิน 6960  หน้าส ารวจ 
20491 

34 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

- 600  

 อ า ค า ร ห้ อ ง ชุ ด  เ ล ข ท่ี 
1093/64,68-70   แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

831.05  ตร.ม. บจก. พรีม่าโกลด์
อินเตอร์เนชัน่
แนลเป็นเจา้ของ 

- 1,536 

 ท่ีดินและอาคาร 333/1-3 เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี  ต าบล
หนองระ เวี ยง  อ า เภอ เ มือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000 

 2,420 ตร.ว. บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ          

(บจก.  แพรนดา้ 
ลอดจ้ิง)  

- 10,485 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 589,573 
 
หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จ านวนประมาณ 588 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพื่อค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
 

 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
คณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนกบับุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวติดภาระจ านองเพื่อค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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แหล่งทีต่ั้ง ทีต่ั้ง ขนาดพืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงินกู้ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(พนับาท) 

กรุงเทพฯ เลข ท่ีดิน 4605  หน้าส ารวจ 
28711 

1,338 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

9,265 

 เลข ท่ีดิน 4606  หน้าส ารวจ 
28712 

2,000 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

81,164 

รวมสินทรัพย์ถือไว้เพือ่ขาย 90,429 
 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
(ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระ
ผูกพนัค า้
ประกนั
เงินกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม     

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรัพย์สิน 
กรุงเทพฯ ท่ีดินและส่วนปรับปรุง      

 2 8  ซ .บ า งนา -ตร าด  2 8 
แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

ประกอบดว้ย
อาคาร ส านกังาน
และโรงงานเน้ือท่ี 

2,200 ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านอง ดงั
หมายเหต ุ

9,801 

ส านกังานใหญ่ 

 อาคาร 28 ซ.บางนา-ตราด 
28 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

 
 

 78,239  

 ท่ีดินและส่วนปรับปรุง      
24 ซ.บางนา-ตราด 28 แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 

มีเน้ือท่ี 2,182 
ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านองดงั
หมายเหต ุ

17,229 

โรงงาน, 
อาคาร

ส านกังานใหญ่ 
5 ชั้น 

 อาคาร   24, 38 ซ.บางนา-
ตราด 28 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
247,481 

 ท่ี ดิ น แล ะ ส่ วนป รับป รุ ง 
25,27,29 ซ.ลาซาล 51 แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 

ประกอบดว้ย
อาคาร หอพกั 
และอาคาร

สโมสรบนเน้ือท่ี 
2,100 ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านองดงั
หมายเหต ุ

8,690 
หอพกัและ

อาคารสโมสร 
อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและขนาด

พืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระ
ผูกพนัค า้
ประกนั
เงินกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงั
หักค่าเส่ือม    
(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรัพย์สิน 
 อาคาร  25,27,29 ซ.ลาซาล 

51 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

   4,920 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

 ท่ีดินและส่วนปรับปรุง    
เลขท่ีดิน 
5958,308,5430,5431แขวง
บางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 1,075 ตรว. 
บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

39,543 

กรุงเทพฯ ส่วนปรับปรุงอาคาร  
เลขท่ีดิน 
5958,308,5430,5431แขวง
บางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

    
18,235 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

 

ห้องชุด เลขท่ี 1093/64,  
68-70 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 831.05  ตร.ม. 

บจก.พรีม่า 
โกลดอิ์นเตอร์
เนชัน่แนล
เป็นเจา้ของ 

 27,389 ส านกังาน 

 

ท่ีดิน 22 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 724 ตร.ว. 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านองดงั
หมายเหต ุ

5,762 
อาคาร

ส านกังาน
และโรงงาน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
22 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

753 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงินกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม  

(พนับาท) 

วตัถุประส
งค์ในการ
ถือครอง
ทรัพย์สิน 

ต่าง 
จงัหวดั 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  
332-333 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-
โชคชยั ต.หนองระเวียง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา  
30000 

เน้ือท่ี 3,200 
ตร.ว. 

 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

8,212 

โรงงาน 
 อาคาร 332-333 หมู่ 6      

ถ.ราชสีมา-โชคชยั ต.
หนองระเวียง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

8,448 

 ท่ีดินและส่วนปรับปรุง    
330 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-โชค
ชยั  ต.หนองระเวียง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

มีเน้ือท่ี 3,200 
ตรว. 

บริษทัเป็น 
เจา้ของ 

 
ไม่มี 

11,693 

โรงงาน 
 อาคาร 330 หมู่ 6              

ถ.ราชสีมา-โชคชยั            
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

17,798 

 ท่ีดิน 331 หมู่ 6                 
ถ.ราชสีมา-โชคชยั            
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

มีเน้ือท่ี 1,600 
ตรว. 

 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

1,600 

 

 อาคาร 331 หมู่ 6              
ถ.ราชสีมา-โชคชยั            
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

 

 

 399 
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แหล่งทีต่ั้ง 
 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงินกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม         

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรัพย์สิน 
ต่างประเทศ อาคาร  No. 16 

Road 2A, Bien Hoa 
Industrail Zone II, 
Dong Nai, Vietnam 

 
 

10,637 ตร.ม. 

บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ (Pranda 
Vietnam Co., 

Ltd.) 

 
 

ไม่มี 

 
 

5,582 

 
 

โรงงาน 

 อาคาร  Pranda 
House, Rewa State 
512, Rewa Estate, 
M.G. Road, 
Mulund (West)  – 
400080 India 

522 ตร.ม. บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ (Pranda 
Jewerly Private 

Limited) 

ไม่มี 39,227  

รวมทีด่ิน ส่วนปรับปรุงทีด่ิน และอาคาร 551,001  
 

หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
จ านวนประมาณ 444 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหว่างการติดตั้งและก่อสร้าง 

รวมถึงส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงินกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม 
(พนับาท)  

1. เคร่ืองจกัร บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 22,586 
2.เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 107,611 

3. ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 4,437 
4. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 1,777 
5. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า บริษทัยอ่ย ไม่มี 12,355 

รวม 148,766 

รวมสินทรัพย์ – สุทธิ 699,767 
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 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  ไดแ้ก่ 
  ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และตราสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าตามบญัชี
เท่ากบั 32.68 ลา้นบาท (2559 : 33.55 ลา้นบาท) 
  

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ การลงทุนในการผลิต จดัจ าหน่าย และการ     

คา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั และธุรกิจเช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นธุรกิจน าเขา้
และจ าหน่ายวตัถุดิบโลหะมีค่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
  หน่วย   

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2560 2559  2560 2559 2560 2559 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
Pranda North America, Inc.  2 2 พนัเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 120,283 120,283 

H.GRINGOIRE s.a.r.l. 5 5 ลา้นยโูร 100 100 344,423 344,423 
Pranda UK Ltd. 0.5 0.5 ลา้นปอนด ์ 100 100 28,973 28,973 
Pranda Vietnam Co., Ltd. 1.5 1.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 48,180 48,180 

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน์ จ  ากดั 100 100 ลา้นบาท 96 96 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั 50 50 ลา้นบาท 83 83 41,125 41,125 
Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi  3.35 3.35 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 112,523 112,523 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 14.96 14.96 ลา้นยโูร 75 75 575,303 575,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 44,255 44,255 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited 0.55 0.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 17,437 17,437 

รวม      1,626,502 1,626,502 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (975,237) (802,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      651,265 842,083 

  

 

 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                    แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

  4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ                                      ส่วนท่ี 1 หนา้ 28   

 
บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เพ่ิมข้ึน

จ านวน 386 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั
ยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ย
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั น าเขา้และจ าหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม     5,379 3,904 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     8,979 7,504 

 
 
 4.3 การเปิดเผยราคาประเมนิทรัพย์สิน 

 
     ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้จัดให้ผู ้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการในอนาคตโดยใชเ้กณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(“Market Approach”)  
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
-ไม่มีคดีท่ีมีวงเงินฟ้องร้องตามเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผย - 
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6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 
 

ช่ือบริษัท    บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์    PDJ (มีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561) 
ประเภทธุรกจิ    ผลิต จดัจ าหน่าย และคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั 
 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่   เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา 
     กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษัท   0107537001986 
โทรศัพท์    +66 2769 9999 
โทรสำร     +66 2769 9998 
ทุนจดทะเบียน    409,529,000 บาท 
ทุนช ำระแล้ว    409,529,000 บาท 
Home Page    www.pranda.com 
Responsible Person   นางปราณี           คุณประเสริฐ Email : pranee@pranda.co.th 
     นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์   Email : pramote@pranda.co.th 
 
 
ที่ตั้งสำขำ    เลขท่ี 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ  าเภอเมือง 
     จงัหวดันครราชสีมา 30000 
ประเภทธุรกจิ    ผลิตเคร่ืองประดบัแท ้
โทรศัพท์    +66 044 212 593-4 
โทรสำร     +66 044 334 718 
Responsible Person   นายสมศกัด์ิ    ศรีเรืองมนต ์
Email     Somsak_s@pranda.co.th 
 
 

http://www.pranda.com/
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6.1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 
 

ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%) 
ของ
บริษัท 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(%) ของผู้
ร่วมทุน 

ทุน                   
จดทะเบียน 

ทุนช าระ
แล้ว 

บริษัท คริสตอลไลน์ จ ากัด 
22 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์   +66 2746 9580-5 
โทรสาร    +66 2399 4878 
Home Page: www.crystaline.com 
Responsible Person: 
 นางสนุนัทา เตียสวุรรณ์ 
Email: sunanta@pranda.co.th 

ผลิต และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ 

96 
 

 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 

Pranda Vietnam Co., Ltd. 
No.16 Road 2A, Bien Hoa Industrial 
Zone II,  
Dong Nai Province, Vietnam 
โทรศพัท์ +84 613 836 627, +84 613 836 
739 
โทรสาร  +84 613 991 798 
Responsible Person: นายสนัตภิาพ ริยาย 
Email: santiparp@pranda.com.vn 

ผลิต จดัจ าหน่าย และ 
ค้าปลีกเคร่ืองประดบั 

100  1.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

1.5 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
Ebereschenweg 3 - 75180  
Pforzheim Germany 
โทรศพัท์  +49  7231 154 47 0   
โทรสาร   +49  7231 154 47 25 
Home Page: www.kroll-schmuck.de 
                     www.cai-jewels.com 
Responsible Person: Mr. Gregor Kroll 
Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de 

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้ 

 

75  14.96 
ล้านยโูร 

14.96  
ล้านยโูร 

ผู้ ร่วมทนุ : Mr. Gregor Kroll 
 

  25   

 
 
 

http://www.crystaline.com/
mailto:santiparp@pranda.com.vn
http://www.kroll-schmuck.de/
mailto:gregor.kroll@pranda-kroll.de
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน               
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 
เลขท่ี 1093/64 ชัน้ 12 อาคารเซ็นทรัลซิตี ้
บางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์  +66 2745 6111 
โทรสาร   +66 2745 6117 
Home Page: www.primagold.co.th 
Responsible Person: 
นางสาวชลวิชา ฤกษ์วิทรูกลุ 
Email: chonvicha@primagold.co.th 

ค้าปลีก
เคร่ืองประดบัใน
ประเทศไทย 

100  200 ล้านบาท 200 ล้านบาท 

PT Pranda Marketing Indonesia 
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 
13420, Indonesia 
โทรศพัท์ +62 21 819 9280-2 
โทรสาร  +62 21 819 9223 
Responsible Person: Mr. Kenny 
Salmon 
Email: Kenny_salmon@yahoo.com    

ค้าปลีก
เคร่ืองประดบั 
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

มีอ านาจควบคมุ    
ก า ร ก า ห น ด
นโยบายและการ
ด าเนินงานโดย 
บจก.พรีม่าโกลด์ 
อิ น เตอ ร์ เนชั่น
แนลและรวมถึง
มีอ านาจในการ
ออก เ สียงและ
ส่วนได้เสียร้อย
ละ 55  

 2 หมื่นล้าน 
รูเปีย

อินโดนีเซีย 

1 หมื่นล้าน 
รูเปีย

อินโดนีเซีย  

ผู้ ร่วมทนุ : 1) Mr. Johnny Salmon 
                2) Mr. Kenny Salmon 
                3) Mrs. Yuen Wan Ha  

                4) PT. Sumberkreasi 
Ciptalogam  

  30 
15 
10 
45 

  

Pranda North America, Inc. 
No. 1 Wholesale Way, Cranston, 
Rhode Island, 02920 USA   
โทรศพัท์  +1 401 946 2104   
โทรสาร   +1 401 946 2109 
Responsible Person: Ms.Maureen 
Kelley 

Email: maureen@prandana.com 

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้
และเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา 

100  2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

http://www.primagold.co.th/
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน           
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

H.GRINGOIRE s.a.r.l 
No.79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, 
France 
โทรศพัท์ +33 1 53 01 95 41 
             +33 6 07 95 99 65 
โทรสาร  +33 1 5301 9540 
Home Page: www.h-gringoire.fr 
Responsible Person : Mina El Hadraoui 
                                 : Laurence Brunel 
Email: M.ElHadraoui@h-gringoire.fr 
         : l.brunel@h-gringoire.fr 

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้ใน
ประเทศฝร่ังเศสและ

ยโุรป 
 

100  5 ล้านยโูร 5 ล้านยโูร 

Pranda UK Limited 
PO BOX 59  West Molesey Surrey  KT8 
8AY, United Kingdom 
โทรศพัท์  +44 1 0208 783 2023 
โทรสาร   +44 1 0208 783 2010 
Home Page: www.prandaonline.co.uk 
Responsible Person: Mr. Malcolm Pink 
Email: malcolmpink@pranda.co.uk 

จดัจ าหน่าย และค้า
ปลีกเคร่ืองประดบัใน
ประเทศองักฤษและ

ยโุรป 

100  0.5 ล้าน
ปอนด ์

0.5 ล้านปอนด ์
 

Pranda Jewelry Private Limited 
O2, Commercial Bldg. A-1005,1006,1007 
Plot no. 23-24, Near Minerva Industrial 
Estate, 
Mulund (W), Mumbai- 400080. (India)  
โทรศพัท์ +91 22 2565 2121,  
             +91 22 2568 2121,  
             +91 22 2569 2121 
Responsible Person: Mr. Vinod Tejwani 
Email: vinod@pranda.co.in 

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้ใน
ประเทศอินเดีย 

51  150 
ล้านรูปี
อินเดีย 

87.2114  
ล้านรูปีอินเดีย 

ผู้ ร่วมทนุ : Gunjan Jewelry Private Limited   49   

mailto:vinod@pranda.co.in
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วม

ทุน 

ทุน                   
จด

ทะเบียน 

ทุนช าระ
แล้ว 

P.T.Sumberkreasi Ciptalogam  
(เดมิช่ือ P.T. Pranda SCL Indonesia) 
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 
13420,Indonesia 
โทรศพัท์ +62 21 819 9280-2 
โทรสาร  +62 21 819 9223 
Responsible Person: Mr. Johnny Salmon 
Email:  Johnny@prandascl.com 

ผลิต และจดั
จ าหน่าย

เคร่ืองประดบัแท้ 

19  4 พนัล้าน
อินโดนีเซีย 
รูเปียส 

4 พนัล้าน
อินโดนี   
เซียรูเปียส 

ผู้ ร่วมทนุ : 1) Mr. Johnny Salmon 
                2) Mr. Kenny Salmon 
                3) Ms. Virsosa Salmon 
                4) Mrs. Yuen Wan Ha 

  

25 
20 
20 
16 

  

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จ ากัด   
75/51 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 24  
ซอยสขุมุวิท 19 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  +66 2204 1441-3   
โทรสาร   +66 2204 1444 
Responsible Person: Mr. Heechan Song 
Email:  hcsong@koreazinc.co.kr 

น าเข้าและจดั
จ าหน่ายโลหะเนือ้
เงินบริสทุธ์ิ    และ
ทองค าบริสทุธ์ิในรูป

เมด็และแท่ง 
 

40  30 ล้าน
บาท 

9 ล้าน
บาท 

ผู้ ร่วมทนุ : 1) บจก.โคเรีย ซิง้ค์ 
                2) บจก.แอลจีอินเตอร์เนชัน่แนล 

คอร์ปอเรชัน่ (สิงคโปร์) พีทีอี 
               3) นางสาวฐิตมิา สรไกรกิตกิลู                

  

34.50 
14.50 

 
11.00 
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6.1.3 บุคคลอ้ำงองิอืน่ๆ 
 

ข้อมูลส ำคัญอืน่ -ไม่มี - 

ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน               
จดทะเบียน 

ทุนช าระ
แล้ว 

บริษัท แพรนด้า ลอดจิง้ จ ากัด 
เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28  แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์ +66 2361 3311, +66 2393 8779
โทรสาร  +66 2361 3088, +66 2398 2143 
Responsible Person:  
นางพนิดา  เตียสวุรรณ์ 
Email: panidda@pranda.co.th 

ให้บริการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์/ 
สงัหาริมทรัพย์ 

83  50 ล้านบาท 50 ล้านบาท 

ผู้ ร่วมทนุ : 1) บจก.แพรนด้า โฮลดิง้ 
               2) บจก.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ 
               3) บจก. อาร์ตโิก้ คร๊าฟส์                

  

7 
7 
3 

  

นายทะเบยีนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ +66 2009 9000 โทรสาร +66 2009 9991  
SET Contact center +66 2009 9999 
www.set.or.th/tsd 
อีเมล์ SETContactCenter@set.or.th 
 

ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
(เดมิช่ือ บริษัท ส านักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ +66 2264 0777 โทรสาร +66 2264 0789-90 
 www.ey.com 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 
540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศพัท์ +66 2264 8000 โทรสาร +66 2657 2222 
www.weerawongcp.com 
 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.ey.com/
http://www.weerawongcp.com/
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ส่วนที ่2  
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1. บริษทัมีทุนจดทะเบียน 409,529,000 บาท  

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 409,529,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 409,529,000 หุน้ 
2. บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน   

 

7.2  ผู้ถือหุ้น  
 1. รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

(ก)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น  

1. กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งบริษทั 140,438,780 34.29% 

    นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 5.37% 

    นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 19,587,160 4.78% 

    นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,170,960 4.44% 

    นางปราณี คุณประเสริฐ 9,910,360 2.42% 

    นางรัชรา พรรุ่งโรจน ์ 9,521,960 2.33% 

    นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 9,280,560 2.27% 

    นางประพีร์   สรไกรกิติกลู 7,400,060 1.81% 

    นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 2,720,500 0.66% 

    บุตรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก่้อตั้ง 27,056,500 6.61% 

    บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จ ากดั/1 14,794,300 3.61% 

2. นายประทีป ตั้งมติธรรม 37,778,400 9.22% 

3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 16,667,600 4.07% 

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,613,800 3.08% 

5. นายสมชาย ปัดภยั 12,100,000 2.95% 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น  

6. BANK OF SINGAPORE LIMITED 11,844,700 2.89% 

7. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล 7,887,900 1.93% 

8. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาลเพื่อการเล้ียงชีพ 6,227,600 1.52% 

9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 5,351,345 1.31% 

10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-
HOST-PLUSPTY LTD-HOSTPLUS POOLED 
SUPERANNUATION TST -PARADICE GLO SMALL 

3,746,100 0.91% 

รวม 254,656,225 62.18% 

 
 ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบันได้จาก
เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หวัขอ้ ขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุน้ : ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่) ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 

 

     หมายเหตุ  /1 บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จ  ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย:-- 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้นทีถ่ือ สัดส่วนการถือหุ้น  

1. นางสาวจรุณีย ์     เตียสุวรรณ์ 220,000 22% 

2. นางปราณี          คุณประเสริฐ 120,000 12% 

3. นางสุนนัทา          เตียสุวรรณ์ 120,000 12% 

4. นางประพีร์         สรไกรกิติกลู 110,000 11% 

5. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์ 110,000 11% 

6. นางพนิดา         เตียสุวรรณ์ 100,000 10% 

7. นางสาวพิทยา    เตียสุวรรณ์ 100,000 10% 

8. นายปิติพงษ ์         เตียสุวรรณ์ 50,000 5% 

9. นายชยัศกัด์ิ ศกัด์ิธนเศรษฐ 50,000 5% 

10. นายมนสั บารมีชยั 20,000 2% 

รวม 1,000,000 100.00% 
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                (ข) ไม่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั 

  กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีอิทธิพล ประกอบดว้ย กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งตาม (ก) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 
 

2. บริษทัไม่ได้ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน่ (holding company)  
 

3. บริษทัไม่มข้ีอตกลงระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการ               
    บริหารงานของบริษทั 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่  

  ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัและเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นซ่ึงจดัข้ึนใน
วนัท่ี 29 มกราคม 2561 บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ  านวน
วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunity Fund I โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
มูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดดงัน้ี 

1) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 มีมูลค่าไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดย
แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

2) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 2 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาทโดย
แบ่งออกเป็น 40 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

3) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 3 มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาทโดย
แบ่งออกเป็น 20 ชุดยอ่ย มูลค่าชุดละไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯด าเนินการขายหุน้ท่ียงั
ไม่ไดจ้  าหน่ายแลว้เสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษทัฯเผยแพร่
ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลาการขาย
หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
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อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี
ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารก าหนด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

การช าระคนืเงินต้น ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้บริษทัฯต่อหุ้นไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีจะ
แปลงสภาพ 

 

2) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯค ร้ัง ท่ี  2                               
(PDJ-W2) 

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วธิีการเสนอขาย ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)        
ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 16 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 
(16:1) 

จ านวนทีอ่อก 25,595,562 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจัดสรร 16 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 

อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนบริษทั
ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 ได้ 1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ีครบ 1 ปี นับแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท า
การของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั 
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

 

3) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 3                                
(PDJ-W3)  

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วธิีการเสนอขาย ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 16 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 (16:1) 

จ านวนทีอ่อก 25,595,563 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจัดสรร 16 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 

อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนบริษทั
ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W3 ได้ 1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ีครบ 2 ปี นับแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท า
การของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั 
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

4) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 4                                                       
(PDJ-W4)  

ช่ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วธิีการเสนอขาย ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 8 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 (8:1) 

จ านวนทีอ่อก 51,191,125 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจัดสรร 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 

อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนบริษทั
ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W4 ได้ 1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ีครบ 3 ปี นับแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท า
การของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั 
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
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5) อนุมติใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัฯและหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2  

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

จ านวนทีอ่อก 20,476,450 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

สัดส่วนการใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 สามารถใชสิ้ทธิไดต้าม
รายละเอียดดงัน้ี 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1:  สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคน
ไดรั้บจดัสรรจากบริษทั 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บ
จดัสรรจากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 และ 2) 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคน
ไดรั้บจดัสรรจากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

วธิีการพจิารณาจัดสรร บริษทัจะพิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ตาม
ความส าคญัของกรรมการและพนกังานต่อการด ารงอยูแ่ละการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
ความเหมาะสมจากต าแหน่งหนา้ท่ีงาน ความรับผดิชอบท่ีมีต่อบริษทั อายงุาน 
ประสบการณ์ ผลประโยชนท่ี์จะน ามาสู่บริษทัในอนาคต  

อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานคร้ังที ่2 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 จ  านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้
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สามญัเพิ่มทุนบริษทัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 
คร้ัง ในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและ
พนกังานคร้ังท่ี 2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทั ให้
เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปีจากงบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร เง่ือนไขทางการเงิน และการตั้งส ารองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

 
บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลงัหกัส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ

จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทุน และจะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั           
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2544-2560 เป็นดงัน้ี 

 
 

ประจ าปี 
ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ           
การจ่ายเงินปัน

ผล 

เงินปันผล
จ่าย (ล้าน
บาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงินปันผลต่อ
หุ้น (บาท) 

2544 364.72 13.71 50.00 20.00 2.50 /1 
2545 370.42 27.80 105.36 210.73 0.50 
เงินปันผลพิเศษจากก าไรสะสมซ่ึงเป็น
ก าไรสุทธิของปี 2545 

- - 66.28 200.96 0.30 

2546 312.06 46.05 143.70 261.27 0.55 
2547 361.76 57.35 207.46 319.18 0.65 
2548 356.59 59.63 212.65 327.15 0.65 

 
ประจ าปี ก าไรสุทธิ ร้อยละ           เงินปันผล จ านวนหุ้น เงินปันผลต่อ
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(ล้านบาท) การจ่ายเงิน      
ปันผล 

จ่าย         
(ล้านบาท) 

(ล้านหุ้น) หุ้น (บาท) 

เงินปันผลพิเศษจากก าไรสะสมซ่ึงเป็น
ก าไรสุทธิของปี 2548 

- - 111.84 372.79 0.30 

2549 432.27 58.36 252.28 388.13 0.65 
2550/2  396.49 54.90 217.66 395.75 0.55 
2551 300.07 52.75 158.29 395.75 0.40 
เงินปันผลระหวา่งกาลของก าไรสุทธิ 
งวดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 

169.00 11.12 39.81 398.16 0.10 

2552 357.90 47.85 171.25 398.25 0.43 
เงินปันผลพิเศษจากก าไรสะสมซ่ึงเป็น
ก าไรสุทธิของปี 2551 

- - 119.48 398.25 0.30 

เงินปันผลพิเศษจากก าไรสะสมซ่ึงเป็น
ก าไรสุทธิของปี 2550 

- - 120.20 400.67 0.30 

2553 343.79 58.33 200.54 401.09 0.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิงวด 
9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

408.03 9.88 40.33 403.33 0.10 

2554 441.14 45.76 201.86 403.71 0.50 
เงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิงวด 
9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

337.40 12.04 40.63 406.28 0.10 

2555 414.27 49.08 203.33 406.66 0.50 
2556 219.73 37.28 81.9 409.52 0.20 
2557 146.62 41.89 61.43 409.52 0.15 
2558 67.05 30.01 20.12 402.39 0.05 
2559 (1.32) - - - - 
2560/3 (419.25) - - - - 

 

หมายเหตุ : /1 ราคาพาร์เท่ากบั 10 บาท และหลงัจากปี 2544 เป็นตน้ไป ราคาพาร์เท่ากบั 1 บาท 
/2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 14/2550 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 มีมติเก่ียวกบันโยบาย       
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ        
ทั้งน้ีเน่ืองจากปี 2550 เป็นตน้ไปบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทั
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ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก “ส่วนไดเ้สีย” เป็น “วิธีราคาทุน” ส่งผลท าใหก้  าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากนั 

/3 ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560  คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลให้น าเสนอต่อ          
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 
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โครงสร้างการจดัการ 
 

1.  คณะกรรมการบริษัท 
  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทัทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน  
2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน โดยในจ านวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 

  
รายช่ือ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่ง /1 

1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 20 เมษายน 2559 
2. นางประพีร์      สรไกรกิติกลู รองประธานกรรมการบริษทั 20 เมษายน 2559 

3. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2560/2 

4. นางปราณี        คุณประเสริฐ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 20 เมษายน 2560/2 

5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 
กรรมการ/ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่า
ร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 

21 เมษายน 2558 

6. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2559 

7. นายวรีะชยั       ตนัติกลุ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

21 เมษายน 2558 

8. นางรวฐิา          พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2558 

9. นายจ านงค ์    วฒันเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2560/2 
 

หมายเหตุ :   /1 วนัท่ีด ารงต าแหน่ง เป็นวนัท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

   /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง         
ไดแ้ก่ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ นางปราณี คุณประเสริฐ และนายจ านงค ์  วฒันเกส 

 

รายนามท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ 1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 2. เรือโทอนนัต ์ปานะนนท ์ร.น  
และ 3. รศ. สริตา บุนนาค 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามและท าการแทนบริษทั ประกอบดว้ย นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ หรือนางประพีร์ สรไกรกิติกลู 

ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์ หรือนางปราณี คุณประเสริฐ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคน
พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
องค์ประกอบของกรรมการบริษทั 
1.  คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
2.  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยท่ี
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก 

4.  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
5.  ประธานกรรมการบริษทั ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
6.  การแต่งตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและ

ชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ   
การพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ
เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

7.   กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูก  
 เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

8.  คณะกรรมการบริษทัควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity)ทั้งในดา้น ทกัษะ เช่น ดา้น
อุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น 
ตลอดจนเพศและอายุท่ีจ  าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

9.  คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุล
กนัอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
ท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 
1.    กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง    

  พอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
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2.    ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด  

3.    ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลง  การจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีก าหนดให้ถือปฏิบติัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือ     
การตดัสินใจของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์

4.     กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1.     ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้งน้ี  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ 

3.     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.     ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  า
ขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

       ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ: ใหร้วมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้
กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั       
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บ
ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย   บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้น           
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้   จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7.    ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8.    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ          
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision)ได ้
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ในการด าเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยควา มรับผิดชอบความระมัดระวัง              

และรอบคอบ (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Duty of Obedience) การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา                     
(Duty  of Disclosure) และใหค้ณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก  าหนดวสิัยทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทั้งดูแลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
   2. พิจารณาก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนักลุ่มบริษทั และก าหนดเง่ือนไข       
       ตามความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชนข์องบริษทั และไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
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4. การพิจารณาและติดตามงาน ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการดา้นกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ครอบคลุมถึงแผนงานดา้นต่างๆ     

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง        
ท่ีส าคญัทางกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทั 

4.2 ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณี
ท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดจะตอ้งมีการหารือเพื่อหาขอ้แกไ้ข เป้าหมายดงักล่าว
ควรครอบคลุมหลายๆด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวดัประสิทธิภาพของ       
ผลปฏิบติัและการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนๆ 

5. การบริหารบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
5.1 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบัวสิัยทศัน ์และกลยทุธ์ทางดา้นการบริหารบุคลากร  
       และแผนพฒันาบุคลากร 

   5.2 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธ์ดา้นค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทั พิจารณา  
         และอนุมติัแผนค่าตอบแทนต่างๆท่ีอิงกบัผลการปฏิบติังานเพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการว่าจา้งและรักษา

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
5.3 ดูแลใหมี้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจนโปร่งใส เหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดับสูง ตลอดจนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหบ้ริษทัมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษทัมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดับสูงโดย         
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าไตรมาส และประจ าปีท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้

5.5 ดูแลใหมี้การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
6.  การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบวสิัยทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ   
       ดูแลใหมี้การส่ือสารใหก้บัผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทั 
6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจ าปีเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นไดรั้บรายงานทางการเงิน      

ท่ีถูกตอ้ง 
6.3 ติดตามการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัตลอดเวลาเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการ  

ด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว ้
6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางดา้นการควบคุมท่ีส าคญั 
6.5 ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั 
6.6 ดูแลใหมี้กระบวนการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
      รวมทั้งดูแลใหมี้การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.7 ดูแลใหมี้ระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิผล ใหข้อ้มูล ถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง
กับนโยบายกฎระเบียบ รวมทั้ งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง การดูแลทรัพยสิ์น การใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด 

6.8 จดัใหมี้การถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยให้
ความส าคญัต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ 

6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจดัส่งขอ้มูลเพื่อให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายจดัการอย่างเพียง
พอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถว้น และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ดูแลการจดัท า
รายงานการประชุมใหมี้รายละเอียดครบถว้น และมีระบบการจดัเกบ็และควบคุมมิใหมี้การแกไ้ขรายงาน
การประชุมภายหลงัรับรองรายงานการประชุมไปแลว้ 

6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน 
6.12 ดูแลให้บริษทัมีระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและ

สาธารณชนและติดตามการปฏิบติัตามระบบนั้น 
6.13 ดูแลใหมี้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
6.14 ปกป้องและสร้างช่ือเสียงของบริษทั 

7.  การจดัตั้ง และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
7.1  จดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อสนบัสนุนการบริหารงาน  
       ของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
      สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริม 

คุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
7.2 พิจารณาอนุมติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ รวมทั้ง            

เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดแ้ต่งตั้งข้ึน 
8. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยท าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 

8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

8.2 น าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการใหดี้ยิง่ข้ึน 

9.  ดูแลใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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10.   อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้น่ึงผูใ้ดและไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการขดัแยง้
หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

11. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
ท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ พร้อมทั้ งก ากับดูแลให้มีระบบ             
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้  านาจ
อยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 

12.  ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนข์องตนเอง และไดรั้บข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

13.   ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น        
และ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางการส่ือสารใน
การรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงค์จะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน       
และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ
ไดโ้ดยตรง 

14.  ใหป้ระธานกรรมการบริษทัด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกล่าวขา้งตน้ อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

15.   จดัใหมี้เลขานุการบริษทั(Corporate Secretary) เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและบริษทั 
อนัได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและบริษทัใน      
การปฏิบติัและด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้
กรรมการ  และบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให ้  
การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทั 
1.แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการเพื่อ 
   น าไปปฏิบติั 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   แทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าว 
   หรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”) ใหมี้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของ 
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใด 
   กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
           เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการท ารายการตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของส านกังาน  
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนดใหเ้ร่ืองท่ีจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   ก่อน ทั้งน้ีก  าหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง 
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   ผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง   
   นั้น 
3.ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้าย 
   ของบริษทั 
4. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการ 
    คา้ต่อกนัหรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการเขา้ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ  ผูถื้อหุน้ในวงเงินส่วนท่ีเกิน 
    อ  านาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  
7. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
8. อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ช ารุดสูญหาย ถูกท าลาย 
      เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
12. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลือง จ  านวนเงินเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
13. อนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไป เกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
14. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการบริจาคเพื่อการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุนจ านวนเงินเกินกวา่  5 แสนบาท  ข้ึนไป 
15. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการใหค่้าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจ านวนเงินเกินกวา่ 1 แสนบาท ข้ึนไป 
16. อนุมติัซ้ือทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีการตั้งงบประมาณเกินกวา่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป และไม่ไดต้ั้งงบประมาณอนุมติัเกินกวา่ 5 ลา้น 
      บาทข้ึนไป 
17. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข ์การฟ้องร้องคดี  และ/หรือ การ 
      ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวสิัยทางการคา้ของบริษทั และ/หรือท่ีเป็น 
      ปกติวสิัยทางการคา้ในส่วนท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจ คณะกรรมการบริหาร 
18. อนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวสิัยของธุรกิจในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
19. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัและ/ 
      หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
20. มอบอ านาจใหแ้ก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และพนกังานระดบั 
      ผูบ้ริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
21. มีอ านาจเชิญฝ่ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และพนกังานระดบับริหาร 
      ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
22. พิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจประจ าปีและงบประมาณ ท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ 
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23. พิจารณาและอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัของธุรกิจ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ขอ้บงัคบัของบริษทั 
24. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
25.  บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง 
      สินทรัพยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ในการท าธุรกรรม
ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรม
ดงักล่าวท่ีมีขนาดไม่เกิน 1% ของรายไดร้วมส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดต่อคร้ังของการท ารายการ 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. เป็นผูน้  าดา้นกลยทุธ์ ก  ากบั ติดตาม และดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   
     และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. เป็นผูก้  ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบั 
     ดูแลกิจการท่ีดี 
3. ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่งหนงัสือนดั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่ง
ถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ                                             
5. มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแลให้

เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
6. ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเดน็

ส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ       
และสรุปมติท่ีประชุม 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ 

8. ส่ือสารขอ้มูลส าคญัต่างๆใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 
9. สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมเพื่อควบคุมการประชุมใหมี้ 
     ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

10. เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับกรณีปกติท่ีใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง       
มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

11. สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั           
    ตามกฎหมาย  
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี ้

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะกรรม  
การบริหาร

กลุ่ม 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การการเงิน
และบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
คุณค่าร่วม
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

รวม 17
คร้ัง 

รวม 12 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 3 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 4 คร้ัง 

1. นายปรีดา            เตียสุวรรณ์ 13/17      
2. นางประพีร์        สรไกรกิติกลู 17/17   3/3 4/4  
3. นางสุนนัทา        เตียสุวรรณ์ 16/17   3/3   
4. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์ 16/17 12/12  3/3 4/4 4/4 
5. นางปราณี           คุณประเสริฐ 16/17 11/12  3/3 4/4  
6. นายวรีะชยั         ตนัติกลุ  17/17  4/4 3/3   
7. นางรวฐิา พงศนุ์ชิต  16/17  3/4    
8. นายจ านงค ์ วฒันเกส  17/17  4/4    
10. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 16/17 12/12   4/4  
11. นางพนิดา     เตียสุวรรณ์    3/3   
11. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ  11/12   4/4  
12. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู  12/12   4/4  
13. นายดุษิต จงสุทธนามณี     4/4  
14. นายสมศกัด์ิ ศรีเรืองมนต ์      3/4 
15. นางนิรารัตน ์ ธนาเลขะพฒัน ์      4/4 
16. นางฉว ี                       จารุกรวศิน      3/4 
17. นางสาวศศิโสภา       วฒักีเจริญ      4/4 
18. นางสาวสุพร              รุ่งพิทยาธร      3/4 
19. นายปิติพงษ ์               เตียสุวรรณ์      4/4 
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หมายเหตุ : 
1.  คณะกรรมการบริษทั จ  านวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 1-9 
2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 4-5 ล าดบัท่ี 9 และล าดบัท่ี11-12  
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 6-8 
4.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 2-6 และ ล าดบัท่ี 10 
5.  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง จ  านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 2, 4-5 และ 9 และล าดบัท่ี 11-13 
6.  คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 4 และ 14-19  
7.  ตวัเลขในตาราง หมายถึง จ  านวนคร้ังท่ีมาประชุม/จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมระหวา่งท่ีกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง 

 
2. ผู้บริหาร 

เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีจ  านวนผูบ้ริหารตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์จ  านวน 6 โดยมีรายช่ือผูบ้ริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) 
2. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
3. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) 
4. ศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์/ 2 รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) 
5. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
6. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

 
หมายเหตุ : /1 หมายความว่า ผูจ้ ัดการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา                   

(ผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดของบริษทั) ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า      

      / 2     มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน ์ใหด้ ารง 
                            ต  าแหน่งเป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 
1-6 คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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3. เลขานุการบริษัท: นายดุษิต จงสุทธนามณี 
คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตั้ง นายดุษิต จงสุทธนามณี ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 19 

ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ
บริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและ
ด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหก้รรมการบริษทัและบริษทัมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามใหมี้การ

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
5. ใหค้  าแนะน ากรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั และจดัส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
7. จดัท าร่างนโยบายดา้นการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
8.  แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและ

นโยบาย 
9.  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์
10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
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11. ดูแลให้บริษทัและคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศนูยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล 
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ 

13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 
4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผู้บริหารของบริษทั 
 4.1 หลกัเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผู้บริหารบริษทั 

 บริษัทฯได้แบ่งลักษณะของค่าตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้มีส่วนบริหารงาน               
และกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะเปิดเผยรวมไวก้ับค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยมีแนวทางการให้
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและ 2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
2) คณะกรรมการบริษทั ได้จดัตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการท าหน้าท่ีพิจารณานโยบาย       

และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

3) ก าหนดค่าตอบแทนโดยมีการด าเนินการท่ีโปร่งใสโดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับ                  
ผลการปฏิบัติงาน  และกลยุทธ์  เ ป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ                         
ผลการด าเนินงานในระดบัของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) เพื่อท่ีจะรักษากรรมการบริษทัท่ีมีศกัยภาพไว ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัโดยค านึงถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน โดยใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสม
และระดบัท่ีสามารถจูงใจหรืออยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
 
4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมการบริษทั ได้จดัตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการท าหน้าท่ีพิจารณานโยบาย      
และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 
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2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ก าหนดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ 
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลกัษณะ        
ท่ีเหมาะสมและระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษทั ท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการได้ หรืออยู่ในระดับ           
ท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 

 
                1.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน ส าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
                   (ก)  ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั/1 ประกอบดว้ยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  

                                       หน่วย: ลา้นบาท 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษทั 
(เงินเดือน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงินประจ า
ต าแหน่ง) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 4.931  4.931 
2. นายวรีะชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 0.720 0.720 

4. 3. นางรวฐิา   พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

4. นายจ านงค ์  วฒันเกส  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.480 0.480 

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษทั/กรรมการ
การเงินและบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1.537  1.537 

6. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  กรรมการบริษทั/กรรมการ    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.460  1.460 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7.928 1.680 9.608 
 

   

 หมายเหตุ :   /1กรรมการบริษทัท่ีเหลือ จ านวน 3 คน มิไดรั้บค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ไดรั้บค่าตอบแทนในรายการ (ข) 
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        (ข)  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

 
 โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏบัิติงาน  

          คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์และปัจจยัใน  
การประเมินผลงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู ้บริหารระดับสูงและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานของ
พนกังานทุกระดบัฏิบติังาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสั้ น เช่น โบนสั และผล    
การด าเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard 

2) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค านึงถึงระดบัค่าตอบแทนเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ      
และ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

3) มีการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับทราบส าหรับนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล 
 
 ลกัษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เงินเดือนและเงินชดเชย   

การเกษียณอาย ุ
5 17.063 

                      
หมายเหตุ:  มีกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน 
  
             2.  ค่าตอบแทนอืน่ 

 

      ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเ ล้ียงชีพให้แก่  กรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร                        
ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 

(ก) ในฐานะกรรมการบริษทั 
 

รายช่ือ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ 0.2348 
2. นางประพีร์      สรไกรกิติกลู 0.0732 
3. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ 0.0695 
                       รวม 0.3775 
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(ข) ในฐานะผูบ้ริหาร 
 

 จ านวน (คน) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ผูบ้ริหาร 5 0.7896 
 

5.  บุคลากร 
  

 จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ  านวนดงัต่อไปน้ี  
จ านวนพนักงาน การผลติ การจัดจ าหน่าย การค้าปลกี อืน่ๆ รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 2,466 2 242 3 2,713 
พนกังานส านกังาน (คน) 608 122 88 3 821 

รวม (คน) 3,074 124 330 6 3,534 
 

หมายเหตุ : บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ 
 
ผลตอบแทนพนักงาน 

 
บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด จึงดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บผลตอบแทน สวสัดิการใหเ้กิด

ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวสัดิการแก่
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบติังานดว้ยตวัช้ีวดั KPI เพื่อใช้วดัผลส าเร็จจริงเทียบกบัความ
คาดหวงัท่ีตกลงกนัไว ้(Objective Measurement)   

ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีจ  านวนเงินรวม  1,020 ล้านบาท                          
โดยค่าตอบแทนท่ีให้แก่พนกังานของบริษทัฯ นั้นอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง และโบนัส และสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงจ าแนก
สวสัดิการออกเป็น 3 หมวดหลกั ดงัน้ี 

1. สวสัดิการเงินช่วยเหลือ  
บริษทัฯ จัดสวสัดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน อาทิ กรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร กรณีผูบ้ริหาร          

และพนกังานเสียชีวติ กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของผูบ้ริหารและพนกังานเสียชีวติ ตามระเบียบบริษทัฯ  
2. สุขภาพและประกนัชีวิต ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี การประกนัสุขภาพกลุ่ม และการประกนั

อุบติัเหตุกลุ่ม 
 
 

2.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี  
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บริษทัฯ ไดมี้การจดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ ผูบ้ริหาร พนกังานระดบัซุปเปอร์ไวเซอร์ อาวุโส พนกังาน
กลุ่มเส่ียง และนกัศึกษาทวภิาคี  

2.2 การประกนัสุขภาพกลุ่ม บริษทัฯ ไดมี้การท าประกนั ดงัน้ี 
   -     การท าประกนับุคคล (กลุ่ม) 

- การประกนัชีวติและสุขภาพ (กลุ่ม) ระดบัผูบ้ริหาร 
- การประกนัอุบติัเหตุ และสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ 
- การประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง 
- การประกนัอุบติัเหตุ (กลุ่ม) 

3. กองทุน ไดแ้ก่  
3.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษัทได้มีประกาศ การจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันใน                 
การสนบัสนุนเงินออม ส าหรับพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ ลาออก โดยมีคุณสมบติัการเขา้สมคัรเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพดงัน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีอายงุานครบ 3 ปี พนกังานตอ้งมีอายคุรบ 5 ปีข้ึนไป 
3.2 กองทุนเงินทดแทน  

บริษทัฯ ไดมี้การข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน 
3.3 กองทุนเงินประกนัสังคม  

 บริษทัฯ ไดมี้การข้ึนทะเบียนประกนัสังคม ตามพระราชบญัญติักองทุนประกนัสังคม 
  
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
 

บริษทัฯ ยึดถือว่า พนักงานหรือทุนมนุษย ์(Human Capital) คือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรท่ีจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และเป็นการวางรากฐานการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนให้แก่องค์กร จึงได้ให้ความส าคญั         

ในการพฒันาความรู้และทกัษะต่าง ๆ ให้กบัพนักงานอย่างสม ่าเสมอ จะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์การท างานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้

บริษทัฯ ผลิตผลงานเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

บริษทัฯ ไดบู้รณาการอบรมพฒันาพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์องคก์ร โดยมีการจดัท าแผนก าหนดเส้นทาง

การพฒันาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนบัสนุนความรู้ขององคก์รท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยก าหนดกรอบ

ในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวใหก้บับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัต าแหน่งงานและความสามารถอยา่งแทจ้ริง เนน้ให้
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พนกังานมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในดา้นความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพและ

หลกัจริยธรรมในการด าเนินชีวติ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตกา้วหนา้  

บริษทัฯ ยงัสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็ง ท่ีเรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนดา้” ประกอบดว้ย ผนึกก าลงัเพื่อ        

ความเป็นหน่ึง (Teamwork) พฒันาอย่างไม่หยุดย ั้ง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ (Stakeholder Focus) 

และส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพฒันาองคก์ร ตลอดปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการอบรมสร้าง

ความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม  (Team Building : Grow Together...ลดช่องว่างสร้างพลงั) อยา่งต่อเน่ือง  มีจดัท า

แผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ            

ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล เป็นการจูงใจใหพ้นกังานมีโอกาสเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้ส ารวจระดับความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ซ่ึงจากการส ารวจพนักงานจ านวน              

1,796 คน ซ่ึงตอบแบบสอบถามพบว่า คะแนนระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรเฉล่ีย เท่ากบั 73.41% ซ่ึงอยู ่        

ในระดับดี เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของบริษทัชั้นน าต่าง ๆ  ในประเทศ สะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัฯ มีศกัยภาพในการเติบโต                  

มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยบริษทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารบุคลากรโดยน าผลการส ารวจมาปรับปรุงระบบ

บริหารงานบุคคลใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภาพต่อไป  

ทั้งน้ีปี 2560 บริษทัฯ ไดใ้ชง้บประมาณในการฝึกอบรมทั้งส้ิน ประมาณ 1.6 ลา้นบาท จดัใหพ้นกังานไดรั้บการอบรม

เฉล่ีย 1.90 วนั/ คน/ปี  ก  ากบัดูแลการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผลความพึงพอใจในการจดัฝึกอบรม

เฉล่ีย ซ่ึงเท่ากบั 87.34% โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skill) ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้เป็นบุคคล      

ท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีตอบสนองกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายของบริษทัในแต่ละปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั     

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

  
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) ดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้
ความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงึึงูู ้ึ ือหุ้น และููมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้
ก  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา เพื่อเป็นกรอบ   
ในการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษทั ููบ้ริหาร และพนกังานทุกคน โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัไปใชก้บัการบริหารจดัการในทุกระดบัของธุรกิจอย่างเป็นกิจวตัร จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร    
ในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียดึึือปฏิบติัร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นการปฎิบติัต่อููมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม การปฏิบติังาน
เพื่อูลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารึ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งูลให ้             
ความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ ต่อูู ้ึ ือหุ้น นักลงทุน ููมี้ส่วนไดเ้สียและููท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงมี             
การควบคุมดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง    
ประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                   
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพื่อการก ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง                  
และเสริมสร้างระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
    คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “คู่มือหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา และไดมี้การทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมึึงตามหลกัเกณฑ์และการส ารวจโครงการ

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บูลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2560 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2017) ในระดบั 5 ดาว อยูใ่นกลุ่ม “ดีเลิศ” 
(Excellent ) ซ่ึงบริษทัฯ เป็น 1 ใน 110 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคะแนน
อยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการประเมินทั้งส้ิน 673 
บริษทั และเป็น 1 ใน 49 บริษทั ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษทั              
จดทะเบียนท่ีมีมูลค่าทางการตลาด 1,000 - 2,999 ลา้นบาท ท่ีมีทั้งส้ิน 620 
บริษทั จากการส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนประจ ำปี 
2560 จดัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทัไทย 
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ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : 
CGR) ของสมาคมส่งเสริมสึาบนักรรมการบริษทัไทย (Institute of Director : IOD) และในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษทั ไดท้บทวนการน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Good 
Corporate Governace Code: “CG Code”) ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็น
หลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษทั น าไปปรับใช้ในการก ากบัดูแลให้กิจการมีูลประกอบการท่ีดีในระยะยาว
น่าเช่ือึือส าหรับูู ้ึ ือหุ้นและููมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน          
โดยก าหนดนโยบายการก ากบักิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั ููบ้ริหาร  และพนกังาน
ทุกคน ลงนามรับทราบและยดึึือปฏิบติัดงัน้ี 

  
1.  คณะกรรมการบริษัท ููบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี            

ของบริษทัดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลของบริษทัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะเพื่อการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยใหค้วามส าคญั
กบัการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ค  านึงึึงหลกัคุณธรรม ซ่ึงตรงกบัหลกัการพื้นฐานของบริษทั ใน8 
ประการอนัประกอบดว้ย 

- Accountability: ความรับูิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง และสามารึช้ีแจง         
หรืออธิบายการตดัสินใจนั้นได ้

- Responsibility: ความรับูดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารึและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
- Integrity: ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- Equitable Treatment: การปฏิบติัต่อููมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม   
- Transparency: ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบไดแ้ละการเปิดเูยขอ้มูลอย่างโปร่งใส       

แกูู่เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
- Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
- Vision to Create Long Term Value: การมีวสิัยทศันใ์นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยาว 
-  Corporate Social Responsibility: การมีความรับูดิชอบต่อสังคม 

2.  คณะกรรมการบริษทั ููบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไปปฏิบัติ          
ในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั โดยึือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

3.  คณะกรรมการบริษทั  ููบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะยดึมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อููมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
เท่าเทียมกัน ปฏิบัติงานเพื่อูลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารึด้วยความสุจริต โปร่งใส               
และสามารึตรวจสอบได ้

4.  คณะกรรมการบริษทั ููบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ      
ของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความตอ้งการของสังคม              
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.  การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัึือเป็นดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัในการประเมินูลการบริหาร
จดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทักบัููบ้ริหาร และประเมินูลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 
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6. คณะกรรมการบริษทั เป็นููพ้ิจารณาทบทวนวสิัยทศัน ์พนัธกิจ  และกลยทุธ์ เป็นประจ าทุกปี 
อน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณา

ทบทวนและอนุมติั “คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ” ( Corporate governance & Code 
of conduct manual) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5 ซ่ึงสรุปประเดน็ส าคญัท่ีปรับปรุงเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. แกไ้ข หมวดท่ี 5 ความรับูิดชอบของคณะกรรมการ ส าหรับคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มี
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. เพิ่มขอ้ความท่ีคณะกรรมการบริษทัสามารึน าหลกัปฏิบติั และแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทั         
ซ่ึงมีจ  านวน 8 ขอ้ 

3. เพิ่มแนวปฏิบติัในส่วนของจรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อููมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 
3.1 ความรับูดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม   
3.2 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. แกไ้ขและปรับเปล่ียนนโยบายท่ีส าคญัและระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ไดแ้ก่   
4.1 นโยบายคุณภาพ  
4.2 นโยบายจดัซ้ือจดัจา้ง  
4.3 นโยบายการจดัสรร และการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4.4 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5. เพิ่มนโยบายใหม่ วา่ดว้ยเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
5.1 นโยบายการบริหารและวางแูนภาษี  
5.2 นโยบาย และมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  
5.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน             

แก่การก่อการร้าย 
6.  แบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับูดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ไดแ้ก่  

6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6.2 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

 
2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 

    คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและก ากับดูแลการด าเนินงาน        
ของบริษทัเฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิูล
สูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับูดิชอบต่อสังคม และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติั
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ทบทวนการปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย    ซ่ึงทบทวนอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย 
ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 

        คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6 ท่าน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั จ  านวน 3 ท่าน ส่วนอีก 6 ท่าน
คดัสรรจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความช านาญเฉพาะทางในธุรกิจ วาระการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร         
คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกได ้รายนามคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มมีดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือ                   ต าแหน่ง 
1. นางปราณี             คุณประเสริฐ   ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/กรรมการููจ้ดัการ  

   (สายการตลาด) 
2. นายปราโมทย ์      เตียสุวรรณ์   กรรมการููจ้ดัการ (สายูลิต) 
3. นางสาวพิทยา      เตียสุวรรณ์   รองกรรมการููจ้ดัการ (สายูลิต) 
4. ศาสตราจารย ์ ดร. ชาญณรงค ์     พรรุ่งโรจน ์   รองกรรมการููจ้ดัการ (สายูลิต)    
5. นายเดชา       นนัทนเจริญกลุ  รองกรรมการููจ้ดัการ (สายตลาด) 
6. นายชนตัึ ์             สรไกรกิติกลู   กรรมการบริหาร 

 

รายนามทีป่รึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย   
1. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู 
2. นางพนิดา       เตียสุวรรณ์ 
3. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 
 

หมายเหตุ: ศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์  พรรุ่งโรจน ์  เขา้ด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 

คุณสมบัติ 
 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารึ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารึและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะููบ้ริหาร   
ของบริษทั 

3. กรรมการไม่สามารึประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ             
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน ์         
ของบุคคลอ่ืนเวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมูู ้ึ ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

1.   แต่งตั้ง ึอดึอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน และสวสัดิการแก่พนกังาน     
ระดบัต่างๆ 

2.  แต่งตั้ง ึอดึอน คณะท างานอ่ืนใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ 
3.  ปรึกษาููเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษทั (ึา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือ ููเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ าเป็น     

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
4.  ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบติังานและสามารึมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงาน         

ููด้  ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นููล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
5.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือในวงเงินไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
6.  อนุมติัการให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะูู ้ึ ือหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน

จ านวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
7.  อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
8.  อนุมติัการเขา้ค  ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะูู ้ึ ือหุ้น หรือ    

บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาท      
 9.  อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาทต่อปี 
10. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพย์ึ าวร ในวงเงินไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาทต่อปี 
11. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพย์ึ าวร และ/หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเลิกใชช้ ารุดสูญหาย      

ึูกท าลายเส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารึใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
12. อนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินเกินกวา่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
13. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัึุดิบและวสัดุส้ินเปลือง ในวงเงินเกินกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
14. อนุมติัค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ านวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน           

5 แสนบาท 
15. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการให้ค่าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจ านวนเงินเกินกว่า 5 หม่ืนบาทแต่ไม่เกิน 1 แสน      

บาท 
16. อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัึุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั ซ่ึงจะท าให้      

มีมูลค่าทางบญัชีลดลงไดต้ามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
17. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข ์การฟ้องร้องคดี และ/หรือ     

การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริษทัฯ ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ของบริษทัท่ี
มีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 2 ลา้นบาทต่อปี และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 20
ลา้นบาทต่อปี 

18. อนุมติัส่งพนกังานไปดูงาน หรือไปศึกษางานยงัต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
19. อนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวสิัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท 
20. การมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง และ/หรือพนักงานระดบับริหารของบริษทั และ/หรือ     
บุคคลอ่ืนใดท าการแทนตนไดน้ั้นใหอ้ยูภ่ายใตต้ารางอ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมติั 
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21. มีอ านาจเชิญููบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร  
ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

22. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

 1.  พิจารณาและก าหนดเป้าหมาย และแูนธุรกิจของบริษทั ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตาม      
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบั      
ของบริษทั  

2.   ก  าหนดแนวทางการด าเนินกิจการ การพฒันา และการขยายธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนววิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยทุธ์      
นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั 

3.   แต่งตั้ งูู ้บริหารบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้า ท่ีทุกต าแหน่งเว ้นแต่การแต่งตั้ งูู ้บริหารระดับสูงต้องได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งสามารึมอบอ านาจใหบุ้คคลใดๆไปด าเนินการแทนในเร่ืองใดๆ
ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและรับูดิชอบตามท่ีเห็นสมควร 

4.   ก  าหนดระเบียบปฏิบติังานของพนกังานบริษทัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.   พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและูลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของ

พนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดบัฝ่ายลงไป 
6.   พิจารณากลัน่กรองูลการปฏิบติังานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพยป์ระจ าไตรมาส/ประจ าปีก่อน

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 
7.   พิจารณาอนุมติัแูนงบประมาณประจ าปีและก ากบัดูแลและติดตามประเมินูลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม      

นโยบาย เป้าหมาย และแูนงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั และพิจารณาอนุมติัเงินโบนัสและรางวลัพนักงาน      
และูลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจพนกังาน 

8.   ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุโดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.   ใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับูดิชอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้อยา่ง 
      มีประสิทธิภาพและประสิทธิูล 
10. บริหารจดัการใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุก     

รูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
 

1.   มีอ  านาจในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัึุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั
ระเบียบ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  

2.   มีอ  านาจในการสั่งการ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควรเพื่อให้การด าเนินการตามขอ้ 1. ส าเร็จลุล่วงไป      
และหากเป็นเร่ืองส าคญัใหร้ายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
รับทราบ 

3.  มีอ  านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษทั โดยไม่ขัดหรือแยง้กับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
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4.   มีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ  และ/
หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทัฯ ก าหนดไว ้         
ตามตารางอ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมติั 

5.   เป็นููน้  าและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสร้าง
เสริมและพฒันาให้บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดี   
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                6.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย 
                 7.   จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจา้ง และให้พนักงาน ลูกจา้งพน้สภาพการจา้ง รวมทั้ง         

การเล่ือนปรับเงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน ลูกจา้ง แต่ไม่รวมึึงพนกังาน หรือลูกจา้งท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัเป็นููจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้งลงโทษทางวินัยหรือเลิกจา้ง           
ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว 

              8.    กรรมการููจ้ดัการจะมอบอ านาจใหร้องกรรมการููจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรปฏิบติัการแทนกไ็ดก้  าหนด
เง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลูกจา้ง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการบริหารงานและการด าเนิน
กิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม 

                  9.    ด าเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง                        
ก  าหนดหนา้ท่ีใหพ้นกังานและลูกจา้งของบริษทัระดบัต่างๆปฏิบติัเพื่อประโยชนข์องบริษทั 
 

ทั้ งน้ี การใช้อ  านาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการูู ้จัดการดังกล่าวข้างต้น                   
ไม่สามารึกระท าได ้หากกรรมการููจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางูลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
กบับริษทัฯ ในการใชอ้  านาจดงักล่าว 

 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักึึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาอนุมติั
จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2542 เป็นตน้มา เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการ
บริษทั ในการก ากบัดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีึูกตอ้ง โปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบ
การรายงานท่ีน่าเช่ือึือเป็นประโยชน์ต่อููล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมี
คุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ                
ในการท างานอย่างเต็มท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบติัให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าท่ี                     
และความรับูดิชอบไดก้  าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็น
กฎบัตรไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีููต้รวจสอบภายในเป็นููต้รวจสอบึึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบ           
และการควบคุมภายในของบริษทั และรายงานูลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั เป็นููแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และใหู้ ูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ
ภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนัมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 
 

                รายช่ือ                                ต าแหน่ง 
1. นายวรีะชยั ตนัติกลุ   ประธาน 
2. นางรวฐิา พงศนุ์ชิต  กรรมการ 
3. นายจ านงค ์ วฒันเกส   กรรมการ 
หมายเหตุ : กรรมการล าดบัท่ี 3 เป็นููมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

 

คุณสมบัติ 
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารึ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี         
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารึและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้                  
และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารึท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารึท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือึือของงบ
การเงินได ้

2. ตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑป์ระกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด   
โดยรายละเอียดสามารึอา้งอิงจากคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ขอ้ 4.หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ    
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ูู ้ึ ือหุน้รายใหญ่ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ููบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ           
ท่ีเก่ียวขอ้งมา ช้ีแจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจ  าเป็น ตลอดจนเขา้ึึงขอ้มูลไดทุ้ก
ระดบัขององคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับค าปรึกษาจาก ููเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั หรือจา้งท่ีปรึกษา         
หรือููเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างึูกตอ้งและเช่ือึือได ้รวมึึงการเปิดเูยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     
โดยการประสานงานกบัููส้อบบญัชีรับอนุญาต และููบ้ริหารท่ีรับูดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิูล และพิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งููบ้ริหารระดบัสูงสุดของส านกัตรวจสอบภายใน   หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับูดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3.สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นููส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงึึงความน่าเช่ือึือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสบการณ์ 
และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัููส้อบบญัชีรับอนุญาต 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางูลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย         
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมูลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเูยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว   
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อก าหนด            
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งการเปิดเูยหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความึูกตอ้ง ครบึว้น เป็นท่ีเช่ือึือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของููส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางูลประโยชน ์
ฉ. จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าูู ้ึ ือหุ้นและููล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความรับูิดชอบ        
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสึานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง และน าเสนอต่อ    
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

8. สอบทานสรุปูลตรวจสอบอนัเก่ียวเน่ืองกบัทุจริต และก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร  
9. สอบทานและใหค้วามเห็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองความเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานต่อ      
คณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งเป็นประธานมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ     
3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัอีกได ้ รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีดงัต่อไปน้ี 

 
 

                              รายช่ือ                                      ต าแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. นายวรีะชยั  ตนัติกลุ   ประธาน 
2. นางประพีร์  สรไกรกิติกลู  กรรมการ 
3. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
4. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
5. นางปราณี  คุณประเสริฐ  กรรมการ 
6. นางพนิดา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 

 

รายช่ือทีป่รึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา  เตียสุวรรณ์   
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 

 

คุณสมบัติ 
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารึ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารึและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารึประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพื่อประโยชนข์องตน หรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 
 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
1. ปรึกษาููเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ึา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือููเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร  
    ตามท่ีเห็นวา่ เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
3. มีอ  านาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริษทั 1 คน เป็นเลขานุการ   

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการสรรหา 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 
9.การก ากบัดูแลกิจการ                                     ส่วนท่ี 2  หนา้ 75 

1.   พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทั้งในเร่ืองของจ านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท
และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารึเฉพาะ
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดย          
ความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนด 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด ารงต าแหน่งต่อหลักเกณฑ์การประกาศ           
รับสมคัรต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุน้เสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑ์การใชบ้ริษทั
ภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการ     
แต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม 

4. จัดท าแูนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ              
ท่ีกรรมการบริษทัด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ และพฒันาการต่างๆท่ีส าคัญ เช่น  ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. จดัท าแูนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแูนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม       
และกรรมการููจ้ดัการ รวมึึงููบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแูนต่อเน่ืองให้มีููสื้บทอดงาน       
ในกรณีท่ีกรรมการููจ้ดัการ หรือููบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารึปฏิบติัหนา้ท่ีได้
เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารึด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6. เสนอหลัก เกณฑ์และแนวทางในการคัดเ ลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย                      
และููบ้ริหารระดบัสูง 

7. ด าเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอููท่ี้มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งููบ้ริหารระดบัสูง 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน 

8. เสนอหลกัเกณฑ ์วธีิการ และขั้นตอนการด าเนินการประเมินูลงานููบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทั 
9. ด าเนินการประเมินูลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และููบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
1.  เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และููบ้ริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอ

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมูลส าหรับกรรมการบริษทั และููบ้ริหารระดับสูงต่อ     

คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3.  ด าเนินการก าหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั     

และููบ้ริหารระดบัสูง  
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4.  พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ     
ของตลาดแรงงานในขณะนั้น 

5.  ใหค้  าช้ีแจง และตอบค าึามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้ 
6.  รายงานนโยบาย หลักการ เหตุูล ของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและููบ้ริหารตามข้อก าหนด                

ของตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยเปิดเูยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56 -1) และรายงานประจ าปี           
ของบริษทัฯ 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีก
ได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

                             รายช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายชนตัึ ์  สรไกรกิติกลู  ประธาน 
2. นางประพีร์  สรไกรกิติกลู  กรรมการ 
3. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
4. นางปราณี  คุณประเสริฐ  กรรมการ 
5. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
6. นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ  กรรมการ 
7. นายดุษิต  จงสุทธนามณี  กรรมการ 

 

รายนามทีป่รึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 
 2. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 
 3. นายวบูิลย ์ ศรีสุรินทร์ 
คุณสมบัติ 
1. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารึ มีความซ่ือสัตย์สุจริต                  

มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารึและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทั
ได ้

2. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงไม่สามารึประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการ        
ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน ์   
ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
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1. ปรึกษาููเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ึา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือููเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2. มีอ านาจเชิญคณะกรรมการชุดยอ่ย ููบ้ริหาร หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงใหค้วามเห็นร่วม
ประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

3. มีอ  ำนำจแต่งตั้งอนุกรรมกำร และ/หรือ บุคลำกรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือ คณะท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม  รวมทั้ง
ก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค ์

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการเงิน  
1. ด าเนินการจดัหาทุนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทั 
2. วเิคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเส่ียง และูลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บของกลุ่ม 
    บริษทั (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
3. ควบคุม ดูแลและวิเคราะห์ูลการด าเนินงานของทุกบริษทัท่ีมีูลกระทบต่องบการเงินรวม (Consolidated       

Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ  
4. ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษทัท่ีมีูลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทั้งความเส่ียง                  
และูลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

5. ก ากบั ควบคุม ดูแลงบประมาณประจ าปีของทุกบริษทัท่ีมีูลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal Budget)            
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6. ก ากบั ควบคุม ดูแลตวัช้ีวดัูลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษทัท่ีมีูลกระทบกบั
งบการเงินรวม  

7. รายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส    
8. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียง  
1.พิ จารณากลั่นกรองและให้ความเ ห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเ ส่ียง ก่อนน า เสนอ                             
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 

3. ก  ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให ้             
กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญ และด าเนินการเพื่อให้                 
มัน่ใจวา่องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน             
เป็นููส้อบทานเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการน า
ระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
7.ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (คณะท างาน) การบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Subcommittee) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  

8. ประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ เช่น งานขาย              
และการตลาด งานจดัซ้ือ การท าสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบญัชี เป็นตน้ รวมึึง        
การหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน         

การสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มบริษทั โดยจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอยา่งทัว่ึึง 
ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม 
โครงการเขา้มาสู่วิึีการปฏิบติังาน และการด าเนินชีวิตอย่างสอดคลอ้ง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมท่ียึดึือร่วมกนั    
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกได ้ ซ่ึงมีรายนามต่อไปน้ี 

 

                            รายช่ือ    ต าแหน่ง 
1. นายปราโมทย ์  เตียสุวรรณ์  ประธาน 
2. ศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์          รองประธาน 
2. นายสมศกัด์ิ  ศรีเรืองมนต ์  กรรมการ 
3. นางนิรารัตน ์  ธนาเลขะพฒัน ์  กรรมการ 
4. นางฉว ี  จารุกรวศิน  กรรมการ 
5. นางสาวศศิโสภา วฒักีเจริญ  กรรมการ 
6. นางสาวสุพร  รุ่งพิทยาธร  กรรมการ 
7. นายปิติพงษ ์  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 

 

หมายเหตุ: ศาสตราจารย ์ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์เขา้ด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
 

รายช่ือทีป่รึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา    เตียสุวรรณ์  
2. นางพนิดา    เตียสุวรรณ์ 
3. นางสาวชลวชิา  ฤกษว์ทูิรกลุ 
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คุณสมบัติ 
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารึ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารึและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารึประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ            

อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน  

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด าเนินงานภายใตน้โยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูดิชอบต่อสังคม  
2. ด าเนินงานเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรม เพื่อเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฎิบติัอย่างเป็น 
รูปธรรม เหมาะสม โดยสามารึอนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

3. จดัท ารายงานูลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑอ์นัเป็นท่ียอมรับ 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ก  าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูดิชอบต่อสังคมของบริษทั  
2. เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฏิบติัภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคม    
อยา่ง เป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

3. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับูดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ส่งเสริมการจดัระบบ การบริหาร จดัการ ประเมินูล และพฒันาการท างาน หรือโครงการ กิจกรรมท่ีตอบสนอง

ต่อคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  

5. ส่งเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานดว้ยกนั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
โดยการเสริมสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกนัในการมุ่งไปสู่จุดหมาย         
ขององคก์ร 

6. พิจารณาแต่งตั้ งคณะท างาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างาน คุณค่าร่วม                   
และความรับูดิชอบต่อสังคม ไดต้ามความเหมาะสม 

 
3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง 
     3.1 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นููก้  ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููก้  าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
ดงัน้ี 
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1. คุณสมบัติ 
1.1 กรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระนั้ นให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษทั และคุณสมบัติ       
ของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ ซ่ึงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้บริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

1.2  กรรมการ 
              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นููพ้ิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเหมาะสมและสมควรไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือูู ้ึ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง          
(แลว้แต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาท่ีโปร่งใส และชดัเจน  

 

2. กระบวนการสรรหา 
 1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููก้  าหนดกรอบ

การสรรหาท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้่าููท่ี้ไดรั้บการสรรหาจะสามารึปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการตามหลกั 
Fiduciary Dutyท่ีส าคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมัดระวงั (Duty of Care)  
และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการจะค านึงึึงโครงสร้าง 
ของกรรมการบริษทัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)            
ความเหมาะสมของคุณสมบติั และทกัษะของกรรมการท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั โดย
จดัท า  Skills matrix เพื่อก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็น 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัจากการแนะน าของกรรมการอ่ืนในบริษทัฯ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการโดยูู ้ึ ือหุ้นของบริษทัการสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)         
การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการ
อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 
 2. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหู้ ู ้ึ ือหุน้รายยอ่ยมีโอกาสเสนอช่ือููท่ี้สมควรเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
กลัน่กรองตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการก าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมูู ้ึ ือหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดแ้จง้สารสนเทศไปยงัระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหูู้ ้ึ ือหุ้นเสนอรายช่ือได้ท่ี
เวบ็ไซตข์องบริษทั  และส่งประวติัของกรรมการท่ีเสนอไปท่ีอีเมล ์board@pranda.co.th และบุคคลท่ีึูก
เสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือยนืยนัการเขา้เป็นกรรมการ มายงับริษทัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ของทุกปี ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารครบึว้นแลว้จะน าเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อท าการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลของููท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารึท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
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เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแลว้  บริษทัฯ จะ
เสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้นให้ึือ
คะแนนเสียงขา้งมากของูู ้ึ ือหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติั
แต่งตั้งจากูู ้ึ ือหุน้ หรือจากมติคณะกรรมการบริษทั (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการท่ีลาออก)  บริษทัฯ ได้
ด าเนินการโดยจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. เพื่อความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเูยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการ
ในการเสนอช่ือกรรมการใหูู้ ้ึ ือหุ้นทราบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุึึงขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นในการพิจารณาเหตุูลสนบัสนุน  
 4. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือููท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็น
ููท่ี้ึูกข้ึนบัญชีด าหรือึอดึอนจากบัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจัดท าข้ึน รวมทั้ งท าการพบปะ             
และสัมภาษณ์บุคคลท่ีูา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    5. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาในจ านวนเกินกว่าจ  านวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาส
คดัเลือกกรรมการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เสนอให้ท่ีประชุมูู ้ึ ือหุ้นพิจารณาตามจ านวนท่ีต้องการ
แต่งตั้ง 

 6. คณะกรรมการจดัส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งใหู้ ู ้ึ ือหุน้ล่วงหนา้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม 

 7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพ้นวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง ได้น าเสนอูลงาน 
(Contribution) และประวติัการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมูู ้ึ ือหุ้นใหูู้ ้ึ ือหุ้น                
ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 8. ในการน าเสนอรายช่ือกรรมการใหูู้ ้ึ ือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุ้น
ลงคะแนนท่ีละคน เพื่อใหู้ ู ้ึ ือหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเูยูลการลงคะแนน
ในท่ีประชุม 

 9. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
คร้ังแรก 

ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่ โดยจดัให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษทัพร้อมทั้งจดัให้มี
เอกสารส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่เพื่อประกอบการท าหน้า ท่ี  ซ่ึงจัดท าเป็นคู่มือ                  
การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ อนัประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลตอนเรียนเชิญเขา้รับต าแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ไดแ้ก่ ประวติับริษทั   ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษทั โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างองค์กร โครงสร้างูู ้ึ ือหุ้นใหญ่  และ
กรรมการ ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ  ููบ้ริหาร ฐานะการเงิน  และูล              
การด าเนินงานอยา่งนอ้ย 3 ปียอ้นหลงั หนา้ท่ีความรับูดิชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมูู ้ึ ือหุ้น (Orientation) 
ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตหนา้ท่ี  และ
ความรับูิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัยอ้นหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จดัท าโดยตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคัญของบริษทั รวมทั้ งหลกัสูตรอบรม
กรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

3. การพบประธานกรรมการบริษทั  กรรมการููจ้ดัการ  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ัง
แรก เพื่อแจง้ใหก้รรมการใหม่ทราบึึงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และความคาดหวงัใน
ความรู้ ความสามารึ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษทัให้ท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิูล  

 

3. หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดังนี ้ 
1. การเลือกตั้งกรรมการบริษทั โดยมติท่ีประชุมูู ้ึ ือหุ้น ไดแ้ก่ การเลือกตั้งกรรมการบริษทั แทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม (กรรมการใหม่)         
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ 

1. ึือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนึือ 
2. ูู ้ึ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียว              
หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กูู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นูู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ             
เท่าจ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัึดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้นใหู้ ูเ้ป็นประธานเป็นููอ้อกเสียงช้ีขาด 
ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ือง          

การปฏิบติั ต่อูู ้ึ ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั จึงไดมี้การเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายราย
ึือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สามารึเสนอช่ือบุคคลเขา้
รับการคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดเ้ป็นการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้
ประจ าปี 

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากึึงคราวออกตาม
วาระ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการเลือกบุคคลใด บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ           
ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน
คราวึดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว     
จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตาม
วรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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     3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด 
          คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มดงัน้ี  

1.  คุณสมบัติ 
1.   คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับูดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุูล (Informed judgment) 
(3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เ ป็นูู ้รับฟังท่ี ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง                  
และเป็นอิสระ    
(4) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 

2.   มีความรู้  ความสามารึ ในการด า เ นินธุรกิจ เ ป็นูู ้ท่ี มีทักษะ ประสบการณ์  วิชา ชีพ 
คุณสมบติัเฉพาะ ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อธุรกิจของบริษทั 

3.   มีคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์     
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4.   ประสบการณ์ในธุรกิจ เคร่ืองประดบัและอญัมณี และการบริหารจดัการองคก์รท่ีจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจการของบริษทั และศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษทั 

5.   ประสบการณ์ในการเป็นููน้  าขององคก์ร มีภาวะความเป็นููน้  าสูง 
6.   ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  7.   ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2.   วธิีการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููพ้ิจารณาคดัเลือกจากคุณสมบติัท่ีก าหนด และ

เสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นููพ้ิจารณาอนุมติั  
 

      3.3 หลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกบัประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นููบ้ริหาร
ระดบัสูงดงัน้ี 

 

1.  คุณสมบัต ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับูดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุูล (Informed judgment) 
(3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เ ป็นูู ้รับฟังท่ี ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง                   
และเป็นอิสระ 
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(4) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 
2. มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3. มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

              2.  วธิีการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอ     

ของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นููพ้ิจารณาอนุมติั      
 

4.  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผดิชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ ก าหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และบุคคล         
ท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด          
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้ นๆ และบริษัทฯได้ก  าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งนั้ น ต้องได้รับอนุมัติ                      
จากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติั   
จากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตาม
สัดส่วนการึือหุน้ของบริษทั 
 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัฯ ก าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแล    
ใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการ
ส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบึว้นึูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเูยขอ้มูล   และการท า
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมึึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล                    
และการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯ สามารึตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนั
ก าหนดดว้ย 
 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนดา้ (PRANDA Group Financial Policy) ส าหรับการบริหาร
จดัการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัน้ี 

 

1. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งแูนธุรกิจประจ าปี (Business Plan)  
2. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งแูนก าลงัคนประจ าปี (Manpower Plan)  
3. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งงบลงทุนประจ าปี (Capital Expenditure Plan) 
4. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งงบประมาณประจ าปี (Budget Plan)  

 

แูนงานทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตอ้งจดัส่งใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นููอ้นุมติั โดยมีก าหนดในการส่ง
แูนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแูนงานทั้งหมดอีกคร้ังภายในเดือนเมษายนของปีึดัไป 
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 อีกทั้งบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งช้ีแจงแูนงานทั้งหมดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากูลการปฏิบติังาน
แตกต่างจากแูนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีหากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งการกูย้มืเงินจากสึาบนัการเงิน หรือ
ค ้าประกนัใดๆ และการท าสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ท่ีูกูพนักิจการ รวมึึงการแต่งตั้งููส้อบบญัชีรับอนุญาตไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทักบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจัดการบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
     ไม่มีขอ้ตกลงอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมรวมูลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วน       

การึือหุน้ปกติ 
 
 

5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษทัฯ ไดก้  าหนดหลกัปฏิบติัและความรับูดิชอบของููบ้ริหารและการใชข้อ้มูลภายในของพนกังานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีสาระส าคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือููอ่ื้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน               
ไม่เปิดเูยความลบัของบริษทั และไม่น าขอ้มูลความลบัของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั  ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางูลประโยชน์กบั
บริษทัโดยมิได้แจง้ให้บริษทัทราบ และห้ามมิให้บุคคลใดท่ีล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษทัท่ียงัมิได้เปิดเูยต่อ
สาธารณชน โดยท าการซ้ือขายหุ้นของบริษทัเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือููอ่ื้น พร้อมทั้งไดก้  าหนดบทลงโทษ
ส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนส าหรับการใชข้อ้มูลภายในในทางมิชอบ ููฝ่้าฝืนจะึูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือกฎหมาย
แลว้แต่กรณี โดยบริษทัไดก้  าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือึือ และความพร้อม
ใชข้อ้มูล รวมึึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั โดยมีแนวปฏิบติัและมาตรการบทลงโทษไวด้งัน้ี 

 

แนวปฏบิัติ 
1. กรรมการ ููบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน พึงรักษาขอ้มูลภายใน 

และเอกสารท่ีไม่สามารึเปิดเูยต่อบุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง           
หรือบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

2. กรรมการ ููบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน ตอ้งไม่น าขอ้มูล
ความลบัของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อูลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรง     
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับูลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแม้พน้สภาพหรือส้ินสุด         
การปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

3. บริษทัฯ ก าหนดให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญาึือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเูยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สัญญาเท่านั้น 

4. บริษัทฯ มอบหมายใหูู้บ้ ังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ มีความรับูิดชอบท่ีจะต้องควบคุมไม่ให้มี            
การร่ัวไหลของข้อมูล และข่าวสารท่ีส าคัญของบริษทัฯ เูยแพร่ก่อนการเูยแพร่อย่างเป็นทางการ           
ึา้มีการกระท าฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวนิยั ตามระเบียบของบริษทั 
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5. การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกนัของพนกังานจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ี และความรับูิดชอบเท่าท่ีพนักงาน     
พึงไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

6. กรณีึูกึามหรือขอให้เปิดเูยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับูิดชอบให้ปฏิเสธการแสดง     
ความเห็นต่างๆ ดว้ยความสุภาพและแนะน าใหส้อบึามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับูิดชอบ
ในการเปิดเูยขอ้มูลนั้นโดยตรง เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลึูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์มีนโยบายในการหลีกเล่ียงการคาดการณ์ในอนาคต หรือใหค้วามคิดเห็นใดๆ 
เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีระยะเวลาล่วงหน้าต ่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยและหลกัสากล ทั้งน้ีนกัลงทุนยงัคงสามารึพบปะพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์
เพื่อสอบึามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว 

8. บริษทัฯ จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกบันักลงทุนเป็นเวลา 30 วนัล่วงหน้าก่อนวนัเปิดเูยงบการเงิน     
ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกบันกัลงทุนนั้น บริษทัฯ จะงดการตอบค าึามท่ีเก่ียวขอ้งกบัูล
ประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตอบค าึามต่อขอ้เท็จจริงหรือช้ีแจงขอ้มูล     
ท่ีไดมี้การเปิดเูยแลว้ หรือช้ีแจงข่าวสารใดๆ ท่ีมีูลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบึามมุมมองต่อธุรกิจ    
ในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษทัฯ จะพยายามหลีกเล่ียงการนดัประชุมนกัวิเคราะห์ หรือููล้งทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว หรือหากมีความจ าเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแลว้ จะมีการกล่าวึึงการด าเนินธุรกิจ      
ในระยาวเท่านั้น 

9. บุคลากรของบริษทัฯ ควรเกบ็รักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี ทั้งท่ีเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารและท่ีเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ เูื่อมีการเรียกใช้เอกสารบางประเภทตอ้งมีการรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด บุคลากร
ของบริษทัฯ ควรท าการศึกษาเป็นกรณีไป เม่ือครบก าหนดใหน้ าเอกสารไปท าลาย 

 

การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
แนวปฏบิัติ 

1. ห้ามกรรมการ ููบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและบริษทัในเครือ ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีจะเูยแพร่งบการเงินหรือเูยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสึานะของบริษทั 
รวมึึงห้ามน าขอ้มูลงบการเงินรวมึึงขอ้มูลอ่ืนท่ีมีูลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่ีทราบไป
เูยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือููท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

2. กรรมการ ููบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั  และบริษทัในเครือ ควรละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่าง
นอ้ย 24 ชัว่โมง แต่หากขอ้มูลมีความซบัซอ้นมากควรรอึึง 48 ชัว่โมง ภายหลงัจากขอ้มูลไดมี้การเูยแพร่
แลว้  

3. กรรมการ ููบ้ริหาร รวมึึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ููบ้ริหาร และพนกังาน 
ของบริษทั และบริษทัในเครือ ประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความประสงค ์      
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

4. กรรมการ และููบ้ริหารส่ีรายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีทจ.23/2551 
รวมึึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและููบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
การึือครองหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 
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แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

มาตรการบทลงโทษ 
กรรมการ ููบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและบริษทัย่อย คนใดท่ีไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณว่าดว้ย     

กำรรักษำควำมลบั กำรรักษำควำมน่ำเช่ือถือ และควำมพร้อมใช้ขอ้มูล รวมถึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ริษทั
ดังกล่าว โดยพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา          
การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนอาจึูกพิจารณาลงโทษึึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมี
ความรับูิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คือ จ าคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชนท่ี์ไดแ้ต่ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

ส าหรับการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและููบ้ริหาร บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ให้
ทราบึึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการึือครองหลกัทรัพยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีในระหว่างปี 2560 
กรรมการและููบ้ริหารของบริษทั ไดร้ายงานการึือครองหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหว่าง
วนัท่ี 3 มกราคม 2561  และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี  

 
 

ล าดับที ่ รายช่ือ 
จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้นเพิม่ (ลด) 

ระหว่างปี (หุ้น) 3 มกราคม 2561 30 ธันวาคม 2559 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 21,996,420 - 
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,170,960 18,170,960 - 
3. นางปราณี คุณประเสริฐ 9,910,360 9,910,360 - 
4. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 9,280,560 9,280,560 - 
5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู 7,400,060 7,400,060 - 
6. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 2,720,500 2,700,500 - 
7. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ - - - 
8. นายชนตัึ ์ สรไกรกิติกลู 439,000 440,000 (10,000) 
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6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ููส้อบบญัชี ของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ นายณรงค์ พนัตาวงษ ์ููส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ููส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ          
และนางสาววราพร ประภาศิริกลุ ููส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั  

 ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัดในปี 2560                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                               หน่วย:  บาท 
 บริษทัฯ บริษทัย่อย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีบริษทั 2,750,000 1,100,000 
2. ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุน 120,000 - 
 
 

7.ระดับความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีไปปรับใช้ 
                  คณะกรรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมพิจารณาการน าหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษทัตะหนกัึึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะููน้  า (governing body) 
ขององคก์ร และมีกรรมการทุกคนท่ีไดศึ้กษาหรือไดรั้บฟังค าบรรยายหลกัปฏิบติัตาม CG Code จนเขา้ใจประโยชน์
และหลกัปฏิบติัในการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืนแลว้ รวมทั้งได้ประเมินูลการปฏิบัติตาม       
หลกัปฏิบติัใน CG Code แต่ละขอ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ูลการปฏิบติั (outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแูนพฒันาให้
เหมาะสมกบัธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองแลว้ 
 

8.  การปฎบัิติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอืน่  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักึึงความส าคญัของหลกัการก ากบักิจการท่ีดี จึงไดมี้นโยบายการเปิดเูย
ขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างึูกตอ้งครบึว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัการกิจการท่ีดีตามเกณฑก์ารส ารวจโครงการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียนมาอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้นโยบายบางประการท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการในแนวทางอ่ืนต่างจากหลกัเกณฑ ์   
ท่ีก  าหนด ซ่ึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความสมเหตุสมูล และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมภายใต้
การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วตัึุประสงค์ของบริษทัและค านึงึึงูลประโยชน์สูงสุดของูู ้ึ ือหุ้น             
โดยในปี 2560 มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี รวมึึงเหตุูลท่ียงัปฏิบติัไม่ได ้ดงัน้ี 
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เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
บริษัทฯ ไม่ได้ก  าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting)  

            เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง (one share one-
vote)  และการใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจท า
ให้ตัวแทนกรรมการ ท่ีได้ รับ เ ลือกมา มี คุณสมบัติ             
ไม่สอดคลอ้งกบั Board Skill Matrix ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการสรรหาคณะกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ของบริษัทฯ รวมึึงอาจน าไปสู่การขัดแยง้แนว
ทางการบริหารงานของกรรมการท่ีท าเพื่อูลประโยชน์
ต่อูู ้ึ ือหุน้เพียงกลุ่มเดียว 
 
 

       บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยืนหรือแบบ
บูรณาการ (Integrated Report) 

           เน่ืองจากบริษทัฯจัดท ารายงานความรับูิดชอบ
ทางสังคมไว้ในรายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

      บริษทัฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี  

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ค า นึ ง ึึงความ รู้ 
ความสามารึ และประสบการณ์ทางธุรกิจของกรรมการ
อิสระ อีกทั้งความสามารึในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมก า ร อิส ระ  แ ละค ว าม อิส ระ ในก า รแสด ง              
ความคิดเห็น ดังนั้นจึงอนุโลมให้กรรมการอิสระด ารง
ต าแหน่งเกิน 9 ปี ซ่ึงมีจ  านวน 1 ท่าน แต่อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีมีวาระด ารงต าแหน่งนอ้ยกว่า 
9 ปี จ  านวน 2 ท่าน ซ่ึงกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ได้
พิสูจน์ ให้เห็นว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ    
และไม่มีูลประโยชน์ขัดแยง้ และ/หรือ ส่วนได้เสีย    
อยา่งมีนยัส าคญักบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏบิัติ เหตุผล 
       ประธานกรรมการของบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระ 

เน่ืองจากธุรกิจคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีจ าเป็นตอ้ง
อาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารึและประสบการณ์
ธุรกิจท่ียาวนาน เพื่อน าพาบริษทัฯ ใหบ้รรลุูลส าเร็จท่ีได้
ตั้ งไว้ อย่ า งไรก็ตาม การด า เ นิน ธุร กิจของบริษัท           
และคณะกรรมการของบริษทัตั้งอยูบ่นหลกัการก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
มากกวา่ก่ึงหน่ึง 
       
 

           บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 6 ท่าน ซ่ึง เป็นกรรมการอิสระ1 ท่าน        
และด ารงต าแหน่งเป็นประธาน ึึงแม้ว่าอีก 5 ท่าน     
ไ ม่ ใ ช่ ก ร รมก า ร อิ ส ร ะ  แ ต่ บ ริ ษัท ฯ  ก็ มี ขั้ น ต อน                
และกระบวนการสรรหา รวมึึงการก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ และูู ้บริหารระดับสูง ท่ีเ ป็นไปด้วย      
ความชัด เจน โปร่งใส โดยมิขัด ต่อนโยบายทุจริต
คอร์รัปชั่น  ทั้งยงัเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตส าหกรรม เ ดี ย วกัน   ตลอดจนสอดคล้อ งกับ
ูลประโยชน์ในระยะยาวของบริษทั และููมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย   

      คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง CG Committee ซ่ึง
ตอ้งเป็นระดบัคณะกรรมการเท่านั้น  

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นููก้  ากบัดูแลใหบ้ริษทั
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

      คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการ
อิสระนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

        บริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์   
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน3 ของกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งน้ีกรรมการทั้งคณะไดท้ าหน้าท่ีในการก ากบั
ดูแลบริษทัอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมโดยค านึงึึง
ูลประโยชนข์องบริษทัเป็นส าคญั 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารึปฏิบติัไดต้ามหลกัการก ากบั
กิจการท่ีดี และได้ก  าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ               
ท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆไวอ้ย่างชัดเจน สามารึดาวน์โหลด www.pranda.com และบริษทัฯได้ด าเนินการ             
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคัญกับการด ารงสิทธิและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ของูู ้ึ ือหุ้นในฐานะ              
นกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอย่างครบึว้นและเพียงพอ        
การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของบริษทั การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือึอดึอน
กรรมการ แต่งตั้งููส้อบบญัชี เป็นตน้  

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้วนัประชุมูู ้ึ ือหุน้ปีละคร้ังภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
บริษทั เพื่อเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุ้นไดรั้บทราบึึงูลด าเนินงานของบริษทั แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน   
การตดัสินใจในวาระส าคญัต่างๆของบริษทั  ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การเตรียมการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ ดงัน้ี 

 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯค านึงึึงสิทธิประโยชนข์องูู ้ึ ือหุน้เป็นส าคญัจึงส่งเสริมและคุม้ครองการใชสิ้ทธิของูู ้ึ ือหุน้เพื่อ

เป็นไปตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแกูู่ ้ึ ือหุน้อยา่งครบึว้น 

เพียงพอ และทันเวลา เพื่อน าไปใช้การตัดสินใจ ใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเร่ืองส าคัญ  รวมึึงรับทราบ                  

ูลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

วนัทีด่ าเนินการ รายละเอยีด 

28 กนัยายน 2560    บริษทัฯ แจ้ง การเสนอระเบียบวาระการประชุมูู ้ึ ือหุ้น เสนอช่ือููด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการ และส่งค าึามก่อนการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้น โดยแจงู้่านระบบเูยแพร่
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และระบุขั้นตอนการเสนอวาระดงักล่าวเูยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มี  “การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ึา้มี)”ไวใ้นระเบียบวาระ   
การประชุมตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 

      105 
23 กมุภาพนัธ์  2561     คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้เพื่องดจ่ายเงินปันูล

ประจ าปี 2560 และก าหนดให้ มีการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 18 
เมษายน 2561 

14 มีนาคม 2561     วนัก าหนดรายช่ือูู ้ึ ือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ 
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วนัทีด่ าเนินการ รายละเอยีด 

19 มีนาคม 2561     เูยแพร่หนังสือเชิญประชุมูู ้ึือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม              
และ เอกสารประกอบทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 www.pranda.com  ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

28 มีนาคม 2561     จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แกูู่ ้ึ ือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย ์ก่อนการประชุมเป็น  
เวลา  21 วนั ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ศนูยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  

15-17 เมษายน 2561     ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญูู ้ึ ือหุ้น ประจ าปี 2560 ลงใน  
หนงัสือพิมพข่์าวหุน้ (ฉบบัภาษาไทย) อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3  วนัก่อนวนัประชุม  

18 เมษายน 2561    วนัประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 
  ของบริษัทแพรนด้า  จิวเวลร่ี จ  ากัด  มหาชน  เลขท่ี  28ซอยบางนา - ตราด 28            
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัฯ จดัท าหนังสือเชิญประชุมูู ้ึ ือหุ้นฉบบัสมบูรณ์ ประจ าปี 2560 พร้อมระเบียบวาระการประชุม
อย่างชัดเจน และเอกสารประกอบทั้งชุด ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออ านวยความส าดวกแกูู่ ้ึ ือหุ้น            
ทั้งคนไทยและต่างชาติ  โดยค านึงึึงความครบึว้น เพียงพอของขอ้มูล โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนงัสือเชิญ
ประชุม บริษทัฯ กล่าวึึง ขอ้เทจ็จริงและเหตุูล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งยงัวาระท่ีมีความส าคญั
ต่อูู ้ึ ือหุ้นในการตดัสินใจ ทางบริษทัฯ ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้น เช่น ในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการ และ วาระแต่งตั้งููส้อบบญัชี ไดมี้การระบุช่ือพร้อมประวติั ท่ีตอ้งการเสนอแต่งตั้ง  ช่วยใหูู้ ้ึ ือ
หุน้พิจารณาความสามารึและความเหมาะสม รวมึึงขอ้มูลส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- ส าเนารายงานประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้คร้ังก่อนเพื่อใหู้ ู ้ึ ือหุน้พิจารณารับรอง 
- รายงานประจ าปีของบริษทัท่ีมีขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทั และูลการด าเนินงานในรอบปีท่ีูา่นมา  
- รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ โดยมีประวติัย่อของกรรมการซ่ึงประกอบด้วย อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีตและปัจจุบนั 
จ  านวนหุ้นท่ีึือของบริษัท จ  านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัท  ต  าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน                 
และในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางูลประโยชนต่์อบริษทั และขอ้พิพาททางกฎหมาย 

- ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
- ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีูู ้ึ ือหุน้สามารึพิจารณาใหเ้ป็นููรั้บมอบฉนัทะ โดยมีประวติัครบึว้น 
- ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
- ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมูู ้ึ ือหุน้  
- แูนท่ีสึานท่ีจดัประชุม 
- หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์  าหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีูู ้ึ ือหุ้น       
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เป็นููล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหูู้ดู้แลรักษาทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นููรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ 

- ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทั (กรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นููรั้บมอบ
ฉนัทะ) 

- บริษทัฯ ได้ก  าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัสืบเน่ืองกนัทุกปีในการเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุ้นในเร่ืองการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมูู ้ึ ือหุน้ เสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าึามก่อนการประชุมสามญัูู ้ึ ือ
หุ้น โดยแจงู้่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัส้ินรอบบญัชี โดยประกาศ
หลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนชดัเจนซ่ึงเูยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com 
ในช่วงเดือนตุลาคมึึงธนัวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะไดรั้บเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากูู ้ึ ือ
หุ้น โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นููพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีูู ้ึ ือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมูู ้ึ ือหุน้หรือไม่ โดยึือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด และเร่ืองท่ีู่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมูู ้ึ ื อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมการ บริษทั และเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
จะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมูู ้ึ ือหุน้พร้อมระบุเหตุูลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไวด้ว้ย       

ส าหรับการประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีู่านมาไม่มีูู ้ึ ือ
หุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและการส่งค าึามล่วงหนา้แต่อยา่ง
ใด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ึา้มี) ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให ้    
ูู ้ึ ือหุ้นสามารึเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมไดโ้ดยึือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ.
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ูู ้ึ ือหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ  าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้       
ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาลงมติมีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัึามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงาน
ประชุมแลว้เท่านั้น 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2560 บริษทัฯ ได้จดัการประชุมูู ้ึ ือหุ้น 1 คร้ัง คือ “การประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้นประจ าปี 2559”         
ในวนัพฤหสับดี ท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษทั  เลขท่ี 28 
ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  และมีการอ านวยความสะดวกแกูู่ ้ึ ือหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัรึบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 7.00-9.00 น. ณ จุดนดัพบท่ีสนามกีฬาภูติอนนัต ์ระยะห่างจากทาง
ลงสึานีรึไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร 

  จัดเล้ียงรับรองอย่างเหมาะสมแกูู่ ้ึ ือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ             
การประชุม 
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 จดัการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode โดยเปิดด าเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้
เวลาลงทะเบียนแลว้ยงัเปิดโอกาสใหู้ ู ้ึ ือหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารึลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้
โดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ  
 

บริษทัฯไดด้ าเนินการการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 

1.ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานท่ีประชุมหรือูู ้ท่ีได้รับมอบหมายแนะน าคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ููบ้ริหาร ููส้อบบัญชี ให้ท่ีประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษทัช้ีแจงวิธี             
การด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสใหูู้ ้ึ ือหุ้นสอบึามเก่ียวกบักระบวนการและ
วธีิการลงคะแนนเสียง 

2.ด าเนินการประชุมูู ้ึ ือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้น   
อีกทั้งขออาสาสมคัรตวัแทนจากูู ้ึ ือหุ้นรายย่อย และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมููล้งทุนไทย เขา้ร่วมตรวจนับ
คะแนนท่ีจุดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ซ่ึงไม่มีูู ้ึ ือหุ้นอาสาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตวัแทน       
จากสมาคมส่งเสริมููล้งทุนไทยเป็นููส้ังเกตการณ์แทนูู ้ึ ือหุน้ 

3.บริษทัจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ใหูู้ ้ึ ือหุ้นทราบล่วงหน้า        
ในท่ีประชุม รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมอยา่งกระทนัหนั  

4.จดัใหมี้การนบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีจะตอ้งอนุมติั  และส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ
นบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยในขอ้บงัคบับริษทั
ไดก้  าหนดใหท่ี้ประชุมูู ้ึ ือหุน้เลือกตั้งกรรมการดว้ยวธีิ One Share : One Vote 

5.ให้สิทธิูู ้ึ ือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมูู ้ึ ือหุ้นภายหลงัจากท่ีการประชุมเร่ิมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6. บนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบึว้น 

7. เม่ือประชุมแลว้เสร็จไดเ้ชิญูู ้ึ ือหุน้เยีย่มชมกิจการของบริษทั 

จ านวนููเ้ขา้ร่วมประชุมูู ้ึ ือหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยมีูู ้ึ ือหุน้       
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 69 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 201,690,062 หุน้ คิดเป็นร้อยละ
50.56 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจ านวน 409,529,000 หุน้ (ไม่รวมหุน้ซ้ือคืนของบริษทั)  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ จ านวน 9 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ ประจ าปี 2559 คิดเป็น             
ร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  รวมทั้งกรรมการประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมึึงกรรมการ
ููจ้ดัการ และููส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม 
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หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯไดมี้การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. แจง้มติท่ีประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ประจ าปี 2559 ระบุูลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนน
เสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจดัส่งแบบ
ออนไลน์ู า่นระบบอิเลค็ทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal)ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเปิดเูยบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในวนัท าการึดัไปหลงัจากประชุมเสร็จส้ิน  

2. จดัท ารายงานประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้นประจ าปี 2559 เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบนัทึกสาระส าคญัของแต่ละเร่ือง    
ท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นขอ้ซกัึามท่ีส าคญัของูู ้ึ ือหุ้นและค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทั  ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของท่ีประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วน
คะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไวอ้ย่างครบึ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษทั และลงนามรับรองโดยประธาน              
ท่ีประชุม และกรรมการููมี้อ  านาจลงนามของบริษทั  

3.น าส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์                     
และตลาดหลักทรัพย ์รวมึึงกรมพฒันาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วนัหลังวนัประชุมตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิง ตลอดจนเูยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.pranda.com ของบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2560 นอกจากน้ียงัไดเู้ยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมูู ้ึ ือหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ ได้ยึดึือหลักการปฏิบติัต่อูู ้ึ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และใหค้วามส าคญัึึงการปฏิบติั
ต่อูู ้ึ ือหุน้และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของูู ้ึ ือหุน้ท่ีควรจะไดรั้บ โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1.เพื่อเคารพสิทธิของูู ้ึ ือหุ้น บริษทัฯไดเู้ยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัูู ้ึ ือหุ้นฉบบัสมบูรณ์ไวบ้นเวบ็ไซต ์
รวมทั้ งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญูู ้ึ ือหุ้นทางไปรษณียใ์ห้แกูู่ ้ึ ือหุ้นล่วงหน้า ทั้ งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยไดร้ะบุึึงหนงัสือมอบฉันทะส าหรับูู ้ึ ือหุ้นท่ีไม่สามารึมาเขา้ร่วม    
การประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วนั ตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยไดช้ี้แจง

 จากการด าเนินการดงักล่าว ส่งูลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมูู ้ึ ือหุน้ประจ าปี 
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมููล้งทุนไทย ดว้ยคะแนน 93.5 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซ่ึงช่วงคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม” 
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รายละเอียดึึงแนวทางการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนููดู้แลรักษาทรัพยสิ์นเป็น
ููรั้บฝากและดูแลหุน้ ในกรณีท่ีูู ้ึ ือหุน้ไม่มีสัญชาติไทย เป็นตน้  

2. จดัใหมี้กระบวนการและช่องทางใหูู้ ้ึ ือหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าึามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็น
ประจ าทุกปี  โดยูู ้ึ ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั ึือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั  ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมึึงหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงเูยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือึือให้แกูู่ ้ึ ือหุน้ บริษทัฯ จึงไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหูู้ ้ึ ือหุน้ทราบล่วงหนา้ รวมทั้งจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง 
ในทุกวาระ  ตลอดจนวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวนัประชุมูู ้ึ ือหุน้  

4.บริษทัฯมีการออกหุน้หน่ึงประเภท (One class of share) ซ่ึงกคื็อ หุน้สามญั และใหสิ้ทธิแกูู่ ้ึ ือหุน้ในการออก
เสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

5.บริษัทฯไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท ารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้ง                   
ของูลประโยชน ์

6.บริษทัฯ จดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 ปี 2560) ซ่ึงก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เูยแพร่เพื่อ                 
ใหก้รรมการ ููบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัฯ ปฏิบติั ดงัน้ี 

 6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.23/2551ก าหนดใหก้รรมการ และููบ้ริหารส่ี
รายแรก รวมึึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและููบ้ริหารของบริษทัมีหน้าท่ี         
ตอ้งรายงานการึือครองหลกัทรัพย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์            
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงาน               
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงาน
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 6.2 ในปี 2560ไม่มีกรรมการและููบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายในตามท่ี    
บริษทัฯไดร้ะบุว่าดว้ยเร่ืองการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ในคู่มือก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ว่าดว้ยการรักษา
ความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยก าหนดแนวปฏิบติั ใหก้รรมการ 
ููบ้ริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืนๆ พึงรักษาข้อมูลภายในอันไปสู่          
การแสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
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7.ก าหนดให้กรรมการ ููบ้ริหาร รวมึึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและููบ้ริหาร            
และพนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งแจง้ความประสงค์     
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

8.หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงจะตอ้งขออนุมติัจากูู ้ึ ือหุ้นตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนท่ีจะเขา้ท ารายการ 
บริษทัฯ จะมีการเปิดเูยรายละเอียดและเหตุูลของการท ารายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
เก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหู้ ู ้ึ ือหุน้ทราบอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะท ารายการ 

9.บริษทัฯ ได้เปิดเูยรายการระหว่างกนั ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหวา่งกนั”  

10.บริษัทฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท          
รวมทั้งโครงสร้างการึือหุน้ไม่มีการึือหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทัฯ 

11.บริษทัฯ ก าหนดให้พนกังานทุกระดบัรายงานต่อบริษทัฯว่าตนเองมีหรือไม่มีรายการท่ีอาจเป็นูลประโยชน ์       
ท่ีขดักนักบัูลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือไม่ 
 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษทัฯ เคารพสิทธิของููมี้ส่วนไดเ้สียของทุกกลุ่ม และมีนโยบายท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มไดรั้บสิทธินั้นอย่าง
เตม็ท่ีไม่ว่าจะเป็นููมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน ููบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัย่อย ููมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก 
ได้แก่ ูู ้ึ ือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้ก  าหนดเป็นจรรยาบรรณ               
“ว่าด้วยูู ้มี ส่วนได้เ สีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ                     
และจรรยาบรรณธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 5) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 สามารึดาวน์โหลดได ้                         
ท่ี www.pranda.com  ทั้งน้ี  ในปี 2560 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อกลุ่มููมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัดงัน้ี 

 
1.  การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

1.1 ผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม และเป็นตวัแทนท่ีดีของูู ้ึ ือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  มีความโปร่งใส และเพิ่มมูลค่าระยะยาวใหูู้ ้ึ ือหุ้น โดยค านึงึึงความเจริญเติบโตและความมัน่คง ดว้ย
ูลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยนื จึงไดก้  าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อูู ้ึ ือหุน้ โดยท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตไม่มีการกระท าใดๆ อนัส่งูลใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ทางูลประโยชนห์รือริดรอนสิทธิของูู ้ึ ือหุน้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของูู ้ึ ือหุน้ หรือการใชข้อ้มูลภายในของพนกังานทุกระดบัในทางมิควร บริษทัฯไดมี้
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและส่ือสารกบัูู ้ึ ือหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนมีการเปิดเูยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรมู่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ  เช่น การเปิดเูยข้อมูลต่อสาธารณชนู่านรูปแบบส่ือต่างๆ               



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 
9.การก ากบัดูแลกิจการ                                     ส่วนท่ี 2  หนา้ 98 

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์             
ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน ์รวมึึงการใหข่้าวกบัส่ือมวลชนตลอดทั้งปี  และไม่แสวงหาูลประโยชน์ใหต้นเอง
และููอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.2 ลูกค้า 

 บริษทัฯ ก าหนดจรรณยาบรรณธุรกิจเพื่อปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและก าหนดบทบาท       
ความรับูดิชอบต่อลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council 
(RJC) ซ่ึงเป็นองคก์รในการสร้างมาตรฐานการูลิตจิวเวลร่ีท่ีค  านึงึึงความรับูิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม             
โดยบริษทัฯ เอาใจใส่ใจใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และเช่ือึือไดโ้ดยไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซ่ึงมุ่งมันู่ลิตเคร่ืองประดบั และอญัมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงาน      
ท่ีมีความช านาญท่ีูา่นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดดว้ยความใส่ใจท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างูลูลิตท่ีลูกคา้ตอ้งการและพอใจมากท่ีสุดดว้ยการใชท้รัพยากร 
เวลา บุคลากร เงินทุน วสัดุ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลย ีและวิธีการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิูล
มากท่ีสุดโดยธ ารงไวซ่ึ้งคุณภาพอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง         
รวมึึงมีกลไกและระบบการบริการลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองูลอยา่งรวดเร็วส่งูลใหบ้ริษทัฯ ู่าน
การตรวจประเมินจากสึาบนับูโร เวอริทสั ประเทศไทย (BUREAU VERITAS) และไดรั้บการรับรองจากสึาบนั 
UKAS ประเทศองักฤษ มีอายกุารรับรอง 3 ปี ซ่ึงมีูลตั้งแต่ 3 กนัยายน 2559 - 2 กนัยายน 2561 

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี ้

 บริษทัฯ ก าหนดจรรยาบรรณต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้           
ไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษทัฯไดก้  าหนดคุณสมบติัของคู่คา้ ซ่ึงพิจารณา   
จากความมัน่คงและความน่าเช่ือึือขององคก์รและไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยอา้งอิงไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 
รวมทั้งมีเอกสารรับรองท่ีส าคญัของบริษทั สึานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีประวติัการส่งมอบงานและสินคา้ตาม
ก าหนด  และมีประสิทธิภาพ  คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีบริษทัฯ จะน ารายละเอียดของ
คู่คา้ มาพิจารณาเปรียบเทียบกนัอยา่งนอ้ย 3 รายข้ึนไป เพื่อความเสมอภาคกนั บริษทัฯจะไม่เรียกร้องูลประโยชน์
ใดๆ   ท่ีอาจน าไปสู่ความอยุติธรรม และปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่ดครัด นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรมและช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยจะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดของสัญญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรตอ้ง
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือเม่ือมีเหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสึานะการเงินโดยมีนยัส าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ี
ตอ้งช าระ บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพื่อร่วมกนัหาวธีิป้องกนั หรือแกไ้ข และไม่ใหเ้กิดความเสียหาย ตลอดจน
จะน าสินเช่ือท่ีเจา้หน้ี หรือสึาบนัทางการเงินอนุมติัมาใชต้ามวตัึุประสงคข์องบริษทัฯ ตามท่ีแสดงเจตนาไวต่้อ
เจา้หน้ีหรือสึาบนัการเงิน 
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1.4 คู่แข่ง 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนั      
ทางการค้าท่ีโปร่งใสตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขนัทางการค้า รวมึึง           
จะไม่ปฏิบติัหรือละเมิดส่ิงอนัใดท่ีน าไปสู่การแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัละเวน้จากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 
และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ท าการูกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด 

1.5 พนักงาน  

 บริษทัฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการประกอบ
ธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน ดงัต่อไปน้ี 

 ตามท่ีบริษทัฯไดก้  าหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนกังานในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ 
บริษทัฯยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองึ่ินก าเนิด 
เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สึานภาพการสมรส ภาษา หรือต าแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก      
การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้  าการจ่ายูลตอบแทน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีูลตอบแทนระยะสั้ น ได้แก่ ค่าแรงขั้นต ่าส าหรับููท่ี้ไม่มีทักษะ หรือ
ประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพิ่มข้ึนตามูลงานของพนักงานในแต่ละปี ดงันั้นค่าจา้งฐานโดยเฉล่ีย
ส าหรับปี 2560 จึงอยูท่ี่ 450 บาท/ต่อวนั นอกจากนั้นยงัมีการเพิ่มเติมสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั เบ้ียขยนั การแจกแหวนรุ่นตามการท างานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปีและ 30 ปี   
ขา้วฟรี คูปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี การจดังานเล้ียงปีใหม่ และจดัให้มีหอพกั
พนกังาน เป็นตน้ เม่ือนบัรวมสวสัดิการต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ค่าเฉล่ียของรายไดใ้นรูปตวัเงินของพนกังานรายวนัจะอยู่
ท่ี 560 บาท/ต่อวนั ทั้ งน้ีฐานค่าแรงและสวสัดิการของแต่ละคนท่ีอาจแตกต่างกนัเป็นการอา้งอิงเฉพาะูลงาน         
ซ่ึงนอกเหนือจากูลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได้ ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัได้จดัสรรูลประโยชน์ระยะยาว อนัได้แก่ 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพรนดา้ จิวเวลร่ีไวใ้หแ้ก่พนกังาน  

การอบรมและพฒันาการเรียนรู้ของพนักงาน 

 บริษทัฯ ก าหนดแูนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรประจ าปี โดยจ าแนกกลุ่มหลกัสูตรในแูนฝึกอบรม   
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลกัสูตรตามนโยบายของบริษทั  กลุ่มหลักสูตรจากการส ารวจความตอ้งการในการ
ฝึกอบรม  กลุ่มหลกัสูตรจากการประเมินสมรรึนะ (Competency)  และกลุ่มหลกัสูตรตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
ระบบมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
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- หลกัสูตรตามนโยบายบริษทั เป็นหลกัสูตรท่ีููบ้ริหารใหแ้นวทางการพฒันาองคก์รไว ้เช่น หลกัสูตร
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลกัสูตรความรู้พื้นฐานส าหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลกัสูตรการพฒันา
ความคิดเชิงบวกและการเช่ือมโยง Core Value หลกัสูตรทกัษะการบงัคบับญัชาส าหรับหวัหนา้งาน 
โครงการอบรมสร้างความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Team Building : Grow Together…
ลดช่องวา่งสร้างพลงั) 

- หลักสูตรจากการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรท่ีเกิดจากความต้องการ          
ของหน่วยงาน เช่น ทกัษะการบงัคบับญัชาส าหรับหวัหนา้งาน หลกัสูตรความรู้เร่ืองลิขสิทธ์ิทางงาน
ศิลปะ หลกัสูตรการพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรและน าเสนอ 

- หลักสูตรจากการประเมินสมรรึนะ (Competency)  เ ป็นหลักสูตร ท่ี เ กิดจากการประเมิน 
Competency พนักงานและูลการประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวงัท่ีก าหนด เช่น (Creativity) 
หลกัสูตรเทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Strategic Management) หลกัสูตรการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับููบ้ริหาร 

- หลกัสูตรตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและระบบมาตรฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีกฎหมายหรือภาครัฐบงัคบั     
ให้สึานประกอบการจ าเป็นตอ้งจดัอบรมให้กบัพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลกัสูตรท่ีคู่คา้        
ท่ีเขา้มาตรวจประเมินกระบวนการูลิต (Audit) ไดข้อใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการจดัอบรม เช่น หลกัสูตร
มาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หลกัสูตรการดบัเพลิง
ขั้ นต้น หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลักสูตรการสร้างจิตส านึก                    
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีและซอ้มแูนฉุกเฉินสารเคมี
หกหรือร่ัวไหล หลกัสูตรอนัตรายเก่ียวกบัเสียง หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
หลกัสูตรการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หลกัสูตรการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด RJC : Responsible Jewelry Council เป็นตน้  
 

คู่มอืการอบรมพฒันาความรู้ของพนักงานแต่ละระดับ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแูนก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรึนะ (Competency-based 
Training Road Map) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนบัสนุน
ความรู้ขององคก์รท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยก าหนดกรอบในการวางแูนการฝึกอบรมระยะยาว
ใหก้บับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัต าแหน่งงานและความสามารึอยา่งแทจ้ริง โดยก าหนดจาก Core Competency , 
Managerial Competency และ Job Competency ทั้งน้ี เพื่อสามารึน าไปจดัท าแูนพฒันาพนกังานรายบุคคล      
(IDP : Individual Development Plan) ต่อไป 
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การก าหนดค่านิยมองค์กรและวฒันธรรมการท างาน 

 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความูกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งและส่ือสารไปยงัพนกังานใหรั้บทราบ  ซ่ึงจากการส ารวจจากพนกังาน จ านวน 1,796 คน พบว่า คะแนน
ความูกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รเฉล่ีย เท่ากบั 73.41% ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของบริษทัชั้นน า
ต่าง ๆ  ในประเทศ โดยในการศึกษาแบ่งวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 มิติ ไดแ้ก่  

- มิติดา้นความพึงพอใจในการท างาน  มากท่ีสุด อนัดบั 1 พอใจกบัหนา้ท่ีและความรับูิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 75.82  อนัดบั 2 พอใจกบัเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 74.51 อนัดบั 3 
พอใจกบัภาวะููน้  าของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 72.40 

- มิติดา้นความรู้สึกููกพนักบัองคก์ร  มากท่ีสุด อนัดบั 1 เร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร                    
คิดเป็นร้อยละ 78.86  อนัดับ 2 เร่ืองความภูมิใจเม่ือไดย้ินบุคคลอ่ืนกล่าวึึงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 
77.71   อนัดบั 3 เร่ืองความภูมิใจในการเป็นบุคลากรของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 75.89  

การยกระดับคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ 

 บริษทัฯ ไดก้  าหนดเป็นนโยบายดา้นการยกระดบัคุณภาพชีวิตในสึานประกอบการ ซ่ึงรวมอยู่ในคู่มือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5) โดยนอกเหนือจากโครงการหลกั           
13 โครงการท่ีก ากบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคม  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ มาสนบัสนุนใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังานในสึานประกอบการเพิ่มข้ึน
อีกดงัน้ี 

กจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้ของพนักงาน 

1. การใหบ้ริการหอ้งสมุด  

บริษทัฯ ส่งเสริมและเปิดกวา้งส าหรับพนกังานทุกกลุ่ม  ทุกระดบัไดห้าความรู้จากแหล่งความรู้ใกล้ๆ  ตวั 
และใหเ้ขา้กบัสึานการณ์ในยุค Thailand 4.0 ท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงโดยสร้างมูลค่าเพิ่มทางนวตักรรม พนกังาน
ของบริษทัทุกคนสามารึสืบคน้รายการหนังสือู่านอินเตอร์เน็ต ระบบสืบคน้ห้องสมุดแพรนด้า แลว้ส่งอีเมล ์       
ึึงููรั้บูิดชอบห้องสมุด หรือจองหนงัสือท่ีหนา้แฟนเพจห้องสมุดไดอี้กช่องทางหน่ึง  ปัจจุบนัห้องสมุดมีจ านวน
หนงัสือและสารสนเทศมากกว่า 3,600 รายการ  ทุกสัปดาห์ หอ้งสมุดจะท าการประชาสัมพนัธ์แนะน าหนงัสือใหม่
และหนังสือน่าอ่านอย่างต่อเน่ืองู่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเชิญชวนให้พนกังานมีความสนใจ   
อ่านหนงัสือมากข้ึน และให้สิทธ์ิยืมหนงัสือกลบัไปอ่านท่ีบา้นไดจ้  านวน 3 เล่ม/คน/สัปดาห์  ปัจจุบนัสึิติการใช้
บริการหอ้งสมุดของพนกังาน ทั้งรูปแบบ Walk in และ ู่านระบบอินเตอร์เน็ต เฉล่ีย 330 คร้ังต่อเดือน  และสึิติ
การใชบ้ริการหอ้งสมุดบุตรของพนกังาน เฉล่ีย 160 คร้ังต่อเดือน  ซ่ึงอาจมีจ านวนลดลงเน่ืองจาก Lifestyle ของคน
เปล่ียนแปลงไป จากการเขา้ึึงขอ้มูลต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตู่านโทรศพัท์มือึือไดทุ้กท่ีทุกเวลา อย่างไรก็ตาม 
ห้องสมุดเปิดให้บริการในช่วงเยน็หลงัเลิกงานส าหรับพนักงานและบุตรของพนักงาน เพื่อเป็นคน้ควา้หาขอ้มูล   
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เสริมความรู้นอกเวลา ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกระบบอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์             
และอินเตอร์เน็ตมากกวา่ 10 เคร่ือง เพื่อใหพ้นกังานสามารึสืบคน้ขอ้มูลโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายแต่ประการใด   

2. ทุนการศึกษา 

 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดม้อบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตร ธิดาของพนกังาน
ในระดบัประึมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2560 ไดม้อบแลว้เป็นจ านวน 81 ทุน     
เป็นเงินทุน 101,500  บาท  การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบนั จ  านวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน  
706,500 บาท  และมอบเงินรางวลัเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2560 จ านวน 8 รางวลั เงินรางวลั  8,000 บาท          
เงินรางวลั ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบนั  รับทั้งส้ิน 39 รางวลั เป็นเงิน 39,000 บาท รวมมอบทุนทั้งส้ิน 571ทุน  เป็นเงินทุน
ทั้งส้ิน 745,500 บาท 

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน   

1. โครงการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัึึงความส าคญัดา้นท่ีอยู่อาศยัของพนกังาน ดว้ยการจดัท าโครงการเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศยั          
เป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไดร่้วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการู่อนช าระการกูู้ ่านระบบบญัชี
เงินเดือนส่งูลให้พนักงานท่ีเขา้ใช้บริการจะได้รับดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าในราคาพิเศษ  ทั้ งน้ีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ       
ดา้นการูอ่นช าระใหแ้ก่พนกังานของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. การสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการเพื่อสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ แก่พนกังานเพิ่มเติมอีก อาทิ กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพการจดัจ าหน่ายสินคา้ราคาึูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือ
กรณีแต่งงาน  คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นููป่้วยใน เป็นตน้ 

กจิกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

1. หอพกัพนกังาน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้หอพกัเพื่อใหบ้ริการแก่พนกังาน ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั หลงัละ 300 หอ้ง โดยแบ่งเป็น
หอพกัชายโสด หญิงโสด และููมี้ครอบครัว ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง 3 อาคารมีพนักงานพกัอาศยัอยู่ประมาณ 631 คน             
ไม่รวมบุตร- ธิดาพนกังานท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ย 

2. กิจกรรมวนัเดก็ 
 ในทุกปี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมวนัเด็กโดยจะเชิญพนกังานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซ่ึงมีกิจกรรม            
และของขวญัมอบใหส้ าหรับเดก็อยา่งมากมาย 
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กจิกรรมส่งเสริมให้พนักงานมสุีขภาพและพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง 

1. จดัใหมี้กิจกรรมออกก าลงักาย เช่น การเตน้แอโรบิคทุกสัปดาห์ 
2. จดัใหมี้สึานท่ีออกก าลงักายและการจดักิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 
4. จดัใหมี้หอ้งปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจ า และมีแพทยม์าประจ าทุกสัปดาห์ 
5. จดัใหมี้หอ้งออกก าลงักายในสึานประกอบการ 
6. จดัใหมี้งานสัปดาห์ความปลอดภยั 
7. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาสี 

กจิกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
1. จดัใหมี้กิจกรรมึวายสังฆทานทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน  
2. จดัใหมี้พิธีรดน ้าด าหวัููใ้หญ่ในวนัเทศกาลสงกรานต ์
3. จดัใหมี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
4. จดัใหมี้กิจกรรมตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนา 

1.6 สังคมส่วนรวม 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงึึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยปลุกจิตส านึกเร่ืองความรับูิดชอบ
ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยให้ความส าคัญ          
และึือเป็นหน้าท่ีต่อสังคมโดยรวมและไดก้  าหนดหลกัการปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยููบ้ริหารให้การ
สนบัสนุนกิจการอนัเป็นประโยชน์  ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมึึงจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการฝัง
ปลูกจิตส านึกดงักล่าวใหเ้กิดข้ึนในบริษทัฯ และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา 
โครงการบวชบรรพชา เป็นตน้ 

1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บริษัทฯตระหนักึึงความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม              
ในการท างาน จึงไดก้  าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดบัปฏิบติั เพื่อส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภยั    
แก่ชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินในพื้นท่ีความรับูิดชอบของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษา           
ความปลอดภยัให้มีความทนัสมยัต่อสึานการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยยึดึือแนวทางปฏิบติัึึง
ความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพยสิ์นของบริษทั และตระหนกัึึงความส าคญัของมาตรการป้องกนั
อุบติัเหตุอนัเกิดข้ึนจากการท างานท่ีมีูลต่อพนักงานหรือบุคคลอ่ืน อีกทั้งบริษทัฯยงัจดัท าคู่มือต่างๆเพื่อควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน                   
การท างาน ไดแ้ก่ คู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับพนกังานทัว่ไป 
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และอีกทั้งส าหรับููรั้บเหมา  คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยั      
ในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี  คู่มือความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี X  แูนปฏิบติัการระงบั
เหตุฉุกเฉิน และเหตุภัยพิบัติ   ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม                  
ในการปฎิบติั  เป็นตน้  ในปี 2560 บริษทัฯจดักิจกรรมเพื่อพฒันาและใหค้วามรู้แก่พนกังานของบริษทั  ดงัต่อไปน้ี 

1.โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ  

 เพื่อให้พนกังานมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินเม่ือเกิดอคัคีภยั มีความรู้ในการใช้ึ งัดบัเพลิง  
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามไปพื้นท่ีอ่ืน(กรณีฐานตน้เพลิงเล็ก) และยงัทราบึึงการอพยพออกจากอาคาร
สึานท่ีอยา่งปลอดภยัรวมทั้งการเคล่ือนยา้ยููบ้าดเจบ็อยา่งึูกวธีิ 

 

    

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟหอพกั ในวนัที ่25 มนีาคม 2560 
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โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวนัที ่16-17 มถุินายน 2560 

2. โครงการสารเคมหีกร่ัวไหล  

 โครงการอบรมเร่ืองสารเคมีหกร่ัวไหลมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับการท างาน             
กบัสารเคมีอย่างึูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งยงัเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล        
และสามารึจะเกบ็กูส้ารเคมีท่ีหกร่ัวไหลไดอ้ยา่งึูกตอ้ง และปลอดภยั 

 

 

  

 

 

   

โครงการสารเคมหีกร่ัวไหล  

  3.โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น 

 โครงการอบรมปฐมพยาบาลขั้นตน้มีจุดประสงคเ์พื่อให้พนกังานสามารึปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ
ููบ้าดเจบ็เบ่ืองตน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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  โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น 

 นอกจากน้ีเพื่อให้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษทัฯน่าอยู่ รวมึึงไม่ส่งูลกระทบ      
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ จึงสนับสนุนการใชท้รัพยากรต่างๆตามระบบการจดัการความปลอดภยั           
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนดอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างาน และคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคน   ในปี2560 ท่ีู่านมา บริษทัฯจดัโครงการต่างๆ
เช่น โครงการประหยดัพลงังาน เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยใชอ้ย่างประหยดัและคุม้ค่า ปลูกฝังให้พนกังาน             
มีจิตส านึกในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งน้ีการด าเนินโครงการขา้งตน้ ส่งูลให้บริษทัฯ 
สามารึประหยดัพลงังานไฟฟ้าลดลงประมาณ 3.6% หรือประมาณ 802,263 บาทต่อปี หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์172,809 kg CO2/ปี หรือเทียบเท่าลดการใชร้ึยนต ์121 คนั/ปี และด าเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และท่ีนั่งพกัู่อนของพนักงาน โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ประดับสนามหญ้า สระบัว    
บริเวณดา้นหน้าและรอบๆ อาคาร เพื่อความร่มร่ืน มีชีวิตชีวา ไร้มลพิษ  ส าหรับสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร 
บริษทัฯไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสภาพแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงระดบัความ
เขม้ของแสง  ระดบัความดงัของเสียง ระดบัความร้อนคุณภาพอากาศ ปริมาณสารเจือปน รวมทั้งระบบนิเวศน์ ซ่ึง
ูลการตรวจวดัค่าระดบัดงักล่าวอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

สถิติการเกดิอบัุติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจ าปี 2560  

 บริษัทฯมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม             
ในการท างานอย่างต่อเน่ือง  และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมึึง                
มีการติดตามและประเมินูลการด าเนินตามนโยบาย เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงจดัท ารายงานสึิติประสบอุบติัเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภยั        
ของลูกจ้างเป็นประจ า  ในปี 2560  พบว่า มี อุบัติ เหตุ เกิด ข้ึน 23 คร้ัง และมีอัตราวันหยุดงานเฉล่ียจาก                             
การเกิดอุบติัเหตุ 56 วนั ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการลดการเกิดอุบติัเหตุประจ าปี 2560 บริษทัฯสามารึ
ลดการเกิดอุบติัเหตุได้ึ ึง 90% เม่ือเทียบจากปีท่ีแลว้  
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1.8 ส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ตระหนกัึึงความรับูดิชอบโดยค านึงึึงูลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งูลต่อพนกังาน ชุมชน 
และตลอดจนููท่ี้เก่ียวขอ้งจึงไดก้  าหนดนโยบายเพื่อควบคุม และลดูลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลงังาน เพื่อใหู้ ูบ้ริหาร พนกังาน ููท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมและยดึึือปฏิบติัดงัน้ี 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองคก์รตระหนกัึึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม และึือเป็นหนา้ท่ี       
ในการคุม้ครอง ปกป้อง ป้องกนั และลดูลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆต่อููท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนทั้งหมด 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการให้สอดคลอ้ง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือขอ้ก าหนดต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   

3. ด าเนินการจดัการ ปฏิบติัการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมและรณรงค์การใชท้รัพยากรและพลงังานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าสูงสุดเพื่อให้เกิด      
ความยัง่ยนืในทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม    

5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกความรับูิดชอบ             
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร และููท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไดมี้การจดั
อบรมพนกังาน ไดแ้ก่ หลกัสูตรระบบการคดัแยกขยะส าหรับสึานประกอบการ และหลกัสูตรการสร้างจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และหลกัสูตรการอบรมเก่ียวการจดัเก็บกากวตัึุอนัตราย ตลอดจนจดัให้มีโครงการการก าจดั
มลพิษ และโครงการธนาคารขยะอยูเ่สมอ 

1.9 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ได้ก  าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติัว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษทัฯ มี
นโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดหรือน าสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้นทางท่ีูดิ และด าเนินธุรกิจ
ให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอูู้กพนัตามสัญญาทั้งหมด ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีรักษา
ความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการูลิตูลิตภณัฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั 
จะตอ้งรักษาความลบันั้นๆใหป้ลอดภยัท่ีสุด และป้องกนัมิใหข้อ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล   บุคลากรของบริษทัตอ้งเคารพ
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของููอ่ื้นไม่น าูลงานของููอ่ื้นแมเ้พียงบางส่วนไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจา้ของูลงานเสียก่อน รวมึึงป้องกนัมิให้บุคลากรของบริษทัใช้โปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ อยา่งูิดกฎหมาย มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเคร่งครัด และไม่น าไปใช้
เพื่อก่อการละเมิดลิขสิทธิของููอ่ื้น  โดยปีท่ีู่านมา บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์น    
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
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1.10 ด้านแรงงาน 

เพื่อให้มั่นใจว่าูลิตภัณฑ์ท่ีูลิตโดยบริษัทฯ เกิดจากแรงงานท่ีึูกต้องตามกฎหมาย และหลักสิทธิ
มนุษยชน บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัการดา้นแรงงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากลและหลกัสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งก าหนดนโยบายการปฏิบติัดา้นแรงงานและเคารพในสิทธิของพนกังาน บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคม เพื่อก ากับดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน โดยจดัให้มีโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายในสึานประกอบการให้ความรู้
แก่พนักงานในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานท่ีประสบปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะเป็น        
การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนท่ีเกิดข้ึนให้แก่พนกังาน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลัสึาน
ประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2560 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน และไดรั้บใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA. Workplace Conditions Assessment 

 บริษทัฯ สนับสนุนให้ พนักงานและููมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน  
การกระท าูิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมท่ีอาจส่อึึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยแจงู้่าน
ช่องทางติดต่อรับเร่ืองร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายท่ี 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
หรือใชช่้องทางท่ีบริษทัฯ จดัใหไ้ดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pranda.com 
หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี  
 

หน่วยงาน อเิลก็ทรอนิกส์เมล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
คณะกรรมการบริษทั board@pranda.co.th 0-2769-9405, 0-2769-9923 
ส านกังานเลขานุการบริษทั cs@pranda.co.th 0-2769-9431, 0-2769-9403 
ส านกังานตรวจสอบภายใน ia@pranda.co.th 0-2769-9905 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ir@pranda.co.th 0-2769-9431, 0-2769-9436 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร corpcomm@pranda.co.th 0-2769-9494, 0-2769-9432 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล personal@pranda.co.th 0-2769-9961 

 

 ทั้งน้ี ในปี2560 บริษทัฯไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ููบ้ริโภค การแข่งขนัทาง
การคา้ ส่ิงแวดลอ้ม  และไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆจากููมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการเปิดเูยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งึูกตอ้ง ครบึว้น 
เพียงพอเป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์  
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหูู้ ้ึ ือหุน้และููมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ึึง โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการในการเปิดเูยสารสนเทศ ดงัน้ี 

บริษทัฯ เปิดเูยสารสนเทศท่ีส าคญัู่านระบบอิเลค็ทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) เพื่อรายงาน
ขอ้มูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี     
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ(Non-Periodic 
Reports)  เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทัลงบนเวบ็ไซต ์โดยไดจ้ดัท า
ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัหมวด “นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)” โดยมีหมวดยอ่ยท่ีส าคญัดงัน้ี  

1.ขอ้มูลบริษทั ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 
2.ขอ้มูลทางการเงิน ประกอบดว้ย งบการเงินทั้งปัจจุบนัและยอ้นหลงั เป็นตน้  
3.เอกสารเูยแพร่ ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบับริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 
ขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัและููบ้ริหาร โครงสร้างการึือหุน้ของบริษทั 

รวมทั้ง หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประชุมสามญัูู ้ึ ือหุน้ ทั้งน้ีสามารึเขา้ดูขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.pranda.com   

นอกจากการเูยแพร่ขอ้มูลข่าวสารู่านหน่วยงานท่ีส าคญั และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ บริษทัไดแ้จง้
ูลการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีส าคัญต่างๆู่านช่องทางการประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ รวมทั้ งได้ส่ือสารข้อมูล              
และกิจกรรมตามแูนงานส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และวตัึุประสงค์ของบริษทัท่ีได้มีการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนค านึงึึงคุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเูยเป็น
ส าคญัโดยูา่นหน่วยงานท่ีส าคญัซ่ึงมีส่วนในการเปิดเูยขอ้มูล ดงัน้ี 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร ท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์และเูยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ              
ของบริษทัฯ และมีข่าวเูยแพร่ ข่าวประชาสัมพนัธ์และภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ของงองคก์ร  
 ส านักงานเลขานุการบริษัท ท าหนา้ท่ีเูยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  และส านักงานก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอ์ย่างึูกตอ้ง ครบึ้วน โปร่งใส โดยู่าน          
การพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน  
 นักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีรับูดิชอบในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อส่ือสารใหข้อ้มูล
ข่าวสาร ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมจากขอ้ซักึามต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ููล้งทุนสึาบนั       
ููล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแกูู่มี้ส่วนไดเ้สีย และสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ กบัูู ้ึ ือหุ้น รวมทั้งจดัท าแูนนักลงทุนสัมพนัธ์ประจ าปี  ตลอดจนเปิดโอกาสให ้         
ููมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่งค าึามมายงันกัลงทุนสัมพนัธ์ูา่นช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้   
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ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเูยขอ้มูลกบัูู ้ึ ือหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และููส่ื้อข่าว โดยมีกรรมการ
ููจ้ดัการ  และููบ้ริหารระดบัสูงเป็นููแ้ึลงูลการด าเนินงาน  ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและตอบขอ้ซกัึามในการประชุมฯ 
และการพบปะกบัููมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ตลอดจนเูยแพร่สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ ตลอด ปี 2560 ดงัน้ี 
 
 

กิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
สัมภาษณ์พิเศษูา่นโทรทศัน ์ 3 
พบส่ือมวลชน 5 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวขององคก์ร 140 
ศึกษาดูงานและเยีย่มชมกิจการ 11 
เูยแพร่ Newsletter 5 
แจง้ข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 29 
นกัลงทุนเยีย่มชมกิจการ (Company visit) 1 
ข่าวูลประกอบการ (Earnings Release) 4 

 

ในปี 2560 บริษทัฯไม่มีเหตุการณ์ท่ีึูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล เน่ืองจากไม่ประกาศหรือ        
ไม่เปิดเูยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นููรั้บูดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินว่ามีความึูกตอ้ง ครบึว้น โปร่งใส 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายหรือน าไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ี ป้องกนัการทุจริต
และการด าเนินการท่ีูดิปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัึูกตอ้งตาม
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหู้ ูมี้ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึง
ึือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบทาน                          ความ
ึูกตอ้ง   และความเพียงพอของรายงานทางการเงินในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกบัููส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพื่อสอบึามความเห็นจากููส้อบ
บญัชีในประเดน็ต่างๆ บริษทัฯ ไดใ้หู้ ูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นููส้อบบญัชีของบริษทัซ่ึงมีความรู้        
ความช านาญในวิชาชีพ ไม่มีความขดัแยง้แห่งูลประโยชน์ท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง              
และมีคุณสมบติัครบึว้นตามท่ีก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่กรรมการและูู ้ึ ือหุ้นว่า รายงานทางการเงิน      
ของบริษทัสะทอ้นให้เห็นฐานะทางการเงินและูลการด าเนินการของบริษทัท่ีึูกตอ้ง และเช่ือึือไดใ้นทุกแง่มุม
ตามจริงทุกประการ 
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 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้เปิดเูยงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสต่อูู ้ึ ือหุ้นและนักลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่เคยมีประวติัการึูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ ได้ก  าหนดตัวช้ีวดัูลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI)ไวใ้นแต่ละปี                 
เพื่อเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ              
ของเงินเดือน ซ่ึงอยู่ในลกัษณะของตวัเงิน และค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งน้ีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และููบ้ริหาร มีการด าเนินการท่ีโปร่งใส ชัดเจน และในระดบัท่ีเหมาะสมภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมทั้งได้รับการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอ       
ต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมูู ้ึ ือหุ้นเพื่อพิจาณาอนุมติั  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัก าหนดการ
เปิดเูยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและููบ้ริหารของบริษทัฯไวใ้นรายงานประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเูย              
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเูยลักษณะ               
ของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหาร      
และููบ้ริหารจะเปิดเูยรวมไวก้บัค่าตอบแทนููบ้ริหาร  ทั้ งน้ีค่าตอบแทนของกรรมการและููบ้ริหาร ปี 2560        
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

การเปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

บริษทัฯไดก้  าหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือึือและความพร้อม
การใช้ข้อมูล รวมึึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อีกทั้ งได้ก  าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเูย             
และรายงานการึือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีใจความดงัน้ี  

กรรมการและููบ้ริหารมีหน้าท่ีจะต้องรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการึือครองหลักทรัพย ์         
โดยก าหนดใหจ้ดัท าและน าส่งรายงานการึือครองหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อส านกังาน
เลขานุการบริษทั เพื่อน าส่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวทุ้กคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และใหส้ านกังาน
เลขานุการบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการึือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและูู ้บริหารระดับสูง                    
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

บริษทัฯ ได้ก  าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการ          
และููบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบึึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/1     
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยน าส่งท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้ง
น าส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์           
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ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้รับรายงาน       
 ทั้งน้ี นกัลงทุนสามารึศึกษาขอ้มูลบริษทัฯ เพิ่มเติมไดโ้ดยติดต่อูา่น 4 ช่องทาง ดงัน้ี                   

นกัลงทุนสัมพนัธ์: นายดุษติ   จงสุทธนามณ ี
 ท่ีอยู:่ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์:   ir@pranda.co.th 
 โทรศพัท ์: 0-2769-9431 หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431 
 โทรสาร:   0-2398-2141 

 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนูู ้ึ ือหุ้น มีหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตามวัตึุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของูล                  
การด าเนินงานและูลประกอบการของบริษทัเพื่อใหูู้บ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั           
โดยสาระส าคญัส าหรับแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลตามหลกัก ากบัดูแลกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยดึึือ ( Fiduciary) 4 ประการ ประกอบดว้ย 
1.การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ย        

ความรอบคอบก ากับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้ งยงัดูแลให้การด าเนินธุรกิจไม่ส่งูลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน สังคม ขณะเดียวกนักส็ร้างมูลค่าเพิ่มใหู้ ูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มควบคู่กนัไป  

2.การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ี       
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตมุ่งรักษาูลประโยชนข์องบริษทัฯ ูู ้ึ ือหุน้ ููมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม  

3.การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษทัไดป้ฏิบติั และก ากบั
ดูแลใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทั้งเง่ือนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

4.หนา้ท่ีในการเปิดเูยขอ้มูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้  ากบัดูแลใหมี้
การด าเนินงานดา้นการเปิดเูยขอ้มูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่นักลงทุน  
อยา่งเพียงพอ  

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อใหส้อดคลอ้งตาม
ขอ้บงัคบับริษทัและระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดข้ึน ส าหรับ
องค์ประกอบ คุณสมบติั และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั เปิดเูยรายละเอียดไวใ้นหัวข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ”  
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 ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน    
แต่ไม่เกิน 20 คนโดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงตอ้งมีึ่ินฐานในประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คน มีกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นููบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารึแยกโครงสร้าง
คณะกรรมการไดด้งัน้ี 

 กรรมการท่ีไม่เป็นููบ้ริหาร  6   คน (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 
 กรรมการท่ีเป็นููบ้ริหาร  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 
 กรรมการอิสระ  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 

 

   คณะกรรมการบริษทัได้ก  าหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ       
ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในดา้น ทกัษะ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ  
และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารึ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศ และอายุท่ีจ  าเป็นต่อ
การบรรลุวตัึุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นููบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน        
ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนด
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และในจ านวนน้ีมีกรรมการอิสระท่ีเป็นููห้ญิง     
1 คน  และมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี        
ทั้ งน้ีกรรมการท่ีเป็นอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีบริษทัก าหนด  รวมทั้ งต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  

การเลอืกตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งโดยก าหนดให้การประชุมูู ้ึ ือหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง    
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ึา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อก
โดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าููใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น     
เป็นููอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจึูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้และคณะกรรมการ
บริษทัเกษียณอายคุรบ 72 ปี ไม่รวมึึงกรรมการอิสระของบริษทั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ 
 เพื่อใหก้รรมการสามารึอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนด
จ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัไวใ้นนโยบาย
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบก่อนการเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
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 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัทฯได้ก  าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการูู ้จัดการ                   

โดยก าหนดใหก้รรมการููจ้ดัการควรด ารงต าแหน่งกรรมการููจ้ดัการของบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง  เพื่อให้มี
เวลาเพียงพอในการดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั และตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็น
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมูู ้ึ ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

การแยกบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ 
 เพื่อให้บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทัและกรรมการููจ้ดัการมีความอิสระ ไม่ทบัซ้อนกนั    
และมีการึ่วงดุลอ านาจกนัอย่างชัดเจน บริษทัฯ จึงได้ก  าหนดนโยบายแบ่งแยกหน้าท่ีและต าแหน่ง ประธาน
กรรมการบริษัท และกรรมการููจ้ ัดการออกจากกันและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี            
และความรับูดิชอบดงัต่อไปน้ี 

ประธานกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในฐานะููน้  าดา้นกลยทุธ์และสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทุกคนมี
ส่วนร่วมในการประชุม ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินภารกิจของฝ่ายจัดการู่านกรรมการููจ้ ัดการ              
แต่ ไม่กา้วก่ายงานประจ าหรือธุรกิจประจ าวนัท่ีรับูดิชอบโดยกรรมการููจ้ดัการ 
  กรรมการผู้จัดการ  มีหนา้ท่ีหลกัในการก ากบัดูแลดา้นบริหารจดัการของบริษทัให้เป็นไปตามวิสัยทศัน ์
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

2.ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมกำรมีบทบำทและหน้ำท่ีหลกัในกำรก ำหนดและพิจำรณำเห็นชอบในเร่ืองส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง               

กบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบำยของบริษทั แผนธุรกิจ  งบประมำณ จดัท ำ
รำยงำนควำมรับผิดชอบทำงกำรเงิน ตลอดจนก ำกบัดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ท่ีก  ำหนดไว้
โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรน ำไปปฏิบติัตำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของผลกำรด ำเนินงำนและเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย รำยละเอียดเพิ่มเติมระบุในหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรจดักำร”   

2) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆของบริษทัโดยก าหนดไว ้25 ขอ้ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก  าหนด     
โดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมูู ้ึ ือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “อ านาจด าเนินการ              
ของคณะกรรมการบริษทั” 

3) คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับูิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นููมี้ความรู้ ความช านาญเพื่อ
ช่วยศึกษาและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เกิดความึูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์ในเบ้ืองตน้ก่อน
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นููพ้ิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี  และเพื่อสนับสนุน         
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ี
และความรับูดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในหวัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 
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4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท า  “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ“ ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร             
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา 

5) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท า “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติั
ท่ีดีใหก้รรมการ ููบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัเขา้ใจึึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ    
โดยให้ึ ือเป็นนโยบายความซ่ือสัตย ์และไดส่้งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งจริงจงั รวมึึงไดติ้ดตาม 
การปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ซ่ึงได้รวมไว้ใน “คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ”               
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) โดยไดเู้ยแพร่ต่อพนกังานทุกระดบัภายในองคก์ร เพื่อให้ยดึึือปฏิบติั ตลอดจนเปิดเูย
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6) คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางูลประโยชน์ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ       
ของบริษทัเป็นหัวข้อ ท่ีชัดเจน อีกทั้ งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ูลประโยชน์ และระเบียบปฏิบติั เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต.       
ทั้งน้ี หากรายการใดจะตอ้งู่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้ รายการดงักล่าว
จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้
ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว และในกรณีท่ีคณะกรรมการ บริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทัฯ มีการเปิดเูยความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย โดยในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย      
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

7) บริษทัไดมี้การเปิดเูยรายการเก่ียวโยงท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2560 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห ้
ความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมูล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ      
ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                 
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “ รายการระหวา่งกนั ” 

8) บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ                       
ท่ีจะด าเนินการตามระบบ การควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิูลในการด าเนินงานรายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความึูกต้อง เช่ือึือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป                    
มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้ก าหนดและขอู้กูพนั
ต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซ่ึงอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)                  
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง” 

9) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเน้นให้มีการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงทั้ งองค์การเพื่อสนับสนุนให้บริษทับรรลุวตัึุประสงค์ตามแูนกลยุทธ์ โดยมี
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงรับูิดชอบติดตามใหทุ้กฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียง     และวดัความส าเร็จของวตัึุประสงค ์เชิงกลยทุธ์ทุกปี ทั้งน้ี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงได้
พิจารณาสรุปูลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “การควบคุมภายใน 
และการบริหารจดัการความเส่ียง” 
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3. การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด       
จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารึปฏิบติัหน้าท่ีได ้ึา้มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ึา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่       
ไม่สามารึปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ึือเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง           
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นึา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดัข้ึนอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงหากรวมการประชุมพิจารณา 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในระหวา่งปีไดก้  าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมไวไ้ม่นอ้ยกว่า 
7 คร้ังต่อปี โดยได้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า           
และใหป้ระธานกรรมการเป็นููเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจ าเป็น ึา้กรรมการตั้งแต่ 4 คนข้ึน
ไป อาจร้องขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน     14 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

4) ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นููก้  าหนดวนั เวลาและสึานท่ี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสึานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้  าหนดสึานท่ีๆ ประชุมให้ใช้สึานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ    
เป็นสึานท่ีประชุม 

5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหป้ระธานกรรมการ หรือููซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือููแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา 
สึานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิ หรือประโยชนข์องบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

6) ก าหนดจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า     
2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

7) ประธานกรรมการ เป็นููใ้ชค้วามเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการ
แต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการสามารึเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม     

8) ประธานกรรมการบริษทั จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและขอ้มูลของููบ้ริหาร      
และส าหรับการพิจารณาสอบึาม และอภิปรายในประเดน็ท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั 

9) คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นููบ้ริหารประชุมระหว่างกนัตามความจ าเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ  เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมร่วม และแจง้ให้กรรมการ
ููจ้ดัการทราบึึงูลการประชุม 

10) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษทัฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม        
การประชุมอยา่งสม ่าเสมอหากติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารึเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการ 
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11) คณะกรรมการบริษทัสามารึเขา้ึึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ
กรรมการููจ้ดัการ หรือููบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ  าเป็น
คณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือููป้ระกอบวิชาชีพภายนอกเพื่อประกอบการ
ประชุมในแต่ละคร้ัง  

12) ประธานกรรมการ สนบัสนุนให้กรรมการููจ้ดัการเชิญููบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง   

13) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปูลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 

 

 ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ได้มีการประชุมทั้งส้ิน 17 คร้ัง ส าหรับการประชุมของ
กรรมการท่ีไม่เป็นููบ้ริหารมีจดัข้ึนรวม 4 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู ่        
ในความสนใจ และได้แจ้งูลการประชุมต่อกรรมการููจ้ดัการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริม          
ให้กรรมการท่ีไม่เป็นููบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นููบ้ริหารหรือฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุม  
 

4. การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดย่อย  และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยท าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 
1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 หลกัเกณฑ์ในการประเมินูลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล                       
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัระดบั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

90-100            
ดีเยีย่ม 

 

   80-89       
ดีมาก 

  70-79         
ดี 

50-69 
พอใช้ 

30-49 
ต้องปรับปรุง

 ต้
องปรับปรุง ระดับคะแนน % 
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  ขั้นตอนกระบวนการประเมินูลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 กระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อย 
1.บริษทัฯ ได้จัดให้มีการประเมินูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้ งแบบกรรมการรายบุคคล         
และแบบกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี  โดยมีกระบวนการให้
เลขานุการบริษทั เป็นููจ้ดัท าแบบประเมินูลการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบประเมินตนเอง 
(Board Self-Assessment) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
เหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทัฯ  

2. เลขานุการบริษทั น าส่งแบบประเมินตนเองส าหรับกรรมการรายบุคคลใหก้รรมการแต่ละคน ตอบแบบสอบึาม
การประเมินูลการปฏิบติังานของตนเองและก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนน าูลประเมินส่งใหค้ณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููส้รุปูลประเมิน 
3. ส่วนการประเมินูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัทั้ งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููป้ระเมินูลและสรุปูลดงักล่าว 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอูลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อน าูลมาพิจารณาทบทวนูลงาน และปัญหาต่างๆในระหว่างปี รวมทั้ งประเมิน
ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ นอกจากน้ีูลประเมินสามารึน ามาสนบัสนุน และปรับปรุง
พฒันาประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายจดัการไดอี้กต่อไป 
 

สรุปการประเมนิผลตนเองในปี 2560  
1.การประเมินูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
 1.1 การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีูลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่
ในเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 97%   
 
 

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 100 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 96 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับูดิชอบของคณะกรรมการ 94 
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 1.2  การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีูลการประเมินคะแนนเฉล่ีย
รวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 93%  รายละเอียดดงัน้ี 
 

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 90 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับูดิชอบของคณะกรรมการ 91 
3. การประชุมคณะกรรมการ 94 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 96 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 95 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาููบ้ริหาร 92 

 

2.การประเมินูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีูลการประเมินคะแนนเฉล่ีย
รวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 96% รายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 

 
 

 บริษัทฯมีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นููป้ระเมินูลการ
ปฏิบติังานของประธานบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายและใชปั้จจยั
ในการพิจารณาประกอบดว้ยตวัวดัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ความเป็นููน้  า การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแูนและูล
ปฏิบติังาน โดยก าหนดใหมี้การประเมินูลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดงัน้ี 

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ มีความ
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

89 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้
คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

100 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับูิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้
ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่างๆ
อยา่งเพียงพอ 

99 
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 ในปี 2560  การประเมินูลตนเองของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วย 3  หัวข้อ                                   
ซ่ึงมีูลคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่มคือ 91% รายละเอียดดงัน้ี 
 
 

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1.การประเมินูลจากดชันีช้ีวดัูลการด าเนินงาน 96 
2. การประเมินดา้นความเป็นููน้  า 88 
3. การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการในการประเมนิผลงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
1.คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยร่วมกบักรรมการท่ีไม่เป็น
ููบ้ริหาร เป็นููพ้ิจารณาดงัน้ี 

1) ให้ควำมเห็นชอบหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม และกรรมกำร
ผูจ้ ัดกำร โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนควรจูงใจประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม และกรรมกำร
ผู ้จัดกำร บริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้อง               
กบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำวโดยส่ือสำรใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรทรำบเกณฑก์ำรประเมินเป็นกำรล่วงหนำ้ 

                                     2) ประเมินูลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการููจ้ดัการเป็นประจ าปีทุกปี และ
ประธานกรรมการเป็นูู ้ส่ือสารูลการพิจารณา รวมทั้ งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการููจ้ดัการทราบ 

2.ูลการประเมินดงักล่าวจะึูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราูลตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
และกรรมการูู ้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

 
9.การก ากบัดูแลกิจการ                                     ส่วนท่ี 2  หนา้ 121 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 

1. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหก้รรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั      
บทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบธุรกิจ  

2. คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี    
กรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาและการให้ความรู้ท่ีจ  าเป็นแกูู่เ้ ก่ียวข้อง               
ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3. คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นููจ้ดัท าเอกสารการแนะน าเก่ียวกบับริษทัและขอ้มูล    
ประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ เพื่อให้รับทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ        
การปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ เพื่อไดรั้บความเขา้ใจวตัึุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วม
ขององค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั้งเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย      
กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจกฎระเบียบและขอ้มูลธุรกิจ     
ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าท่ีและกรรมการจะได้รับการอบรมและพฒันาความรู้       
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วยใหก้รรมการสามารึท าหนา้ท่ีและก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ึึงแมว้่าในปีท่ีู่านมา คณะกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีู่านมาคณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริม            
ให้กรรมการเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองเสมอมา เช่น หลกัสูตรซ่ึงจดัข้ึนโดย
สมาคมส่งเสริมสึาบนักรรมการ (IOD) ดงัน้ี 

 

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
รุ่น / ปีท่ีเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร 

(IOD) 

หลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) /1 

หลักสูตรโดยสถาบันอื่น 

1. นายปรีดา     เตียสุวรรณ์ 37/2548 DAP - 
2. นางประพีร์    สรไกรกิติกลู 17/2545 DCP - 
3. นางสุนนัทา   เตียสุวรรณ์ 22/2545 DCP หลกัสูตรููบ้ริหารระดบัสูง 

สึาบนัวทิยาการตลาดทุน 
รุ่นท่ี 11 (วตท. 11) 

4. นางปราณี    คุณประเสริฐ 26/2547 DAP - 
5. นายปราโมทย ์  เตียสุวรรณ์ 46/2547 DCP - 

16/2547 DAP - 
12/2547 FN - 

6. นางสาวพิทยา   เตียสุวรรณ์ 26/2547 DAP - 
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7. นายวรีะชยั        ตนัติกลุ 37/2546 DCP - 
8. นางรวฐิา        พงศนุ์ชิต 59/2548 DCP 1.หลักสูตรูู ้บริหารการ

ยุ ติ ธ ร รมทา งปกครอ ง
ระดบัสูง รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
2 . ห ลั ก สู ต ร ูู ้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง ด้านการค้าและ
การพา ณิชย์ (TEPCOT) 
รุ่นท่ี 1 
3 . ห ลั ก สู ต ร ูู ้ บ ริ ห า ร
ระดบัสูง สึาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
4.หลกัสูตรการบริหารงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
มหาชน สึาบพัระปกเกลา้ 
รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
5.หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร รุ่นท่ี 4515 
(ปรอ.15) 

9. นายจ านงค ์       วฒันเกส 
 
 
 
 
 

5/2544 DCP 1.ประกาศนียบตัร
หลกัสูตรููบ้ริหารระดบัสูง
สึาบนัวทิยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นท่ี 6  
2.Tactical Training in 
Hostage  Rescues, US 
Marshal  Service, 
Department of Justice, 
Baton Rouge, Louisiana, 
USA, 1990  
3.Marketing Coaching, 
Tack Training 
International, London, 
UK, 1991 (5-weeks) 

1/2545  ACP 
2/2549 DCP Re 
1/2550 CDC 
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หมายเหตุ /1  
DCP    : Director Certification Program  
DAP    : Director Accreditation Program  
FN       :  Financefor Non-Finance Program  
ACP        : Audit Committee Program  
DCP Re   : DCP Refresher’ Course 
CDC        : Chartered Director Class 
 
6.การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

        บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั รวมึึงหน้าท่ีและความรับูิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใช้ปฐมนิเทศเม่ือได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการจาก ท่ีประชุมูู ้ึ ือหุน้ (Orientation) ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอบเขตหน้าท่ีและความรับูิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัยอ้นหลงั  1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจดัท าโดยตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมน้ีเลขานุการบริษทัจะเป็นููท่ี้ใหข้อ้มูลต่อกรรมการคน
ใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วม                
ในการูกึอบรมในหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 
 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง         

         คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นููจ้ดัท าแูนการสืบทอด
งาน (Succession plan) และทบทวนแูนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการููจ้ดัการรวมึึง
ููบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแูนต่อเน่ืองใหมีูู้สื้บทอดงานในกรณีท่ีกรรมการููจ้ดัการ  หรือููบ้ริหาร
ระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารึปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้พื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารึด าเนิน
ไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการููจ้ดัการ รวมึึงููบ้ริหารระดบัสูง มีแูนสืบ
ทอดต าแหน่งของตนเองเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ใหก้บัููมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นูู ้ึ ือหุน้ ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานว่า
การด าเนินงานของบริษทัฯ จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน ภายใต้การมี
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม รายงานูลการด าเนินงานตามแูนสืบทอด
ต าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเป็นูลรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบเป็น
ระยะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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9. บทบาทการร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global  Compact local  network 

 กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ึือเป็นบริษทัแรกของคนไทยท่ีร่วมลงนามรับหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ หรือ  
Global Compact  ตั้งแต่ปี 2545 รวมึึงเขา้ร่วมเป็นองคก์รหน่ึงในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Net 
work เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัข้ึนในองค์กรธุรกิจตามหลกัการของ UNGC อนัเป็นการสร้างความโปร่งใส                                     
และความรับูดิชอบต่อทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในเครือข่ายดงักล่าวโดยคุณสุนนัทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั เป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ด ารงต าแหน่งอุปนายกคนท่ี 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวมี  
การจดัสัมมนาและประชุมหารือกนัเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางมากข้ึนในเร่ืองของ
มิติความยัง่ยนืความรับูดิชอบขององคก์รและความรับูดิชอบของประเทศ 

 ดงันั้นบริษทัฯจึงปลูกจิตส านึกและทศันคติท่ีดี ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั เพื่อน าไปประพฤติตนตามกฎระเบียบ 
กฎเกณฑข์องสังคม อนัก่อใหเ้กิดความรับูดิชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม รวมึึงมีบรรทดัฐานท่ีดี
ใน   การพฒันาประเทศชาติ โดยไม่พึงกระท าใดๆท่ีมีูลเสียต่อตนเอง ููอ่ื้นตลอดจนประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ                
และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพื่อการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยนื โดยปฏิบติัตามขอ้ตกลงภายใตห้ลกัสากล 
10  ประการ ซ่ึงประกอบด้วย 4  ประเด็นหลักได้แ ก่  ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านส่ิงแวดล้อม                             
และดา้นการต่อตา้นการทุจริต  

 

1.ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

ตามหลกัประการที ่ 1 สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดบัสากลตาม  
ขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

ตามหลกัประการที ่ 2 หมัน่ตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนแรงงาน 

 

   บริษทัฯตระหนักึึงหลกัสิทธิมนุษยชนของทุกคน อนัปราศจากการแบ่งแยก กีดกนั อนัเน่ืองมาจากความ
แตกต่างดา้นเพศ อาย ุฐานะทางสังคม ฯลฯ โดยบริษทัฯไดก้  าหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เพื่อยึดึือปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าท่ีส่วนบุคคล ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้ ง           
ตามรัฐธรรมนูญ และใชสิ้ทธิของตนในการร้องเรียนเม่ือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม   ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมเพื่อประกาศ
ความเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงหลกัสิทธิมนุษยชนประกอบดว้ย 
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 บริษทัฯ เขา้ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UN 
Global Compact (UNGC) ซ่ึงด าเนินงานดา้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นระบบ 
 เขา้ร่วมการระดมสมองและแสดงเจตน์จ  านงร่วมกบับริษทัเอกชนอ่ืนเพื่อริเร่ิมก่อตั้ง UN Global 

Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่งเสริมการเคารพ
ศกัด์ิศรีของการเป็นมนุษย ์

 

2. ด้านแรงงาน 
 

ตามหลกัประการที ่3         ส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วม     
      เจรจาต่อรองอยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที ่4 ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละท่ีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 

ตามหลกัประการที ่5 ยกเลิกการใชแ้รงงานเดก็อยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที ่6 ขจดัการเลือกปฏิบติัในเร่ืองการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 

 
 บริษทัฯไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ท่ีมีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เล่ือนระดบั โอกาส

ความกา้วหน้าในงานและการพฒันา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงาน  และครอบครัว               
และส่งู่านไปยงัชุมชนรอบขา้งพนกังาน ทั้งยงัก าหนดมาตรการและูลกัดนัให้คู่คา้ ปฏิบติัต่อพนกังานหรือแรงงาน       
คู่ คา้ อยา่งึูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานและแรงงาน โดยบริษทัฯไม่มีการใชแ้รงงานท่ี
เป็น   การบงัคบั ไม่มีแรงงานเดก็ ไม่มีกีดกนั แบ่งแยกอนัเน่ืองจากความแตกต่างทางเพศ อาย ุการศึกษา เช้ือชาติ      และ
มีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ            ซ่ึงมี
รายละเอียดในดา้นแรงงานท่ีหมวดท่ี 3 การค านึงึึงบทบาทของููมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

3.ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ตามหลกัประการที ่ 7 สนบัสนุนแนวทางการระแวด ระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งูลกระทบต่อ  
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที ่ 8 อาสาจดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดบัความรับูดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที ่ 9 ส่งเสริมการพฒันาและการเูยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจใหก้า้วหนา้และยัง่ยนื นอกจากการบริหารจดัการอยา่งรอบคอบแลว้

เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งมัน่คงแลว้ บริษทัฯ ยงัตระหนกัว่าความยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มเป็นรากฐานของความส าเร็จ จึง
ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในฐานะพลเมืองท่ีดีท่ีจะด าเนินกิจการด้วยความรับูิดชอบต่อสังคมนับตั้ งแต่คัดเลือก
เทคโนโลย ี  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อควบคุมูลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจาก   การ
ควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยึือปฏิบติัอย่างเคร่ดครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ตลอดจนการปฏิบติัต่อููมี้ส่วนไดเ้สีย และการมีส่วนร่วมพฒันา และชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ ทั้งน้ี
บริษทัฯ ได้รายงานูลการด าเนินงานท่ีึือเป็นความรับูิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมโดยมีรายละเอียดในเน้ือหาความ
รับูดิชอบต่อสังคม  

 

4.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

ตามหลกัประการที ่10       ด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการใหสิ้นบนในทุก  
                                            รูปแบบ 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่และยดึมัน่ึึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรับูิดชอบต่อููมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อละเวน้ซ่ึงการกระท าท่ีส่อไปในทางจูงใจ
ปฏิบติั “ไม่ว่าจะเป็นการขอ การใหค้  ามัน่สัญญา การใหแ้ละรับ ทรัพยสิ์นหรือูลประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ ไม่วา่จะโดยทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหไ้ดม้า 
หรือรักษาไวซ่ึ้งูลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งึ่ินหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้” บริษทัฯได้ก  าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกับ              
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น อีกทั้งยงัมี         
การก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยความรับูิดชอบของููบ้ริหาร พนักงาน ยึดึือปฏิบติั ซ่ึงมีหลกัและแนวทางปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

แนวปฏบิัติ 
1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นน้ีให้ครอบคลุมไปึึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการ
คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินูลการปฏิบติังานพนักงาน และการให้
ูลตอบแทน โดยก าหนดใหู้ ูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใชใ้นกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับูดิชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังาน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.เพื่อความชัดเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษทัฯ ก าหนดให้
กรรมการบริษทั ููบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

  

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง  
   บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค

การเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมึึงการใช้ทรัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทัฯ สูญเสีย          
ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว 

 3.2 การบริจาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน  
           การบริจาคเพื่อการกุศลึือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รของบริษทัเพื่อช่วยเหลือููด้อ้ยโอกาสใน

สังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แกูู่ป้ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต         
อย่างึว้นหนา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ีการบริจาคเพื่อการกุศลดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการ     
ท่ีบริษทัก าหนด และกระท าในลักษณะท่ีมีความโปร่งใส การช าระเงินจะตอ้งระบุููรั้บเงินท่ีชัดเจน รวมึึง              
มีการระบุช่ือููรั้บซ่ึงเป็นองค์กรท่ีได้ข้ึนทะเบียนพร้อมกับมีวตัึุประสงค์ของการบริจาค  อย่างชัดเจน และ
โดยทัว่ไปแลว้  การใหเ้งินสนบัสนุนจะท าเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององคก์ร ซ่ึงปกติมกักระท าู่าน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การใหเ้งินสนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการท าสัญญา
หรือมีหลกัฐานการช าระเงินอย่างึูกตอ้งเพียงพอ และตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการและููมี้อ  านาจในการ
อนุมติัตามล าดบัชั้นตามท่ีบริษทัก าหนดและจะตอ้งไม่มีการให้เงินสนบัสนุนใดๆ ท่ีท าข้ึนเพื่อบงัหนา้หลบเล่ียง
การคอร์รัปชัน่และสินบน 

 3.3 การใหห้รือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
 การใหห้รือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อาจน ามาซ่ึง

ความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันั้นกรรมการและพนกังานทุกคนจะตอ้งไม่รับ  หรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีตระหนกัไดโ้ดยทัว่ไปว่า การรับหรือให้ของขวญั 
หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   อาจก่อใหเ้กิดขอู้กูมดัหรือสร้างภาวระ
ใหเ้กิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีขอ้ก าหนดดงักล่าวใหใ้ช้
กบัการรับหรือให้ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอกดว้ย อย่างไรก็ตามหากการรับ
หรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่ไดก่้อให้เกิดขอ้
ูกูมดัหรือสร้างภาระใหเ้กิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ และสอดคลอ้งตามธรรมเนียม
ประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นปกติก็เป็นส่ิงท่ีกระท าไดห้ากสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of 
Conduct)  และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั 

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ                     
การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน 

 การใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อกระท าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด      
การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงิน ึือเป็นการกระท าทุจริตโดยตอ้งห้ามตามกฎหมาย      
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และตอ้งห้ามกระท าอย่างชัดแจ้งภายใตคู่้มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น และึือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ี            
ความรับูิดชอบตามท่ีได้รับความไวว้างใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั โดยไม่ค านึงว่าจะมี
มูลเหตุจูงใจในการกระท าดงักล่าวหรือไม่ 

 การด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ดงักล่าวยงัมิไดค้รอบคลุมในทุกกรณี กรรมการ และ
พนักงานจะตอ้งใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การท าธุรกิจและธุรกรรมต่างๆเขา้ข่ายการ
คอร์รัปชัน่ 

4. กรรมการ ููบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ูลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควรไม่สุจริต 
หรือเกิดปกติวสิัยจากููเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

5. กรรมการ ููบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ูลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด         
จากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่วา่จะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือููอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูง
ใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท าูดิกฎหมาย 

6. หา้มให ้เสนอท่ีจะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนบัสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 
อาทิ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือููมี้อ  านาจตดัสินใจ เป็นตน้ ท่ีมีเจตนาชกัน าใหบุ้คคลนั้น
กระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีเป็นการูิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของบุคคลนั้น หรือเพื่อ
ก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน 
ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและึูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไม่ได้ึ ูกน าไปใช้
เพื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

7. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ใหส่ิ้งของหรือูลประโยชน์แกูู่บ้ริหาร
หรือพนกังานเพื่อเป็นสินน ้ าใจ ููบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ พิจารณาึึงความเหมาะสม สมควร และ/
หรือ ึูกตอ้งดว้ย โดยค านึงึึงกฎระเบียบของทางราชการ หากููบ้ริหารหรือพนักงานไม่รับแลว้จะเป็นการเสีย
น ้าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดี ทางธุรกิจกใ็หรั้บได ้แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินขอ้หา้มท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐพึงรับ
ได ้

8. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับ
จากููเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับ
ทรัพยสิ์นอยา่งูดิกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงูดิกฎหมาย 

9. ห้ามบุคลากรของบริษทั แลบริษทัในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจาก ููรั้บเหมา ููรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือููมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่ว่ากรณีใด 
อนัอาจมีูลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นูลประโยชน์
ขดักนัได ้

10. บุคคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่ให้สินบน หรือูลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัแก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หนา้ท่ีของรัฐการให ้ของขวญั  
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ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจว่าการให้นั้น       
ไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งึ่ิน 

11. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กนัระหว่างููบ้งัคบับญัชา          
และููใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่วา่โอกาสใดๆ กต็าม 

12. กรรมการ ููบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งหลีกเล่ียงการใหห้รือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากคู่ค้าหรือููมี้ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ             
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ        
และต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ึูกตอ้งตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศ     
ท่ีบริษทัฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งึ่ินท่ีบริษทัฯ มีการท า
กิจการอยู ่

14. กรรมการ ููบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ููรั้บเหมา บุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ยว่าบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าอนัใดๆ ท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ และจะไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระท าดงักล่าว
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที 

15. บริษทัฯ ก าหนดให้นโยบายน้ีใช้ปฏิบติักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจใน           
การควบคุม รวมึึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

16. กรรมการ ููบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ึือเป็นการท าูดิวนิยั ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทั และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี เป็นการกระท าท่ีูิดกฎหมาย บริษทัฯ จะแจง้เจา้หนา้ท่ี
ููมี้อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมายด าเนินคดีตามกฎหมายกบัููก้ระท าความูดินั้นต่อไป 

17. บริษทัและบุคคลท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคุม ให้ึือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 
17.2 ตัวแทน และตวักลางทางธุรกิจ (ึา้มี) ห้ามกรรมการ ููบ้ริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตวัแทน หรือ 

ตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัึุประสงค ์เพื่อกระท าการใหห้รือรับสินบน หรือการคอร์รัปชัน่ 
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มาตรการด าเนินการ 
1. กรรมการบริษทัฯ ููบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หลกัการก ากบั

ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัโดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. พนกังานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่โดยตอ้งแจง้ให้

ูู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับูิดชอบทราบ หรือู่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้  และให้ความร่วมมือ                       
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครอง และไม่ลงโทษหรือไดรั้บูลกระทบใดๆ ของกรรมการ ููบ้ริหาร        
และพนกังาน จากการปฎิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั แมว้่าการกระท านั้น
จะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษทัฯ จะด าเนินการตามมาตรการคุม้ครองููร้้องเรียน หรือููใ้หค้วามร่วมมือ
ใน การรายงานการคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด ตามท่ีก าหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคล และ/หรือ มาตรการ         
การร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

4. ููท่ี้กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าูิดจรรยาบรรณของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
บริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นูดิกฎหมาย 

5. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะ ไปยงักรรมการ ููบ้ริหาร พนกังาน บริษทัในเครือ ููท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มู่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ
กรรมการและพนกังาน การส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รและกลุ่มบริษทัโดยู่านส่ือต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ    
ในการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั เป็นตน้ 

6. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน                               
หรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และููมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ู่านวิธีการต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั  รายงานประจ าปี                  
เป็นตน้ 

7. บริษทัฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล าดบัความส าคญั และ
ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ โดยคณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง ไดป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั รวมึึงความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ 
จึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานตรวจสอบภายในเป็นููส้อบทาน 

8. บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะท้อนึึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินูลงาน การใหู้ ลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การจดัใหมี้
การแบ่งแยกหน้าท่ีงานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบึ่วงดุล ตลอดจนการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีทรัพยากร     
และบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

9. บริษทัฯ จดัใหมี้ระเบียบก าหนดอ านาจอนุมติัรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ท่ีชดัเจน รัดกุม                 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารึตรวจสอบได ้
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10. บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล  รวมึึง
กระบวนการอ่ืนภายในบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และมีการส่ือสารูลการควบคุมภายในให้
บุคลากรท่ีรับูดิชอบทราบ 

11. บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทั เช่น การด าเนินงานดา้น
พาณิชย ์การจดัซ้ือและจดัจา้ง เป็นตน้ เพื่อให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ง
ตรวจสอบ การปฏิบติังานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน ขอ้ก าหนดกฎระเบียบ และใหค้  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  

12. บริษทัฯ ก าหนดให้มีมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองููแ้จง้เบาะแส รวมึึงวิธีการส่ือสารมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชั่นต่างๆ ู่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร ส่ือสารภายในและ
ภายนอกองคก์ร ูา่นจดหมายแจง้นโยบายฯ ึึงคู่คา้ ลูกคา้ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
การติดตามดูแลให้มกีารปฏบัิติ 
 บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับูิดชอบของกรรมการ ููบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ            

และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง          
คร้ังท่ี 5) ของบริษทั อีกทั้งููบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับูิดชอบ และึือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนักงาน
ภายใตก้ารบังคับบญัชา มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  และจรรยาบรรณธุรกิจ        
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีูดิกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ หากกรรมการ ููบ้ริหาร หรือพนกังาน
กระท าูิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่า
ท าูดิกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานทุกระดับของบริษทัประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิได้
ก  าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัใหต้ั้งค  าึามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบัตนเองดงัต่อไปน้ี 

1) การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2) การกระท านั้นขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งูลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือไม่ 
3) การกระท านั้นส่งูลเสียต่อููมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
พนกังานทุกระดบัสามารึแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการท าูิดกฎหมาย และ/หรือ 

จรรยาบรรณตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมึึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อึึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
บริษทั และููมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ใหแ้จง้เบาะแสไปยงัช่องทางส่ือสารของบริษทั  
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 บริษทัฯ มีการติดตามดูแลให้พนกังานทุกระดบัมีการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดในคู่มือหลกัการก ากบั

กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งบริษทัฯไดก้  าหนดมาตรการแจง้เบาะแสการกระท าูดิโดยใหมี้ช่องทาง
แจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ส าหรับููร้้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเก่ียวกบัการกระท าใดๆ ท่ีูิดกฎหมาย การ
ละเมิดสิทธิต่างๆ การท าูดิจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองค์กรทุกระดบัตั้งแต่ระดบัููบ้ริหาร พนักงานบริษทั และบริษทัในเครือ รวมทั้งููมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษทัฯมี
ขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขท่ีชดัเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุม้ครอง ููแ้จง้เบาะแสและพยานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามระเบียบวธีิการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

ตามท่ีอยู่บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 โดยส่งใหู้ ูรั้บเบาะแสคณะใดคณะหน่ึง ทางไปรษณียร์ะบุึึงประธานกรรมการบริษทั  หรือ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หรือทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pranda.com หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีระบุใน “ หมวดท่ี3 
บทบาทููมี้ส่วนไดเ้สีย ”   

 

กระบวนการด าเนินการเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 
1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคลให้น าส่ง      

ููจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหน้ าส่งส านกังานเลขานุกาบริษทั 
3. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อึึงการทุจริต ซ่ึงหมายึึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือููอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉอ้โกง เป็นตน้ 
ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ููจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน 
4. ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม 1. 2. และ 3. เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหน้ าส่งประธาน

กรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการููจ้ดัการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงส าหรับด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองดงักล่าว 

5. จากนั้นใหูู้รั้บเร่ืองร้องเรียนแจง้การรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัเลขานุการบริษทั เพื่อลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน 
บนัทึกขอ้มูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัทราบและ
อนุมติัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและส านกังานตรวจสอบภายในเป็นููรั้บูิดชอบ และด าเนินการต่อไป รวมทั้งแจง้ใหูู้ ้
ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสทราบภายใน 15 วนั อยา่งไรกต็าม ยกเวน้เป็นจดหมาย ท่ีส่งึึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะึูก
จดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากนั้น  บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนบันทึกการ
สอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  และด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลการแจง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯ หรือกระท าการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตาม
ระเบียบบริษทัฯ  ท่ีก  าหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นูดิกฎหมาย 
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มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของููแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือููใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง     

บริษทัฯ จะ ไม่เปิดเูยช่ือููแ้จง้เบาะแสและด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองูลกระทบ     
ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัููแ้จง้เบาะแสดงักล่าว รวมไปึึงก าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีููน้ั้นเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษทัฯจะด าเนินการดว้ยกระบวนการท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสม 
ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เม่ือมีููไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินงานในการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 
 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติัเพื่อ       
การต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กบัสมาคมส่งเสริมสึาบนั
กรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  และสมาคมธนาคารไทย ซ่ึง
โครงการดังกล่าวึือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล  และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระกาศใชน้โยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption 

Policy) ของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ููบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
นโยบายโดยทัว่กนั โดยไดส่ื้อสารไปยงัพนักงานทุกคนู่านทางประกาศทางอีเมล์ภายใน และวารสารภายใน 
พ ร้อมทั้ งนโยบายดังก ล่ า ว  ระ บุไว้ใน คู่ มื อ  หลักการก า กับ ดูแล กิจการ  และจรรยาบรรณธุร กิจ                             
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4) โดยใหพ้นกังานทุกคนลงนามรับทราบและยดึปฏิบติั รวมทั้งไดป้ระกาศนโยบายดงักล่าว
ูา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัส าหรับเูยแพร่แก่สาธารณชนท่ีสนใจ  
 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดย้ืน่แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อพิจารณารับรอง 

 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสึาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD)โดยอยูร่ะหวา่งรอูลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา    

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัฯได้รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการต่อตา้น
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริม
สึาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 บริษทัฯ จดัให้มีการอบรมมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และการป้องกนัปราบปราม และป้องกนัการฟอก
เงินรวมึึงความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อใหู้ ูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯยึดึือปฏิบติั ซ่ึงมีการจดัอบรมอยูเ่ป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทั้งให้พนกังาน
ทุกคนลงนามรับทราบและยดึึือปฏิบติัตามคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

 

 ในปี 2560 ท่ีู่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสึึงเร่ืองการกระท าูิดจริยธรรม                 
หรือการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 

10.1  นโยบายภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกลุ่ มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ                         
กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย (Stakeholders) 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงยดึมัน่ในกรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม           
เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ค  านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกฝ่าย และเพื่อส่งเสริมให้
การปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงบริษทัหวงัว่าการด าเนิน
ธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคมจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวม พร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษทัควบคู่กนั
ไปดว้ย บริษทัฯ จึงได้ก  าหนดกรอบการด าเนินงาน  ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยัง่ยืน โดยอา้งอิงแนวทาง           
การด าเนินการในระดบัสากล ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 
เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหพ้นกังาน
มีความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั บริษทัฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

 

1. ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. เคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชนท่ีมีภารกิจเป็นประโยชนต่์อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัด้วย      

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมงานอาสาสมัคร               
และกิจกรรมสาธารณประโยชนร่์วมกบัชุมชน 

5.  ไม่สนับสนุนกิจการท่ีขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เ กิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเ ช่ือมั่น                   
และความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการ ลูกคา้ คู่คา้ 
และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธ์และกรอบการท างานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  ไดมี้นโยบายในการใหค้วามส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ควบคู่กบัภารกิจหลกัในการมุ่งมัน่ในธุรกิจเคร่ืองประดบัอญัมณี ผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพ
จ านวนมากดว้ยความเช่ียวชาญ และประณีต การส่งมอบเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณค่า    เพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจต่อ
กลุ่มลูกคา้ทัว่โลก รวมไปถึงการสร้างความยัง่ยืนให้กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัมาโดยตลอด เพื่อน าไปสู่สังคมท่ี
เขม้แขง็และการเติบโตท่ีย ัง่ยนื จึงไดย้ดึหลกัแนวคิด กรอบ    การด าเนินงานและกลยทุธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งครอบคลุมทัว่ถึงทั้งองคก์ร ทางบริษทัจึงไดก้  าหนดใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขบัเคล่ือนการท างานในลกัษณะขา้มสายงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา โดยมีกรอบ   
การด าเนินงานในปี  2560 ดงัน้ี 

 

ผู้มส่ีวนได้เสียภายใต้บริบทความรับผดิชอบต่อสังคม และความยัง่ยนื 
 

จากประสบการณ์ท่ียาวนาน กว่า 4 ทศวรรษ ในการด าเนินธุรกิจของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี  สามารถ        
ก  าหนดผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนร่วมต่อการพฒันากลยทุธ์ความรับผดิชอบต่อสังคมและความยัง่ยนืของบริษทัออกเป็นกลุ่มท่ี
มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดท้บทวน
บทบาทและวิเคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัเป็นประจ า โดยในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทั ไดว้ิเคราะห์ความตอ้งการ   
และความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีได้ส่ือสารถึงธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อน าไปใช้ก  าหนดกลยุทธ์                      
ในการตอบสนองและแสดงความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี  
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ผู้มส่ีวนได้     
ส่วนเสีย 
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ผู้ถือหุ้น 
และ 

นักลงทุน 

- ผ ล ตอบแทน ท่ี เ หม า ะสม          
- การบริหารงานตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- เปิดเผยข้อมูลของบริษทัตาม
ความเป็นจริงถูกตอ้ง ครบถว้น 
และทนัเหตุการณ์ 
- กา รบ ริหารความ เ ส่ี ย ง ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

 - ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จ า ปี                         
- รายงานประจ าปี 

 - ประชุมพบปะผูบ้ริหาร 
 - เยีย่มชมกิจการ 
 - เ ปิด รับข้อ เสนอแนะและข้อ

ร้องเรียนผ่านทาง เวบ็ไซต์  และ
ผา่นส านกังานเลขานุการบริษทั 
 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนตาม
หลกัธรรมมาภิบาล 
- ก  าหนดให้มีการเปิด เผยข้อมูล ท่ี
โปร่งใส และเช่ือถือได ้ 
- ก า ร ดู แล สิท ธิของผู ้ ถื อ หุ้นต าม
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
 

ลูกค้า - ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี
ได้คุณภาพและมาตรฐานตรง
ตามก าหนด 
- ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ผา่นผลิตภณัฑสิ์นคา้ของบริษทั 
- ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง
ผลิตภณัฑ ์
- การรักษาขอ้มูลลูกคา้ไวเ้ป็น
ความลบั  

- สนทนากลุ่มยอ่ย 
- เปิดโอกาสศึกษาดูงาน 
- ให้ความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นและทีมงานของบริษทั 
- จัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
- เยี่ยมเยียนลูกค้า พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
หรือขอ้ร้องเรียน 
- ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 

- ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วม
รับผิดชอบในเ ร่ือง คุณภาพความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ          
- ประเมินความพึงพอใจลูกคา้ในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การท างาน และให้บริการ ท่ี ดี ข้ึน
ส าหรับลูกคา้ 
- การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ
รับผิดชอบตามจรรยาบรรณ  และ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
-การดูแลรักษาขอ้มูลของลูกคา้ 

คู่ค้าและ 
เจ้าหนี ้

 
 
 
 
 

- ราคาเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบราคากลาง 
- ช าระหน้ีสินตรงตามท่ีก าหนด 
- มีความเป็นธรรมและเสมอภาคใน
การวา่จา้งและประมูลงาน 
-แลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ 
 

-สนทนากลุ่มยอ่ย 
-ประชุมร่วมกนั 
-เยีย่มเยยีนคูค่า้ พร้อมรับฟัง
ขอ้เสนอแนะ 
-รับฟังความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้เรียกร้อง 

- ปฎิบัติต่อคู่ค ้า และเจ้าหน้ีทุกรายด้วย
ความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดมั่น
ตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ 
- ส่ือสารให้คู่ค ้า รับทราบและเข้าใจถึง
ระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร คัด เ ลื อ ก แ ล ะ
ประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ ก่ียวข้อง
ทราบ  
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คู่แข่ง 
ทางการค้า 
 
 

-ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสุจริต 
และมีจริยธรรม 
-แ ข่งขันอย่ า ง เ ป็นธรรมและ
เป็นไปตามกฏหมาย 

-รับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือและเวที
สาธารณะ 

- จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มี
การด าเนินการใดๆ  เพื่อให้ไดม้าหรือ
ใชข้อ้มูลความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง
โดยวธีิการท่ีผดิกฏหมาย 
- การปฏิบติัต่อคู่แข่งขันด้วยความ
เขา้ใจและมีความร่วมมือท่ีดีระหว่าง
กนั 

พนักงาน - ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
สวสัดิการนอกเหนือจากท่ี
กฏหมายก าหนด 
-ความมัน่คงและกา้วหนา้ในการ
งานอาชีพ 
-การพฒันาความรู้และศกัยภาพ
ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
- ความปลอดภยัและสุขอนามยั
ในการท างาน 
-การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบงาน ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

-จัดตั้ งศูนย์การเ รียน รู้ก ลุ่มแพ
รนดา้ (Pranda  Academy) 
-เปิดช่องทางรับความคิดเห็นและ
ขอ้มูลเสนอแนะ 
 - ส ารวจความคิดเห็นพนกังาน 
 - การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 
- การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 - กิจกรรมท่ีใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม 

 

- ก  า ห น ด ห ลั ก ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจส าหรับให้พนักงาน
ยดึถือในการปฏิบติังาน 
- ก า ร จั ด ใ ห้ มี ค่ า ต อ บ แ ทน แ ล ะ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
-การจดัใหมี้ระบบและอุปกรณ์ควบคุม 
ความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน และจดั
สถานท่ีท างานใหเ้หมาะสมและ
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั 
- การเคารพสิทธิของพนกังานตามท่ี
กฏหมายก าหนด 

สั ง ค ม  
แ ล ะ ส่ิ ง -
แวด ล้อม 

 - สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุน
ความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัสังคม 
 - บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
ร่ วมพัฒนา ชุมชน  สั งคมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ค  านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-เป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบ 

 - ส ารวจ/ประเมินความตอ้งการและ
ความพึงพอใจ  
 - เขา้พื้นท่ีเยีย่มเยยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
 - จดัการประชุมรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 
-ร่วมกับชุมชนจัดโครงการ และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดี 
- จัด กิ จ ก ร รม ศึ กษ า ดู ง าน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

-การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดย
มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้กับเยาวชนใน
พื้นท่ีซ่ึงขาดโอกาสในการศึกษา และมี
งานท า เพื่อเข้ามาศึกษาในระบบทวิ
ภาคี สาขาวชิาช่างเคร่ืองประดบั  
-การด าเนินการตาม นโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
อยา่งเคร่งครัด  
-การสนบัสนุนการด าเนินภารกิจเพื่อ 
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ต่อทอ้งถ่ินประเทศ และสังคมโลก
ส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

-เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานบน
พื้นฐานขอ้เทจ็จริง 

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
-รับฟังความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน
และขอ้เสนอแนะ 
-รายงานขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรม 

-ติดตามขอ้มูล ข่าวสาร และ
รายงานจากส่ือมวลชน 

ประโยชนต่์อสาธารณะ ชุมชนและ 
สังคมโดยรวม 
-การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ละสังคม 
- การค านึงถึงมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม       
ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของ
บริษทั 

 
10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษทัฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยัง่ยืน           
และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและใน
สังคม ภายใตก้รอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทุจริต  

โดยบริษทัฯ ไดย้ดึเอาแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัจะตอ้งยดึถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติั 8 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) การต่อตา้นการทุจริต  3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5) ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคม 8) การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  ซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 

บริษทัฯ ประกอบกิจการอยูบ่นพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริตและสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
กิจการซ่ึงรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกบัหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อกิจการอ่ืนๆ รวมทั้งธุรกิจคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรมดว้ยเช่นกนั  บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการท่ีธุรกิจจะเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้ง
ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสและมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดีโดย บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อ
ลูกคา้ คู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการคา้ข้อใดไม่ได้ บริษทัฯจะรีบแจง้แก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อ
ไดเ้ปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเนน้การแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของสังคม  
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โดยบริษทัฯจะเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้ทุกตวัของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้งครบถว้น นอกจากน้ี บริษทัฯ มี
นโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรู้มาอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ โดยขอ้มูล
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีทาง
กฎหมาย นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตอ้งให้ความร่วมมือ และน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ ไปใช้กบัการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวตัร และคลอบคลุมทุกด้าน จนกลายเป็น
วฒันธรรมท่ีดีขององคก์รในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ด้านแข่งขันทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง : บริษทัฯ ยดึถือหลกัจริยธรรม หลกักฎหมายในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งสุจริต  ภายใตก้รอบการแข่งขนัเสรี โดยส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฎิบติั
ตามนโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม หลีกเล่ียงการผกูขาดทางการคา้  การใชต้  าแหน่งทางการตลาดท่ีเหนือกว่า
ในทางมิชอบ  

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อืน่ :  บริษทัฯ ยดึถือแนวทางท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์น รวมถึงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ  

 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน:  บริษทัฯ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ ซ่ึงอยูใ่นห่วงโซ่

อุปทาน โดยปฎิบติัต่อกนัอย่างเป็นธรรม มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเหมาะสมกบักิจการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดบั

การใหค้วามส าคญัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของคู่คา้  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน สังคม 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ บริษทัฯ จึงมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ยอมรับหรือ
มีส่วน เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง และทางออ้ม เพื่อให้การด าเนินงานสามารถ
สร้าง ความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยก าหนดให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น         
การทุจริต คอร์รัปชัน่ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทัฯ ระเบียบ ขอ้ก าหนด     
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและจดักิจกรรม ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต         
ท่ีส าคญัทั้งกบัภาครัฐและภาคเอกชน โดยเม่ือวนัท่ี 9 พ.ย. 2553 บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย              
ซ่ึงโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล และส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัได้ประกาศใชน้โยบาย
การต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษทั แพรนดา้ฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร        
และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายโดยทัว่กนั 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 

บริษทัฯ  มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน       
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณ ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายและหลกัสากลอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุนและปฏิบติัตามขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการท างานขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน    

นอกจากน้ี บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฎิบติัต่อพนกังานทุก
คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั การปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้ฎหมายแรงงานท่ีครอบคลุมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
อยา่งเคร่งครัด การไม่เลือกปฎิบติัในการจา้งงาน การไม่กีดกน้โดยอา้งเช้ือชาติ สัญชาติ  
สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มีการเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ
แนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกขต่์อบริษทัฯ ไดต้ามช่องทางท่ีไดจ้ดัไว ้และปกป้องพนกังานท่ีมีการรายงานอยา่งสุจริต
เก่ียวกบัการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางบริษทัฯ จะไม่สนบัสนุน หรือส่งเสริมผูค้า้วตัถุดิบ
ต่างๆ  ท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบของบริษทัฯ  
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 

บริษทัฯ  ยึดถือหลกัในการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัและเป็นไปตามความ
คุม้ครองของกฎหมาย โดยบริษทัฯ มีการด าเนินการตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้
เกิดความมัน่คงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความกา้วหนา้ในท่ีท างาน พร้อมทั้งจดัใหมี้การพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานรวมถึงจดัใหมี้การดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนกังาน อาทิเช่น การจดัใหมี้สวสัดิการดา้นต่างๆส าหรับ
พนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนด จดัให้มีการรักษาความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีในการท างาน มาตรการป้องกนั     
การเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างใหพ้นกังานมีจิตส านัก ดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกยา้ย 
การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล  

การจ้างงานและแรงงานสัมพนัธ์ บริษทัฯ เคารพสิทธิ และยงัคงรักษานโยบายการใหค้วามส าคญัแก่แรงงาน 
ซ่ึงเป็นพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพราะพนกังานคือทรัพยากรอนัมีค่าขององคก์ร มีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อ
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน รวมทั้ งมีการก าหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม                  
และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิและสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม  
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยั             
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมาโดยตลอด โดยก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดการฝึกอบรม               
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แก่พนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภยัของพนกังาน      
ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการทุกปี อาทิ การจัดสวสัดิการ การตรวจสุขภาพและวดัสมรรถภาพทางสายตาโดย
คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาล จดัใหมี้การฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัในดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจและแนวคิดในการปฐมพยาบาล และทราบถึงหลกัทัว่ไปในการปฐมพยาบาล เพื่อใหบุ้คลากรไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของสุขภาพพลานามยัของตนเอง ครอบครัว และคนรอบขา้ง การจดัอบรมหลกัสูตรการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัเบ้ืองตน้และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ในอาคาร  ส านกังาน โรงงาน การจดักิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภยัใน
การท างาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักเห็นความส าคัญและสร้างจิตส านึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน นอกจากน้ียงัจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทกัษะในการท างานของพนกังาน
ในดา้นต่างๆ 
 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม  บริษทัฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากรและเช่ือมัน่ว่า
บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความส าคญัในการดูแลพนกังานให้ไดรั้บการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม             
เพื่อสนบัสนุนและด าเนินโครงการต่างๆ ทั้งส้ิน 13 โครงการ  

นอกจากทั้ง 13 โครงการดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หอพกัสวสัดิการจ านวน 300 หอ้ง
ส าหรับพกัอยู่อาศยัของพนกังาน ตลอดจนไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ไดรั้บโอกาสในการกา้วหนา้  
ในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมทั้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ าทุกปี และมีขา้ว
ฟรีใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั เป็นตน้  

ในด้านมาตรฐานงานบริษัทฯ ยงัมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก                
ไม่มีการบงัคบัการใชแ้รงงาน พนกังานจะไม่ถูกก าหนดใหว้างเงินหรือเอกสารเม่ือเขา้ท างาน มีการสร้างความเท่าเทียม
กนัในโอกาสและการปฏิบติั พร้อมกนันั้นยงัยอมรับสิทธิของพนกังานโดยการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อเขา้
ร่วมประชุม เจรจาและด าเนินการโดยสร้างสรรค์ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมีการจดัระบบสุขลกัษณะ               
และความปลอดภยัในการท างาน และการใหก้ารอบรมดา้นความปลอดภยัและสุขลกัษณะในการท างานแก่พนกังานอีก
ดว้ย 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายให้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้    

โดยไดน้ าระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใตข้อบเขต Design& 
Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม      
ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจจิวเวลร่ี เป็นการลดช่องว่างและความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกได ้เพื่อพฒันาธุรกิจอยา่งมัน่คง
และยัง่ยืน  รวมทั้ง ยงัไดน้ าเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยมุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดบั 
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และอัญมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานท่ีมีความช านาญท่ีผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบ
ทนัเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

ดว้ยความใส่ใจท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างผลผลิตท่ีลูกคา้ตอ้งการและพอใจมากท่ีสุดดว้ยการใชท้รัพยากร 
เวลา บุคลากร ทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลย ีและวธีิการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
โดยธ ารงไวซ่ึ้งคุณภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองรวมทั้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต 
ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวโ้ดยเคร่งครัด และปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกรายโดยปฏิบติัตาม
เง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั และไดก้  าหนดนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อ
ด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ยติุธรรมมีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังาน
ของคู่แข่ง และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริง                 
และไม่เป็นธรรม  

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบดว้ยความตระหนกัว่าบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม

และมีความประสงคท่ี์จะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กบัชุมชนควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงมี
นโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ และก าหนดให้มีการก าจัดของเสีย                
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนขา้งเคียง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสังคมผ่านการรณรงค์
ภายในองคก์รและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงคใ์ห้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณภาพใชส้ิ้นเปลืองนอ้ยท่ีสุดและมีการน า
ทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะ มีมาตรการประหยดัพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมี
ช่องทางท่ีจะรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากพนกังานและชุมชน    ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทั รวมถึง
การเขา้ไปมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม โดยการปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีการสนบัสนุนกิจกรรมอนั
เป็นประโยชนต่์อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

 

7. การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 

 
บริษทัฯ ตระหนกัในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนโดยมีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ดว้ยการมุ่งมัน่พฒันาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั      
ของชุมชน บริษทัฯ มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อรับผดิชอบต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี 
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-  โครงการ “ การศึกษาระบบทวิภาคี” กว่า 17 ปี ท่ีบริษทัฯ ด าเนินโครงการ “การศึกษาระบบทวิภาคี” 
คดัเลือกนักเรียนในถ่ินธุรกนัดารจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดโครงการ
เคร่ืองเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 แห่ง (ศสค.แม่จนั จ.เชียงราย, ศสค. เลย, ศสค.น่าน, ศสค.ตาก และศสค.
เพชรบูรณ์) ท่ีด าเนินโครงการเคร่ืองเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เขา้ศึกษาต่อในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเคร่ืองประดบัอญัมณี โดยความร่วมมือกบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทอง
หลวงวทิยาลยั และวทิยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สังกดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

- เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพยใ์ห้กบัโรงเรียนและเด็กดอ้ยโอกาส      
ในชุมชน ตลอดจนถ่ินทุรกนัดานในต่างจงัหวดั 

- ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ไดแ้ก่ จดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรพนกังานเรียนดี, สวสัดิการ
หอ้งพยาบาล , สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  และสวสัดิการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 บริษทัฯ  จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมในระดับกระบวนการท างานในองค์กร  ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่างๆ                

ดว้ยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการเป็น

นวตักรรมนั้นคือการสร้างความเปล่ียนแปลงในทางบวกเพื่อท าใหส่ิ้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  

ดังนั้น  การเผยแพร่นวตักรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่ือสาร         

และเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบทั้งทางตรงและทางออ้มหรือผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่าผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  นั้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯไดอ้ยา่งทัว่ถึง  นอกจากท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ บริษทัฯ จะด าเนินการสร้างความคิดหรือคน้หาความรู้ใหม่ๆ ท่ีต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบติัหรือเคยรับรู้มาก่อน

โดยเป็นความรู้ท่ีครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่  

บริษทัฯ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สังคมในวงกวา้งต่อไป 
 

10.3  การด าเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบสังคม 
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ ไม่มีการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงไม่มี                 

การด าเนินงานท่ีฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการทั้ง 8 ขอ้ และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชน                
ซ่ึงอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ  โดยคณะกรรมการบริษทั
ใหค้วามส าคญักบัการดูแลและเก้ือกลูเอาใจใส่ต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มมา อยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริม
ให้มีการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษทัฯ ให้ความใส่ใจต่อสังคมใน
ระดบัมหภาค ทั้งน้ี ความรับผดิชอบต่อสังคมถือเป็นพนัธกิจและนโยบายของบริษทั โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหน่ึงใน
แรงผลกัดนัสังคมไทยให้พฒันาต่อไปอย่างย ัง่ยนื จึงไดด้ าเนินโครงการต่างๆ โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม โดยมีความคืบหนา้ และผลการด าเนินงานดงัน้ี  
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1. สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า  
 
มีนโนบายเพื่อสร้างวฒันธรรมความใฝ่รู้ให้กบับุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนกัท่ีจะเรียนรู้

และเพื่อเพิ่มพูนพฒันาทักษะ ความรู้ ความสามารถแลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้ ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆมาพฒันางานของตน อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาองคก์ร  

 

โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดบัต าแหน่งงาน ในหลกัสูตรต่างๆ เช่น 
หลกัสูตรพื้นฐานส าหรับธุรกิจ จิวเวลร่ี หลกัสูตรพฒันาความคิดเชิงบวก หลกัสูตรเช่ือมโยง Core Value สู่การพฒันา
ทีมงาน  หลกัสูตรการสร้างทีมงาน หลักสูตรทกัษะการบังคบับัญชาส าหรับหัวหน้างาน หลกัสูตรทักษะการเป็น
วทิยากร หลกัสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษทั เพื่อให้
พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนกังานและบุตรหลานของพนกังานไดท้ าการยืม
หนงัสือ ตลอดจนสามารถสืบคน้หาขอ้มูลหนงัสือท่ีสนใจไดท้าง Intranet ของบริษทั มีหนงัสือใหม่ๆ และวารสารอนั
เป็นการสร้างการเขา้ถึงความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
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หลกัสูตรการอบรมประจ าปี 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย 

ความรู้พื้นฐานส าหรับธุรกิจจิวเวลร่ี (8 รุ่น) พนกังานเขา้ใหม่ทุกคน 

การพฒันาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในงาน (7 รุ่น) พนกังานทุกระดบั 

การเช่ือมโยง Core Value สู่การพฒันาทีมงาน (4 รุ่น) พนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

การสร้างทีมงาน (Team Building) (12 รุ่น) พนกังานระดบัผูบ้ริหาร และพนกังานอาวโุส 

ทกัษะการบงัคบับญัชาส าหรับหวัหนา้งาน (10 รุ่น) พนกังานระดบัผูบ้ริหาร 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริหาร (3 รุ่น) พนกังานระดบัผูบ้ริหาร 

เทคนิคการบริหารความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (3 รุ่น) พนกังานระดบัผูบ้ริหาร 

พฒันาทกัษะการเป็นวทิยากร (Train the Trainer) (3 รุ่น)  พนกังานแผนกสรรหา 

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (1 รุ่น) พนกังานเสมียนโรงงาน 

การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ (1 รุ่น) พนกังานศนูยอ์อกแบบฯ 

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์      
(4 รุ่น) 

พนกังานสายผลิตและ พนกังานสายส านกังาน 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (1 รุ่น) พนกังานสายผลิตและพนกังานสายส านกังาน 

การดบัเพลิงขั้นตน้ (1 รุ่น) พนกังานสายผลิต 

ความปลอดภยัในการท างาน (1 รุ่น) พนกังานสายผลิต 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน RJC (6 รุ่น) พนกังานระดบับริหารและพนกังานสายผลิต 
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2. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของพนกังานในรอบดา้น ดว้ยการจดัท าโครงการ   และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต และ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติของพนกังานใหดี้ข้ึน โดยในปี 2560 
ท่ีผา่นมา มีกิจกรรม ดงัน้ี 

 
1.แอโรบิค+โยคะ เพื่อสุขภาพ 
2.ความปลอดภยัในการเดินทาง 
3.ตลาดนดัคนกนัเอง 
4.สาระน่ารู้จากโครงการคุณภาพชีวติ 
 
 

5.สาส์นรักจากลูก 
6.แสงส่องใจ 
7.งดเหลา้เขา้พรรษา 
8.นิทานสานรัก 
9.สร้างสรรคปั์นสี 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 28 เพื่อช่วยแบ่งเบาการเล้ียงดูบุตรของพนกังานในช่วงเวลา

ท างาน และยงัส่งเสริมพฒันาการให้แก่เด็ก ทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยแต่ละปีมีเด็กท่ีอยู่ใน    
ความดูแลจ านวน 47 คน โดยทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้พี่เล้ียงเดก็ ซ่ึงเป็นพนกังานประจ าและผา่นการอบรมดา้นการดูแลเด็ก
มาโดยตรง เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเขา้เรียนในระดับต่อไป โดยเด็กท่ีอยู่ในความดูแลจะได้รับการบริการ              
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

 
1. บริการดา้นสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพฒันาการ
ทางร่างกาย การใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพเดก็ 

2. บริการดา้นโภชนาการ เช่น จดัให้เด็กไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่า
ในปริมาณท่ี เหมาะสม ฝึกสุขนิสัยและมารยาทท่ีดีใน           
การรับประทาน 

3. บริการดา้นการส่งเสริมพฒันาการ เช่น การพฒันากลา้มเน้ือ 
ภาษา การส่ือความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ 
สังคม ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้รวมทั้งสร้างสุขนิสัยและ
ระเบียบวนิยัเบ้ืองตน้ท่ีดี 
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.การส่งเสริมพฒันา 

การเดก็ 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

สุขภาพอนามยัส าหรับ

เดก็ 

พฒันาด้านการส่งเสริม สุขภาพ

ชีวิตและสุขอนามยัให้เหมาะสม 

กบัวยั 

- จ  านวนเด็กท่ีได้รับการพฒันาการ             

ท่ีสมวัยและมีศักยภาพใน ปี 2560 

จ านวน 50 คน 

- จ  านวนเด็กทั้ งหมดท่ีมีอายุ 0-5 ปี         

มีสุขภาพ อนามยัท่ี สมบูรณ์ แข็งแรง 

และมีพฒันาการท่ีสมวยั 

2. การพฒันาดา้นการ

ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

โครงกา รประสาน

โรงเรียนท่ีดีโดยรอบ

บ ริษัทฯให้ เ ด็ ก เ ข้ า

ศึกษาต่อ  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มีคุณภาพ ทาง

การศึกษา เด็กเล็กมี พฒันาการท่ี

ดี เ รี ย น ดี  มี ค ว า ม เ หม า ะสม 

สามารถเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีดี 

จ านวนเด็กท่ีมีพฒันาการท่ีดี มีความ

เหมาะสม  ในปี  2560    จ  านวน         

50 คน 

 

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัของพนกังานทุกระดบั โดยมีนโยบายให้ร้านจ าหน่ายอาหารของ

บริษทั สามารถพฒันาไม่เพียงดา้นรสชาติอาหารเท่านั้น ส่ิงท่ีตอ้งค านึงและพิจารณาควบคู่ไปดว้ย  คือ ความเอาใจใส่ใน
การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั และปราศจากสารปนเป้ือน การปรุงอาหารใหต้รงกบัหลกัโภชนาการ
และมีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ เพื่อไดรั้บพลงังานและสุขภาพท่ีแขง็แรงของพนกังานจากการรับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพและมีประโยชน์ 

 

5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
บริษทัฯ ไดส้นบัสนุน และกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน สามารถ

ดดัแปลงเคร่ืองใช ้เคร่ืองมือ และกระบวนการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตน้ทุน และเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ภายในองคก์รเพื่อใชใ้นการผลิต ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ไดน้ าผลงานโครงการเหล่าน้ี มาพฒันาต่อยอดขยายสู่
บริษทัในเครือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑก์ารในดา้นต่างๆ อีกดว้ย  
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ก ร ะ ตุ้น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

พ นั ก ง า น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ มี

ความคิดสร้างสรรค์ และมี

ส่วนความในการ น าเสนอ

แนวคิดสร้างสรรค ์

น า เ ส น อ ผ ล ง า น

สร้างสรรคน์วตักรรม ใน

เชิง “ ลดต้นทุน  เพิ่ม

มูลค่า รักษาส่ิงแวดล้อม”  

 พนักงานทุกคน ทุกภาค

ส่วน  ไดมี้ส่วนร่วม ในการ

น าเสนอแนวคิดสร้างสรรค ์ 

จ านวนผลงาน จากปี  2550-2560 

รวม 287 ผลงาน 

 

 

6. การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสิน รวมถึงให้ค  าปรึกษาด้านกฎหมายในการจัดการหน้ีสินอย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุน             
ดา้นสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างๆ ทั้งน้ี มีพนกังานเขา้ขอรับค าปรึกษาดา้นกฎหมายกว่า 36 ราย รวมเป็นเงินทั้งหมด 
9,882,306 บาท  นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ไดเ้พิ่มช่องทางในการใหค้วามรู้กบัพนกังาน โดยการหาขอ้มูลท่ีมีประโยชน์
เก่ียวกบักฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองหน้ีสินมาติดท่ีบอร์ดกลางของบริษทั เพื่อให้พนกังานไดอ่้าน และมีค าแนะน า
เบ้ืองตน้ ดว้ยการจดักิจกรรมเขา้ไปพดูคุย (Morning Talk) กบัพนกังานในโรงงานอีกช่องทางหน่ึง 

 
ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1.ป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีสิน

นอกระบบกบัพนักงานโดยให้

ความรู้และให้ค  าปรึกษาด้าน

กฏหมาย 

- ปฏิบติัการเชิงรุกในการให้

ความรู้และใหค้  าปรึกษา 

-ส ารวจ ปัญหาเฉพาะของ

พนกังานภายในหน่วย เพื่อให้

กิจการปลดหน้ีสิน สามารถ

ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

-กิจกรรม Morning talk 

สร้างภูมิคุม้กนัด้วยการ

ป้องกันมิให้เกิดปัญหา

หน้ีสินนอกระบบกับ

พนักงานเพิ่ม ข้ึน โดย

การให้ความรู้และให้

ค  าปรึกษาดา้นกฏหมาย 

จ านวนพนักงานเข้า

มา รับค าป รึกษา  ปี 

2560  จ  านวน 50 ราย 
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7. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

จดัตั้งข้ึนเพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนกังาน อีกทั้งสามารถเป็น
แหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าธนาคารโดยทั่วไป เพื่อให้บริการแก่พนักงานท่ีมีความจ าเป็นในการใช้เงิน         
โดยปัจจุบนั สหกรณ์มีสมาชิกซ่ึงเป็นพนกังานจ านวน  2,256 ราย และมีทุนด าเนินงานมากกว่า  161,000,000 บาท             
โดยปัจจุบนั พนกังานมีการออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินรวม 1,292 บญัชี  เป็นจ านวนเงิน  19,542,972.10 บาท 
โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบนั มีการออมผ่านการลงหุน้ จ  านวน 2,256 ราย เป็นจ านวนเงินมากกว่า 130,000,000 บาท 
ส่วนดา้นการสนบัสนุนเงินกูย้มืในปี 2560 มี 2,735 รายการเป็นจ านวนวงเงินรวม 97,003,000 บาท โดยหากรวมตั้งแต่
เปิดด าเนินการ จนถึงปัจจุบนั มีการให้สวสัดิการเงินกูย้ืมรวมทั้งส้ิน 26,239  รายการ เป็นวงเงินกูย้ืมรวมทั้งส้ิน  
613,022,082 บาท  

    ในระยะท่ีผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ ย ังได้มอบ
ทุนการศึกษา บริษทัฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพ
รนดา้ จิวเวลร่ี ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของพนกังาน 
ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดย
ในปี 2,560 ไดม้อบแลว้เป็นจ านวน 81 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 
บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั 
(2560) จ  านวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน 706,500 บาท และมอบเงิน
รางวลัเรียนดีแก่นกัศึกษาทวภิาคีปี 2560 จ  านวน 8 รางวลั  เงินรางวลั  8,000 บาท เงินรางวลัตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั 
(2560) รับทั้ งส้ิน 39 รางวลั เป็นเงินจ านวน39,000 บาท    รวมมอบทุนการศึกษาบุตร   จ านวน   571   ทุน                   
เป็นเงินทุน  745,500   บาท    

นอกจากน้ี  ยงัไดม้อบทุนสงเคราะห์พนกังานประสพภยัภิบติัในปี  2553 -2560   จ านวน   3   ทุน     
 เงินทุน   14,000   บาท    และทุนสงเคราะห์พนกังานเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงและโรคเร้ือรัง  ปี 2553 – 2560 

จ านวน   68   ทุน เป็นเงินทุน   268,000   บาท  รวมมอบทุนทั้งส้ิน  ตั้งแต่ปี 2553 - 2560  จ  านวน 642 ทุน  เป็นเงินทุน 
1,027,500   บาท 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

2. ให้การสงเคราะห์พนักงาน

และจดัหาแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัรา

ดอกเบ้ียถูกกวา่สถาบนัอ่ืนๆ  

โครงการ MOU กบัธนาคาร

อิสลาม ด าเนินการช่วยเหลือ

ต า ม แ น ว ท า ง ท่ี กิ จ ก า ร        

ปลดหน้ี สินก าหนดไว้ใน

ระเบียบ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

พนักงานให้ได้รับการ

อนุมัติสินเช่ือเพื่อปรับ

สภาพหน้ีกบัธนาคารฯ  

ปี  2560  จ  านวน 36 

ร า ย  เ ป็ น เ งิ น 

9,882,306 บาท  
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1.ส่งเสริมการออม

ของสมาชิกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการ 

-โครงการรณรงคส่์งเสริมการ

ออมของสมาชิก 

- แ ผ น ง า นพัฒ น า ร ะ บ บ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

เ พื่ อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ 

ค านวณดอกเบ้ียเงินฝากและ

เงินกู้จากการใช้บริการของ

สหกรณ์ 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม

เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ฐ า น

เงินทุนของสหกรณ์

ใหม้ัน่คง และสามารถ

ให้บริการสมาชิกได้

อยา่งทัว่ถึง 

-จ านวนสมาชิกซ่ึงเป็นพนักงาน

เพิ่มข้ึนและมีการออมผ่านการลง

หุน้ในปี 2560 จ  านวน 2,256 ราย 

2 . ส ร้ า งกระบวน   

การมีส่วนร่วมของ

ส ม า ชิ ก ใ น            

การด าเนินงาน 

1. สร้างความรู้ความเขา้ใจใน

อุดมการณ์สหกรณ์ออมทรัพย ์

และประโยชน์ของการเป็น

สมาชิก 

2. จดัให้มีกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 

ส่ ง เส ริมการ มี ส่วน

ร่วมของสมาชิกใน

การด า เ นิน  กิจการ

สหกร ณ์ แล ะขย า ย

จ า น ว น ส ม า ชิ ก

เพิ่มเติม 

1.จ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน  

2. จ  านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม

ใหญ่สามัญ และท าธุรกรรมกับ

สหกรณ์จ านวนเพิ่มข้ึน  

3 . จ า น ว น บั ญ ชี เ งิ น รั บ ฝ า ก          

และจ านวนสัญญาเงินกูเ้พิ่มข้ึน 

 
8. การศึกษาระบบทวิภาคี 

 
บริษทัฯ ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 โดยความ

ร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง    และวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  สังกัดกรม
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะรับนกัเรียนท่ีจบชั้น ม. 3 เพื่อเขา้
มา ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิช า ชีพ  (ปวช . )  สาขาวิช า
เคร่ืองประดบัอญัมณี โดยจะพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอ่ืนๆ      
ทัว่ประเทศ โดยค านึงถึงการเปิดโอกาสใหแ้ก่นกัเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชน
ท่ีขาดโอกาสเป็นส าคญั โดยทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั 
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1.พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 

ทกัษะ ฝีมือ ในทุกระดบั 

-โครงการ การจดัการ

เรียนการสอนวชิาชีพ 

- จัดการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนได้เรียนครบทุกคน

ทุกระดบัชั้น 

ผู ้ เ รี ย น ผ่ า น ก า ร ส อ บ

มาตรฐานวชิาชีพ  100% 

2.ส่งเสริม  สร้างเยาวชนใน

ถ่ินทุรกนัดารไดมี้โอกาสทาง

การศึกษาวิชาชีพ มีอาชีพ

และ มี ร า ย ได้ ท่ี มั่น ค ง ใน

อนาคต 

  

-โครงการแนะแนว

การศึกษา 

เ พื่ อ ส่ื อ ส า ร  แ น ะ น า 

โครงการ ใหเ้ยาวชนไดรู้้จกั

และมีโอกาสเลือกเข้ามา

ศึกษาในทุกภูมิภาค 

 การรับ นักเ รียนทวิภา คี 

ต่อเน่ือง จากปี 2543-2560  

จ  านวน 2,024 คน 

 

9. การส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 
 
กลุ่มบริษทัแพรนด้าฯ  มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผูพ้ิการ 

ดว้ยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เร่ิมตั้งแต่การไม่ปิดกั้นผูพ้ิการในการเขา้มา
มีงานท าเป็นพนักงาน การพัฒนาผูพ้ิการให้มีขีดความสามารถในการ
ท างานเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกบัพนกังานปกติ การเปิดโอกาสใหเ้ติบโตตามสาย
งาน ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการ อบรมเพื่อพฒันาพนกังานปกติท่ีอยูใ่น
หน่วยประสานงานและพนกังานทัว่ไป ใหมี้ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษามือ 
จึงท าให้ไม่เกิดอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างกนั ทั้งในดา้นการท างาน 
และการใชชี้วติร่วมกนั ในองคก์ร  

โดยปัจจุบนัทางบริษทัมีผูพ้ิการร่วมงานคิดเป็นอตัราส่วน 80 : 1 ซ่ึงมีอตัราท่ีมากกว่ากฎหมายก าหนด100: 1 
และท างานอยูใ่นส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดบับริหาร, หน่วยงานสนบัสนุน และดา้นการผลิต ไดรั้บผลตอบแทนจาก การ
ท างาน และสวสัดิการต่างๆ ท่ีเทียบเท่าคนปกติ และเน่ืองจากพนกังานท่ีเป็นผูพ้ิการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพิการทางการได้
ยนิ   
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  

 

10. กจิกรรม 7 ส. 
 

มีวตัถุประสงค ์ในการส่งเสริม  และสนบัสนุนประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน โดยก าหนดนโยบาย 7ส. เป็นเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการพื้นฐานท่ีน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานสากล  

โดยมีการทบทวนมาตรฐานในการปฏิบัติ ง าน  7ส .              
ใ ห้ ส อ ดค ล้อ ง กับ สภ า พ ปั จ จุ บัน อ ยู่ เ ส ม ออ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง                       
มีการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดี ปรับเปล่ียนวิธีคิดและ                   

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 

1 .พัฒนาศักยภาพและ

ทั ก ษ ะ ข อ ง ค น พิ ก า ร      

ด้ า น อ า ชี พ เ พื่ อ ค ว า ม

มัน่คงในการท างาน 

โครงการส่งเสริม พัฒนา

ศกัยภาพ ทกัษะดา้นอาชีพ

ของคนพิการ 

คนพิการไดรั้บการพฒันา 

ศัก ย ภ าพแ ละ  ทัก ษ ะ          

มี ค ว า มมั่น ค ง ในก า ร

ท างานและด ารงชีวิตใน

สังคม 

-จ า น ว น ค น พิ ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ          

การพฒันา ศกัยภาพและทักษะ           

มีคว ามมั่นคงในการท า งาน           

ท่ีบริษทั ใน ปิ 2560 จ านวน 33 

คน 

- ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 

2.ส่งเสริมบทบาทของ

พนักงานในองค์กรใน

การพัฒนาศักยภาพคน

พิการ และให้คนพิการ

ตระหนกัในคุณค่าศกัด์ิศรี

และมีส่วนร่วมในสังคม 

-โค ร ง ก า ร ส่ื อส า ร เ พื่ อ

เ ส ริมส ร้ า ง เ จตค ติขอ ง

พนกังานต่อคนพิการ 

-โครงการอบรมภาษามือ 

พนัก ง านในองค์ก ร มี

ความรู้และความเข้าใจ 

ต่อคนพิการ และ ความ

พิการ   และ ส่งเสริมคน

พิการ ให้มีความมั่นใจ 

ตระหนักในสิทธิ คุณค่า

และศักด์ิศรีของตนเอง

แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น          

ทุกกิจกรรมขององคก์ร 

ร้อยละ 100 ของพนักงานใน

องคก์ร 
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วิธีท างานให้มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการท างาน สามารถลดความสูญเปล่า ลดตน้ทุนส่ิงท่ีไม่จ าเป็นซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจสอบ วินิจฉัยและปรับปรุงในทุกพื้นท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งช่วยป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการท างาน  

 
11. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

 
บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์จะมีผลกระทบ

ต่อเน่ืองมาถึงการด าเนินธุรกิจได้ จึงให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยได้ด าเนินการทั้ งภายใน             
และภายนอกองคก์รเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงคใ์หพ้นกังานและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของบริษทัฯ มีจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบั   
การพฒันาธุรกิจไปสู่ความยัง่ยนื  

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 
ช่วยกนัดูแลรักษาใหค้งสภาพเดิม ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตการประสานงานเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักระหว่างบริษทัฯ และบุคลากรของบริษทั ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการปกป้อง 
คุม้ครองฟ้ืนฟูการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แมก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นอุตสาหกรรม
ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มเป็นสาระส าคญักต็าม แต่บริษทัฯ  กมิ็ไดล้ะเลยในเร่ืองดงักล่าวซ่ึงเป็นประเด็น    
ท่ีอ่อนไหวในทางสังคมจึงใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน มาโดยตลอด 

ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการประหยดัพลงังาน เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใชอ้ยา่งประหยดั
และคุม้ค่า ปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศ รวมทั้ งจดัท ามาตรการ           
สร้างจิตส านึก ตรวจสอบและปรับเปล่ียนอุปกรณ์ ตวัอยา่งบริษทัฯไดเ้ปล่ียนการใชห้ลอดไฟจากหลอดธรรมดามาเป็น
หลอดไฟ LED ส่งผลให้ บริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดถึ้ง 2,623,561.56 บาท/ปี  และท่ีส าคญับุคลากรของ
บริษทั มีจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอีกดว้ย 

 
12. ธนาคารขยะ 

 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อ

บริหารจดัการขยะภายในบริษทัฯ พร้อมทั้งไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานได้
มีส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง โดยส่งเสริมใหเ้กิดการ Reduce เพื่อเป็นการลดการเกิด
ขยะโดยไม่จ าเป็น, Reuse สนับสนุนให้น าวสัดุกลบัมาใชแ้ทนการท้ิงเป็น
ขยะ และ Recycle โดยการเลือกใช้วสัดุท่ีน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน 
นอกจากน้ีในด้านการบริหารขยะ ได้มีการรับฝาก -ขายวัสดุ รีไซเคิล         
เฉล่ีย 50,000 กิโลกรัมต่อปี  
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ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์เพื่อความยัง่ยนื ดงัน้ี  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด 

1.ส่งเสริมการลดและ

คัดแยกประเภทขยะ

และใช้ประโยชน์จาก

ขยะ 

-โครงการรณรงคก์ารก าจดัขยะ

และคดัแยกขยะอยา่งถกูวิธี 

เพื่ อลดปริมาณขยะภายใน

องค์กรและสามารถน าขยะ

กลบัมาใชใ้หม่ได ้

ร้ อยละ  8 0  ของพนักง าน รู้ จัก      

การก าจดัขยะท่ีถกูตอ้ง 

2.บริหารจดัการขยะ 

  

โครงการธนาคารขยะเพื่อจดัซ้ือ

ขยะจากพนกังาน 

เพื่ อลดปริมาณขยะภายใน

องค์กรและพนักงานมีรายได้

จากการน าขยะมาขาย 

พนัก ง าน มี ร า ยได้ เ พิ่ ม ข้ึนจ าก     

การน าขยะมาขายกับโครงการฯ      

50,000 กิโลกรัม/ปี 

 
13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม 

บริษทัฯให้ความส าคัญในการพฒันาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้า ควบคู่กับความมุ่งมั่นท่ีจะตอบแทนสังคม        
และชุมชนอย่างต่อเน่ือง  โดยเช่ือมัน่ว่าสังคมท่ีสงบสุขเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างย ัง่ยืน ดว้ยตระหนกัดีว่า จุดเร่ิมตน้ของสังคมท่ีดีเร่ิมจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการให้การพฒันาดา้นการศึกษา 
ส่งเสริมอาชีพและรายได ้ท านุบ ารุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผูค้นในสังคม และฟ้ืนฟูพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดลอ้มท่ีอยูร่่วมกนั ตลอดจนเดก็และเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสในสังคม  

ในปี 2560 มีแผนกลยทุธ์ ดงัน้ี  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1.เสริมสร้างวฒันธรรม

ความ รับผิดชอบ ต่อ

สังคมในองค์กรอย่าง

ย ัง่ยนื 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

พนักงาน  มีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานดา้น

ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม

รับผิดชอบต่อสังคม  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนกังานและร่วมกิจกรรม  

มีการจดักิจกรรมเพื่อสังคม โดยให ้

พนักงานมี ส่วนร่วมอย่ า งน้อย            

5 คร้ัง/ ปี (โดยเขา้ร่วมกิจกรรม

อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง) 

2.เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วม  และ ช่วย เห ลือ

สาธารณประโยชน์กับ

ชุมชน/สังคม 

แผน ง าน ช่ ว ย เ ห ลื อ

สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

-สนับส นุนการ ช่ วย เห ลือ

สังคมและสาธารณประโยชน์          

2. เพื่อให้พนกังานตระหนัก

และเห็นความส าคัญในการ

ช่วยเหลือชุมชน และสังคม 

พนกังานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
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ทั้งนีก้จิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดปี 2560 มดีังนี ้
1. การเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กบัหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงาน 

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียง พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้ดก็เติบโตเป็นเดก็ดีมีคุณภาพ 

2. การส่งเสริมประเพณีศาสนา โดยร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชนขา้งเคียงในการทอดผา้ป่าสามคัคี ท าความ

สะอาดบริเวณรอบวดั ถวายเทียนพรรษาและเคร่ืองสังฆทาน ในโอกาสเทศกาลวนัส าคญัทางศาสนา 

  

10.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

1. การร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network  
ในปี 2558 ท่ีผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจดัตั้งองคก์รภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทย

กว่า 15 หน่วยงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปฎิบติั     
การยุทธศาสตร์ดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนบัสนุน    
การก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดงักล่าว เพื่อร่วมกนัพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาท
หน้าท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีจะร่วมกนัขบัเคล่ือนให้เกิดความส าเร็จใน         
การด าเนินธุรกิจตามหลกั 10 ประการของสหประชาชาติ ท่ีครอบคลุม 4 เร่ืองส าคญั ไดแ้ก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
แรงงานการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นคอรัปชัน่ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั 

2. ร่วมรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
      หนา้ท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯคือความรับผิดชอบและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงทรัพยากร

ของชุมชน บริษทัจึงให้ความส าคญัในการควบคุมดูแลระบบส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ      
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ มิไดใ้ส่ใจเฉพาะส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รเท่านั้น หากแต่ยงัคง
ยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมร่วมกบัส านกังานเขต
บางนา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย ์นกัเรียนและประชาชนในชุมชน อาทิ โครงการ: พลงัชุมชนร่วมใจคืนน ้ า
ใสสู่คลองบางนา   
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33 การบริจาคโลหิตช่วยชีวติเพือ่นมนุษย์ 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการใหก้ารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ดว้ยการใหค้วามร่วมมือกบั
สภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพื่อน าโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์และเป็นคลงัส ารองโลหิต        
ในภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนการบริจาคโลหิตของคนไทยยงัมีนอ้ยมาก และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ       
เขา้ขั้นวกิฤติโลหิตของชาติ ความตอ้งการใชโ้ลหิตในการรักษาผูป่้วยมีเพิ่มมากข้ึนท าใหเ้กิดภาวะขาดแคลนโลหิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน 
เปิดโอกาสให้กบัสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เขา้ศึกษา และดูงานของบริษทั เพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหแ้ก่สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกจิเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ ในฐานะองค์กรผู ้ก่อตั้ งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม             

และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการรวมตวัของนกัธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนท่ีมีกระบวน
ทศัน์คลา้ยกนั ในเร่ืองของการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพนัธกิจส่งเสริมและสนบัสนุน         
การสร้างจิตส านึกทางธุรกิจท่ีน าไปสู่การเคารพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย 
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6. เทดิทูนสถาบันและพระมหากษตัริย์ 
 ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ้นบัตั้งแต่วนัท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ทรงเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลยั น ามาซ่ึงความโทมนสัสู่ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่า คณะผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ร่วมใจกนันอ้มเกลา้ฯถวายอาลยัและร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่์าน และเพื่อเป็นการนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่์านฯ ดงัน้ี 

- ไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาตใหเ้ป็นเจา้ภาพร่วมในการบ าเพญ็กุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ อยา่งหาท่ีสุดมิไดท่ี้ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจนานปัการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาท่ีทรง
ครองสิริราชสมบติั ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2560  

- พิธีบ าเพญ็กศุลสตมวาร (100 วนั) ในวนัจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 2560 คณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัไดจ้ดัพิธี
ท าบุญ ตกับาตรพระสงฆ ์9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พร้อมร่วมยนืสงบน่ิงแสดงความไวอ้าลยั ทั้งน้ีพระสงฆท่ี์มารับบิณฑบาตเป็นพระสงฆจ์ากวดัผ่องพลอยวิริยา
ราม ซ่ึงเป็นวดัในชุมชนใกลเ้คียงของบริษทั โดยมีคณะผูบ้ริหารและพนกังานร่วมตกับาตรเป็นจ านวนมาก  

- ส่งมอบดอกดารารัตน์ จ  านวน 3,199 ดอก ท่ีประดิษฐ์โดยคณะผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ใหก้บัส านกังานเขตบางนา 

- สนบัสนุนน ้าด่ืมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จ านวน 10,000 ขวด ใหก้บัส านกังานเขตบางนา 
- น าพนกังานจิตอาสา จ านวน 150 คน ร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
- ร่วมสนบัสนุนตน้ดาวเรือง จ  านวน 2,000 ตน้ ใหก้บั มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใน

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
- จดักิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง จ านวน 50,000 ตน้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช 
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7. การร่วมสนับสนุนช่วยเหลอืผู้ประสบภัยน า้ท่วม 
            โครงการ “แพรนด้า ร่วมใจช่วยภัยน ้าท่วม” เป็นโครงการท่ีเกิดจากการรวมตวัของผูบ้ริหารและพนกังาน   
บริษทัฯ  ร่วมบริจาคเงิน  เคร่ืองอุปโภคบริโภค รวมถึงส่ิงของเคร่ืองใช ้ เพื่อน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัน ้ าท่วมใน
หลายจงัหวดัภาคใต ้จากเหตุอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในหลายจงัหวดัทางภาคใต ้ท าให้ประชาชนในหลายพื้นท่ีตอ้งประสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งยงัสูญเสียทรัพยสิ์นมากมาย  โดยบริจาคเงิน จ านวน 100,000 บาท  แก่ส านัก
นายกรัฐมนตรี และ มอบ เคร่ืองอุปโภค บริโภค และส่ิงของบรรเทาทุกข ์แก่ สถานีข่าว Nation TV  ณ  มหาวิทยาลยัเน
ชัน่ ถนนบางนาตราด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากน้ี บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี ยงัไดด้ าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน 17 ขอ้  ซ่ึงผูน้  าจากประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติจ านวน 193 ประเทศ ไดล้งมติรับรอง เป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly - UNGA) โดยจะใชเ้ป็นวาระแห่งการพฒันาของโลกในอีก 15 ปีขา้งหนา้ (2016-2030) โดยมี
เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 17 เป้าหมาย ดงัน้ี 
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เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 17 ข้อ  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที ่1: ขจดัความยากจน 
 

-   โครงการการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินฯ   
-   สหกรณ์ออมทรัพย ์

 

เป้าหมายที ่2: ขจดัความหิวโหย 
 

-   โครงการตรวจสอบคณุภาพอาหาร 

เป้าหมายที่ 3:                  
มีสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 

 

-   โครงการพฒันาคณุภาพชีวิต 
 

เป้าหมายที่ 4:                  
การศกึษาท่ีเท่าเทียม  

 

-   สถาบนัเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า  
-   การส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 
-   การศกึษาระบบทวิภาคี 

 

เป้าหมายที่ 5:                   
ความเท่าเทียมทางเพศ  

 

-  โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์ สู่
สงัคม 
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เป้าหมายที ่6:                               
การจดัการน ้าและสุขาภิบาล 

 

-   โครงการธนาคารขยะ 
-   โครงการกิจกรรม 7 ส. 

 

เป้าหมายที ่7:                                      
พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้ 
เป้าหมายที ่9:  อุตสาหกรรม  
นวตักรรม โครงสร้างพื้นฐาน 

 

-   โครงการสร้างสรรคน์วตักรรม 
-   โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    และประหยดัพลงังาน 

 

เป้าหมายที ่8:                                  
การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

 

-    โครงการส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ 
-    โครงการศึกษาระบบทวภิาคี 

 

เป้าหมายที ่10:                              
ลดความเหล่ือมล ้า 

 

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
-   โครงการศึกษาระบบทวภิาคี          
-  โครงการส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ 

 

เป้าหมายที ่11:                                
เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่12:                        
แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 

-   โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
-   ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
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ความมุ่งมั่นในการด าเนินกจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมปี 2560  
 

จากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ ท่ีผ่านมาเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษทัท่ีมีต่อ
พนกังานของบริษทัฯ ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ดว้ยดีตลอดมา ท่ีส าคญัการด าเนินธุรกิจไม่สามารถแยกออกจาก
สังคมได ้ธุรกิจไม่อาจจะด าเนินการเพียงมุ่งหวงัแต่ผลก าไรโดยละเลยสังคมไดอี้กต่อไป เพราะเม่ือสังคมประสบปัญหา
ต่าง ๆ ยอ่มส่งผลใหธุ้รกิจถดถอยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาสู่   
ความยัง่ยืนดว้ยการก าหนดความส าคญัของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใหผ้สมผสานไปกบักิจกรรมทางธุรกิจ
ผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหเ้พิ่มมากข้ึน และมุ่งเนน้การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลสู่การพฒันา
ความยัง่ยนืใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 13:  การรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล 

เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์ระบบ
นิเวศทางบก 

 

-    โครงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
    และ ประหยดัพลงังาน 

 

เป้าหมายที่ 16:  
สงัคมสงบสขุ ยตุิธรรม ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายที่ 17:                                  
ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  

 

-   โครงการพฒันาคณุภาพชีวิต 
-    โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์ สู่สงัคม
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10.5  แนวทางในการปฏบิติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนว
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนให้
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 
บริษทัฯไดล้งนามเขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ    
แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ     
บริษทัฯ เพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชั่นไดรั้บการพิจารณา       
และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษทัฯ จึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน และคู่มือ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กรแห่ง       
ความยัง่ยนื  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชัน มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลังประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษา
ผลประโยชน์ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบติัและมาตรการด าเนินการ 
รวมถึงไดมี้การอบรมผูบ้ริหารพร้อมกบัลงนามการยดึถือปฏิบติัในคู่มือมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และส่ือสารให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติัร่วมกนั และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
2560  

ทั้งน้ี รายะละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ         
การทุจริตคอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2561  เม่ือวนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์  2561 คณะกรรมการ
บริษทั ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้่า     
จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯในดา้นต่างๆ  5  องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์รการประเมิน
ความเส่ียง  การควบคุม  การปฏิบติังาน   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล   ระบบการติดตาม  คณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี  12/2560  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน   2560  โดยใชค้วามรู้
ความสามารถและความระมดัระวงั  รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่า
เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ เหมาะสมมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี           
มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยปฎิบติัตาม
กรอบงานการควบคุมภายใน ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุป
สาระส าคญัได ้ดงัน้ี  

 
การควบคุมภายใน 
 

1. การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ี เหมาะสม มีสายการบงัคบั

บญัชา และความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนเหมาะสม มีการก าหนดคุณลกัษณะงานเฉพาะต าแหน่ง     
และมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานรวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันี         
ช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององค์กร เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้มีการปฎิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยจดัให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฎิบติังานค านึงถึง     
ความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ รวมถึงความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ใหค้วามส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของ
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา 
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นอกจากน้ี  บริษัทฯ ย ังให้ความส าคัญในเ ร่ืองบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่ง เสริมคุณค่า ร่วม                       
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอย่างทัว่ถึง ตลอดจนประยุกตกิ์จกรรมเขา้มาสู่วิถี   
การปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมท่ียึดถือร่วมกัน พร้อมทั้ งจัดให้พนักงานได้รับการพฒันาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ
ความสามารถให้เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษทัฯ สู่ความเป็น
เลิศและความเป็นมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการยืน่แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตไปแลว้นั้น  โดยปัจจุบนัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ  ไดแ้จง้ผลมติใหก้ารรับรองแก่บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้  เม่ือวนัท่ี  9  มีนาคม  2560  โดยใบรับรองจะมีอายุ  3  ปี          
นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง  อย่างไรก็ตามแมว้่าการมีมาตรการดงักล่าวมิไดห้มายความว่าบริษทัฯ จะปลอดจาก          
การทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกกรณี  ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจว่าบริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการ
ต่อตา้น  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิผล 

 
2. การประเมนิความเส่ียง 
บริษทัฯ มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์รอยา่งชดัเจนและวดัผลได ้บริษทัฯ 

จดัให้มีการประเมินความเส่ียงเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงนั้น รวมทั้งจดัให้มีการประเมิน          
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควมคุมภายใน”           
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกบัความเส่ียง        
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัการบริหารความเส่ียง จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง
ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)       
และให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเส่ียง               
(Risk Management Subcommittee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารแต่ละสายงาน ก ากบัดูแลการด าเนินงานการบริหาร       
ความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

 
3. การควบคุมการปฏบัิติงาน 
บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่างรัดกุมชดัเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานท่ีส าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ            
การบนัทึกรายการ  การประมวลผลขอ้มูล การดูแลรักษาทรัพยสิ์น เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซ่ึงกนัและกนัได ้
ส าหรับการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ จะยึดถือแนวปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด เพื่อมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือได้และทนัเวลา         

ของขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลด้านการเงิน                 
ดา้นการปฎิบติังาน นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว โดยจดั
ใหมี้กระบวนการประมวลผลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและการน า
ขอ้มูลไปใชน้อกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยงัมีช่องทางและการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งมีประสิทธิภาพทนัเวลา 
ทั้งน้ีจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์www.pranda.com 

 
5. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560  รวม 17 คร้ัง  เพื่อพิจารณาและติดตามผล                  

การด าเนินงานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการก ากบัดูแลการปฏิบติังานในแต่ละ
ระดบัอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยูเ่สมอ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา 

บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ มีส านกังานตรวจสอบ
ภายในด าเนินการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ ท าการตรวจประเมินผลการปฏิบติังานในปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม  4  คร้ัง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฎิบติังานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
        คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกต

เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ดงัรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ  3  ท่าน ไดแ้ก่  

นายวีระชัย ตนัติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางรวิฐา พงศนุ์ชิต และนายจ านงค์ วฒันเกส เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  รวมทั้ง
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและเพิ่มมูลค่าให้กบั
บริษทัฯ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 
 ในปี  2560   คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม  4  คร้ัง โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพื่อพิจารณาสอบทานขอ้มูลจากงบการเงิน  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย รับฟังค าช้ีแจง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์เพื่อความถูกตอ้ง  ความครบถว้นและความเช่ือถือได้
ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองคก์ร ซ่ึงผลจากการประชุมในแต่ละ
คร้ังไดน้ าสรุปประเด็นท่ีส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและด าเนินการปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป ซ่ึงผลการปฏิบติังานและการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 1. การสอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี พ.ศ.  2560    ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ พร้อมทั้ งให้ข้อสังเกต            
และรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดส้นับสนุนการน ามาตรฐานบญัชีระหว่าง
ประเทศ (IAS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบติัตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดใ้ห้
แนวทางไว ้
 
 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน โดยใช้
วิธีการประเมินความเส่ียงตามหลกั Risk-Based Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ 
COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบภายใน ติดตาม
การด าเนินการแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง ให้ขอ้เสนอแนะทั้งต่อส านักงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุง        
การปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราก าลังคน การพฒันาบุคลากรของส านักงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบของส านกังาน
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ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามกระบวนการและระบบงานต่างๆ น าเสนอให้ฝ่ายบริหาร  ปรับปรุง          
การปฏิบติังานตามประเดน็ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ 
 3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็น
ความเส่ียงต่างๆ ขององคก์รโดยไดพ้ิจารณาและทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายของ
องคก์ร 
 
 4. การสอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้
บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ท่ีไดส้อบทานนั้นมีความเพียงพอ และมีการปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้น 
 
 5. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั กบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม รวมทั้งรายการท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ การเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็น
รายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจ                 
และหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
 6. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ประจ าปี  2560   เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินการขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  2560    ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบติังาน   ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนโดยจะน ารายช่ือของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 
  
 7. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น    ตามท่ีบริษทัฯ ได้ท าการยื่นแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตไปแลว้
นั้น  โดยปัจจุบนัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ฯ  ไดแ้จง้ผลมติให้การรับรองแก่บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้ 
เม่ือวนัท่ี  9  มีนาคม  2560  โดยใบรับรองจะมีอายุ  3  ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรอง   อยา่งไรกต็ามแมว้่าการมี
มาตรการดังกล่าวมิได้หมายความว่าบริษทัฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณี  ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจวา่บริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่ง
มีประสิทธิผล 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและเช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆ มีการพิจารณาการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรัดกมุ มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ  โปร่งใส  เช่ือถือได ้
รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดีข้ึน และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
                                                                                       

                                                                                     
      ………………………………. 

            (นายวรีะชยั ตนัติกลุ  ) 
                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นายภทัรพล ศิริวิบูลย ์ซ่ึงได้เขา้มาปฏิบติังานในต าแหน่ง

ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติ            
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า            
มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบ        
การควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้ งองค์กรโดยมีคุณสมบัติของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ทั้งน้ีการอนุมติั และการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2) หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษทั 
บริษทัฯ มอบหมายให้ นายดุษิต จงสุทธนามณี ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance department) เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแล             
การประกอบธุรกิจของบริษทัโดยมีคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการ

ตามธุรกิจปกติของบริษทั และบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใน
หลกัการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอ านาจเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป        
โดยกรรมการบริหารสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญู
ชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดก้  าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของ กลต. และ ตลท. ส าหรับรายการระหว่างกนั
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ค านึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา                
และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ส าหรับงวดบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ได้มีรายการระหว่างกนักบับุคคล/นิติบุคคล            
ท่ีเก่ียวโยง ทั้งท่ีเขา้ข่ายและไม่เขา้ข่ายตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการเปิดเผยขอ้มูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดงัน้ี 

 

1) รายการทีไ่ม่เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

บุคคล / นิติบุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ มูลค่า 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

1. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์  
 

กร รม ก า รบ ริ ษัท 
และเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ 

บริษทัฯ รับความ
ช่ ว ย เห ลื อท า ง
การเ งินจ านวน  
10 ลา้นบาท  

บริษัทฯรับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงินรวมทั้งส้ิน 
20  ล้านบาท คิด
อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 7.5 ต่อปี และ
ช า ระ คืนภายใน 
1 2 0  ว ั น มู ล ค่ า
ร า ย ก า ร เ ท่ า กั บ
493,150.68 บาท 

คณะกรรมการบริษัท
เ ห็ น ค ว ร อ นุ มั ติ ใ ห้    
บริษทัฯ เข้าท ารายการ
เ ก่ียวโยงกันเน่ืองจาก
การท ารายการมีความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ใ น ก า ร เ ป็ น ทุ น
หมุนเวียนกิจการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 
 
 

ท่ี ป รึ ก ษ า
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริษทั และเป็นผูถื้อ
หุน้    รายใหญ่ 

บริษทัฯ รับความ
ช่ ว ย เห ลื อท า ง
การเ งินจ านวน     
10 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : รายการดงักล่าวบริษทัฯไดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีก าหนดเรียบร้อยแลว้ 
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2) รายการทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

บุคคล / นิติบุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ มูลค่า 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์  
 

ท่ี ป รึ ก ษ า
คณะกรรมการ
บ ริ ษั ท  แ ล ะ
เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ 

บริษัทฯ  รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงินจ านวน 15 
ลา้นบาท  

บริษทัฯรับความ
ช่ วย เห ลือทา ง
ก า ร เ งิ น ร ว ม
ทั้ ง ส้ิน 50 ล้าน
บาท 
คิดอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
แ ล ะ ช า ร ะ คื น
ภายใน 180 ว ัน
มู ล ค่ า ร า ยก า ร
เ ท่ า กั บ
1 ,8 4 9 ,3 1 5 . 0 7
บาท 

คณะกรรมการบริษทัเห็น
ควรอนุมัติให้  บริษัทฯ 
เขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนั
เน่ืองจากการท ารายการ       
มีความสมเหตุสมผล ซ่ึง
จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ ต่ อ
บริษัทฯ ในการเป็นทุน
หมุน เวี ยน กิจการให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

2.นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
 
 

ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ษั ท  แ ล ะ
เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ 

บริษัทฯ  รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงินจ านวน 15 
ลา้นบาท 

3. นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์ ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ษั ท  แ ล ะ
เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ 

บริษัทฯ  รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเ งินจ านวน 20 
ลา้นบาท 
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บุคคล / นิติบุคคล          
ทีเ่กีย่วโยง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
1. A-list Corporate 

Co, Ltd 

 

เป็นบริษทัท่ีมีบุตรของ
กรรมการ และคู่สมรส
ของบุตรถือหุน้ 

บจก. แพรนด้า ลอดจ้ิง 
เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ข อ ง 
บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
ท่ีถือหุ้นร้อยละ 83ให้
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อท า ง
การเงิน จ านวน 23 ลา้น
บาท 

บริษัทย่อยให้
ความช่วยเหลือ
ท า ง ก า ร เ งิ น
รวมทั้ งส้ิน 26
ล้านบาท  คิด
อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7ต่อปี  
และช าระ คืน
เ ม่ื อทวงถาม 
มูลค่ารายการ
เ ท่ า กั บ
2 7 ,8 2 0 ,0 0 0 
บาท 

คณะกรรมการบริษทัเห็น
ควรอนุมัติให้บริษัทย่อย
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน  เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ท า
ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สม เห ตุสมผลใน เ ร่ื อ ง
เง่ือนไขอัตราดอกเบ้ียท่ี
สู ง ก ว่ า ก า ร ฝ า ก กั บ
ธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ยอ่ย     ในการบริหาร
ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.บจก. สุปรี โฮลด้ิง 
 

เป็นบริษทัท่ีมีญาติสนิท
ของกรรมการบริษัท      
ถือหุน้100% 

บจก. แพรนด้า ลอดจ้ิง 
เ ป็ น บ ริ ษัท ย่ อ ย ข อ ง 
บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
ท่ีถือหุ้นร้อยละ 83ให้
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อท า ง
การเงิน จ านวน 3 ล้าน
บาท 

 
ส าหรับรายการท่ีเป็นปกติทางการคา้ทัว่ไประหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

ท่ีมีผูบ้ริหารและกรรมการร่วมกนัซ่ึงเป็นลกัษณะปกติทางการคา้ทัว่ไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ท่ี 6  
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม
ขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทุกประการ  
 
นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษทั ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ส่วนนโยบายการ
ก าหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก็จะก าหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ี
ก าหนดให้แก่บริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน ทั้ งน้ีราคาสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือจากบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนักจ็ะเป็นไปตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาหรือเป็นราคาท่ีอิงกบัราคาตลาดส าหรับวตัถุดิบชนิดนั้นๆ  
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ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะท าการพิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและ
มูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท ารายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 
ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัฯ 
จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

  

13.1  งบแสดงฐานะการเงินรวม  
   

หน่วย: พนับาท 

   ณ วนัที่  

  31ธ.ค.2560 % 31 ธ.ค. 2559  %  31 ธ.ค. 2558  %  31 ธ.ค. 2557  %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  218,027 5.2% 455,365 9.61% 358,218 7.77% 342,389  7.45% 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,416 0.0% 1,546 0.03% 5,067 0.11% 8,820  0.19% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 401,630 9.5% 463,679 9.78% 513,502 11.14% 563,646 12.26% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,000 0.6% 26,000 0.55% 21,000 0.46% 23,000 0.50% 

สินคา้คงเหลือ 1,867,791 44.3% 1,974,812 41.66% 1,853,098 40.19% 1,845,452 40.13% 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

41,023 
90,429 

1.0% 50,317 1.06% 68,221 1.48% 50,783 1.10% 

2.1%       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,646,316 62.8% 2,971,719 62.68% 2,819,106 61.13% 2,834,090  61.63% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 31,018 0.7% 33,723 0.71% 9,014 0.20% 8,781 0.19% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,979 0.2% 7,504 0.16% 9,501 0.21% 232 0.01% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 50,167 1.2% 76,616 1.62% 113,990 2.47% 24,379 0.53% 

ลูกหน้ีอ่ืน - - 31,776 0.67% 32,012 0.69% 111,047 2.41% 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,208 0.2% 10,779 0.23% - - - - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 589,573 14.0% 680,851 14.36% 687,337 14.91% 689,262 14.99% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 699,767 16.6% 747,323 15.76% 780,945 16.94% 760,147 16.53% 

สิทธิการเช่า 36,191 0.9% 38,089 0.80% 23,137 0.50% 25,622 0.56% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 32,678 0.8% 33,554 0.71% 33,158 0.72% 31,781 0.69% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,466 2.2% 84,480 1.78% 82,596 1.79% 95,405 2.07% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,230 0.5% 24,385 0.51% 20,503 0.44% 17,494 0.38% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,570,277 37.2% 1,769,080 37.32% 1,792,193 38.87% 1,764,150  38.37% 

รวมสินทรัพย์ 4,216,593 100.0% 4,740,799 100.00% 4,611,299 100.00% 4,598,240 100.00% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

           
311,168  7% 

 
439,317 

 
9.27% 

 
423,929 

 
9.19% 

 
689,031 

 
14.98% 

ตัว๋แลกเงิน 213,816 5% 356,442 7.52% 178,559 3.87% - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 593,091 14% 708,230 14.94% 545,088 11.82% 553,143 12.03% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000 1% 640 0.01% 689 0.01% 628 0.01% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,309 1% - - - - 30,000 0.65% 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 515,264 12% 614,342 12.96% 678,442 14.71% 88,701 1.93% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,186 0% 3,635 0.08% 6,129 0.13% 11,754 0.26% 
เงินมดัจ ารับตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการพฒันา 67,595 2% - - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 51,039 1% 59,392 1.25% 44,997 0.98% 56,500 1.23% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,853,468 44% 2,181,998 46.03% 1,877,833 40.72% 1,429,757  31.09% 

13. ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
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   ณ วันที ่ 

  31 ธ.ค.2560 % 31 ธ.ค. 2559  %  31 ธ.ค. 2558  %  31 ธ.ค. 2557  %  

เงินกูย้มืระยะยาว 132,699 3.15% 162,267 3.42% 15,422 0.33% 293,967 6.39% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 200,186 4.75% 190,848 4.03% 183,901 3.99% 152,320 3.31% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,181 0.03% 1,302 0.03% 1,092 0.02% 1,063  0.02% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 334,066 7.92% 354,417 7.48% 200,415 4.35% 447,350  9.73% 

รวมหนีสิ้น 2,187,534 51.88% 2,536,415 53.50% 2,078,248 45.07% 1,877,107  40.82% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 409,529 9.71% 409,529 8.64% 409,529 8.88% 409,529 8.91% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 786,855 18.66% 786,855 16.60% 786,855 17% 786,855 17% 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
ในบริษทัยอ่ย 

(58,428) -1.39% -   - -   - -   - 

ก าไรสะสม        1,108,986  26.30% 1,270,326 26.60% 1,568,289 34% 1,704,393 37% 

หุน้สามญัซ้ือคืน -49,415 -1.17% -49,415 -1.04% -20,131 0% - - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,708 0.18% 11,366 -0.99% -70,476 -2% -47,504 -1% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,205,237 52.30% 2,370,234 50.00% 2,674,066 58% 2,853,273 62% 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

-176,175 
-4.18% 

-165,849 -3.50% -140,904 
-3% 

-132,141 
-3% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,029,062 48.12% 2,204,385 46.50% 2,533,162 55% 2,721,132 59% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,216,596 100.00% 4,740,800 100% 4,611,410 100% 4,598,239 100% 
  

13.2  งบก าไรขาดทุน 

  

  

 

หน่วย: พนับาท 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

  2560 % 2559 % 2558 % 2557 % 
รายไดจ้ากการขาย 2,912,858 98.72% 2,831,441 97.14%  2,820,763 96.47%  3,295,126 98.63%  
รายไดอ่ื้น 37,837 1.28% 83,510 2.86%  103,235 3.53%  45,661 1.37%  
รวมรายได้ 2,950,695 100.00% 2,914,951 100.00%  2,923,998  100.00%  3,340,787  100.00%  
ตน้ทุนขาย  2,084,361  70.64% 2,045,158 70.16%  1,974,251 67.52%  2,293,666 68.66%  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  951,085  32.23% 1,018,678 34.95%  965,492 33.02%  1,008,635 30.19%  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  15,090  0.51% 90,023 3.09%  - -  (114,227)1 (3.42%)  

รวมค่าใช้จ่าย  3,050,536  103.38% 3,153,859 108.20%  2,939,743 100.54%  3,188,074 97.43%  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

 1,475  0.05% 1,819 0.06%  9,268 0.32%  232 0.01%  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  84,260  2.86% 76,000 2.61%  64,148 2.19%  63,556 1.90%  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้  2,430  0.08% (1,604) (0.06%) (17,913) (0.61%) (2,192) (0.07%) 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (180,195) (6.11%) (314,693)  (10.80%)  (88,538)  (3.03%)  87,197  2.61%  

การแบ่งปันก าไร:                
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (161,322) (5.47%) (283,255) (9.72%)  (55,784) (1.91%)  145,534 4.36%  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 

(18,873) (0.64%) (31,438) (1.06%) (32,754) (1.12%) (58,337) (1.75%) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.4044) (0.7083) (0.1363) 0.3554 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) - - - 0.3554 
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13.3  งบกระแสเงินสด 

   
หน่วย: พนับาท 

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

  2560 2559 2558 2557 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  11,539  (112,315) 830 58,924 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  43,568  (77,600) (91,287) (157,246) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (309,687) 223,376 129,081 120,495 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  17,243  64,686 (22,794) 32,252 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (237,338) 97,147 15,830 54,425 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  455,365  358,218 342,389 287,964 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  218,027  455,365 358,218 342,389  
 

13.4  อัตราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

2560 2559 2558 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า) 1.38 1.36 1.50 1.98 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า) 0.32 0.41 0.47 0.64 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า) 0.01 (0.06) 0.00 0.04 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้4 (เท่า) 6.03 5.43 5.13 4.84 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย5 (วนั) 60 66 70 74 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ6 (เท่า) 1.78 1.71 1.64 1.89 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย7 (วนั) 203 210 220 191 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี8 (เท่า) 3.70 3.85 4.49 5.01 

ระยะเวลาช าระหน้ี9 (วนั) 97 93 80 72 

Cash cycle10 (วนั) 165 183 210 193 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขั้นตน้11 (%) 28.44 27.77 30.01 30.39 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน12 (%) (4.21) (8.21) (4.22) (0.22) 

อตัราก าไรอ่ืน13 (%) 1.33 2.51 1.70 1.37 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร14 (%) (9.41) 48.33 1.55 (821.23) 

อตัราก าไรสุทธิ15 (%) (5.47) (9.72) (1.91) 4.36 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น16 (%) (7.62) (11.23) (2.02) 5.22 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2560 2558 2558 2557 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์17 (%)        (3.60)      (6.06)          (1.21)    3.19 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร18 (%) (4.61)     (10.99)          1.95     14.31 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์19 (เท่า) 0.66     0.62           0.63     0.73 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้20 (เท่า) 1.08   1.15          0.82    0.69 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย21 (เท่า) 1.17    (0.46)         1.29    1.96 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis)22 (เท่า) 0.06    (0.57)          (0.01)     0.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผล23 (%) -   (1,518.41)          91.61      55.86 

 
หมายเหต ุ
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน 
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลกูหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ) / หนีสิ้นหมนุเวียน 
3 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียนเฉล่ีย 
4 อัตราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสุทธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสัยจะสูญ + ต๋ัวเงินรับการค้า) (เฉล่ีย) 
5 ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย = 360 / อัตราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
6 อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) *เอาเฉพาะสินค้าส าเร็จรูปดไม่รวมสินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทาง และวัตถดิุบ 
7 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 360 / อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  
8 อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้= ซือ้หรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ต๋ัวเงินจ่ายการค้า) (เฉล่ีย) 
9 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี้  
10 Cash Cycle = ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย – ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 
11 อัตราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / ขายสุทธิ 
12 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรจากการด าเนินงาน* / ขายสุทธิ 
13 อัตราก าไรอ่ืน = ก าไรท่ีไม่ได้มาจากการด าเนินงาน / รายได้รวม 
14 อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน* 
15 อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / รายได้รวม 
16 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย) 
17 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 
18 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ + ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย)  / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉล่ีย) 
19 อัตราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 
20 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น         
21 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี  / ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทุน 
22 อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพัน (cash basis) = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  / (การจ่ายช าระหนีสิ้น + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผล
จ่าย ) 
23 อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
* ก าไรจากการด าเนินงาน (ไม่รวมก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนรายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

  
 1.  ภาพรวมการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงที่นัยส าคัญ (Overview) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ต่อไปจะเรียก “บริษทัฯ” ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต และจดัจ าหน่าย รวมทั้งคา้ปลีก
เคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้  าดา้นการส่งออกเคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไป
ยงัภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลอนั
ประกอบดว้ย:- 
 
   ด้านการผลติ (Production Base)  
      ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผล
ใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพื่อใหค้รอบคลุม
แทบทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวยีดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีก าลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 10 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม  
 
   ด้านการจัดจ าหน่าย (Distribution Base) 
     บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงทาง
การตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกนั ปัจจุบนั บริษทัฯ มีตวัแทนจดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคท่ีส าคญั
ทัว่โลก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย และมีบริษทัยอ่ยท่ีเป็นพื้นฐานการ
จดัจ าหน่ายทั้งส้ิน 5 บริษทั ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี และอินเดีย 
 
   ด้านการค้าปลกี (Retail Base) 
      บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ประกอบดว้ยร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง          
และการจดัจ าหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบั
โดยตรง ปัจจุบนัมี 5 บริษทัในไทย อินโดนีเซีย เวยีดนาม และองักฤษ  
 จากสภาพเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงปีแรกของ ปี 2559 เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั อีกทั้ง ผลกระทบจาก Brexit  ท า
ใหเ้กิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพยโุรป ท่ีส่งผลต่อตลาดเงินท าใหเ้งินปอนดอ่์อนค่าลงมาก
ท่ีสุดในรอบ 31 ปี อยา่งไรกต็ามในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 จากความชดัเจนทางดา้นการเมืองในสหรัฐอเมริกาส่งผล
ใหเ้ศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีข้ึน ส่งผลดีต่อเน่ืองในปี 2560  รวมทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟ้ืนตวัต่อเน่ือง เป็นแรงผลกัดนั
ใหต้ลาดทัว่โลกไดรั้บอานิสงส์ ไม่วา่จะเป็นตลาดยโุรปหรือเอเชีย อาทิ เยอรมนี ฝร่ังเศส จีนและญ่ีปุ่น 
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จากภาวะทางเศรษฐกิจของอเมริกาและกลุ่มยุโรปและการคล่ีคลายทางการเมือง และความชัดเจนในแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคยโุรป รวมถึงการท่ีค่าเงินบาทมีทิศทางแขง็ค่าข้ึนในปี 2560 ไดส่้งผลใหร้าคาทองค า
ในช่วงส้ินปีปรับตวัลดลงและเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัตน้ปี ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงส่งผลใหค้วามผนัผวนของราคา
ทองค าและเน้ือเงินลดลง โดยดูไดจ้ากราคาเฉล่ียของการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่ 0.7% และ (0.3%) ตามล าดบั  

 
ราคาทองค า (USD) / ออนซ์   ราคาเงิน (USD) / ออนซ์ 

  
  

ดา้นการตลาดและการแข่งขนั บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี:-  
  
กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายไดจ้ากการขายของปี 

2560 ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและยโุรปเป็น
หลกั  สืบเน่ืองจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการฟ้ืนตวัทั้งในสหรัฐอเมริกาและยโุรปโดยในปี 2560ส่งผลใหมี้การสั่งซ้ือ
สินคา้เพิ่มข้ึน อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การพฒันาความสามารถในการออกแบบและการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพื่อควบคุมตน้ทุน
ทางการผลิตให้สามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงมุ่งเน้นการผลิต (Production) สินคา้จ านวนมากท่ีมีคุณภาพระดับสากลท่ีมา         
จากการช่างฝีมือท่ีทุ่มเทดว้ยหวัใจและเอาใจใส่ทุกรายละเอียด (Mass Craftsmanship) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม และมุ่งเนน้การบริหารจดัจ าหน่าย (Distribution) ท่ีเป็นของตนเองท่ีกระจายในภูมิภาคท่ีส าคญั
ของโลก (Global Distribution Base) อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส และเยอรมนี 
 

กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2560 บริษทัมีกลยทุธ์
ใน    การขยายเครือข่ายคา้ปลีกสินคา้เคร่ืองประดบัแบรนดต์นเอง เพื่อเพิ่มความมีเสถียรภาพใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในระยะยาว จึงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลกั คือ ช่องทางคา้ปลีก (Retail) ช่องทางคา้ส่ง (Wholesale)       
และช่องทาง E-Channel ด้านช่องทางคา้ปลีก (Retail) มุ่งพฒันาขยายธุรกิจคา้ปลีกผ่านทางร้านคา้ปลีกของตนเอง 
และแฟรนไชส์ มุ่งเนน้ประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลางท่ีมีอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ ดา้นช่องทางคา้ส่ง 
(Wholesale) มุ่งเนน้การคา้ส่งเคร่ืองประดบัไปยงัผูค้า้ปลีกรายใหญ่และรายยอ่ย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และอินเดีย 
และดา้นช่องทาง E-Channel ไดมุ่้งเนน้ขยายฐานการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce และ TV Shopping ในยโุรป 
โดยเฉพาะในองักฤษ และเยอรมนี  

 

ทั้งน้ี เพื่อความยัง่ยนืของกิจการ บริษทัฯ จึงมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายสร้างความสมดุลของสัดส่วนยอดขายสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินคา้แบรนด์ของ
ตนเอง (OBM) 50% 
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  อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยพึ่ งพาการส่งออกเป็นหลักพิจารณาได้จากมูลค่า         
การส่งออกท่ีสูงถึง 12,842 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 435,399 ลา้นบาท ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
ประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมฯ น้ี ในตลาดโลกได้อย่างดีเยี่ยม          
และต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั  

ส าหรับแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนทั้งดา้นราคาและคุณภาพสินคา้ อนั
เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งมีการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่ งพิงลูกค้ารายส าคัญ อีกทั้ งต้อง              
มีการพฒันาตลาดคา้ปลีกแบรนดข์องตนเองเพื่อกระจายความเส่ียง 

 

2. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Operating Result and Profitability) 
 

 รายได้รวม 
 

     รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2560 และ 2559 จ  านวน 2,951 ลา้นบาท และ 2,915 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จ านวน 36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.23 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายไดจ้ากฐานจดัจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 
 

รายได้รวม 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,821 96.48% 2,831 97.12% 2,913 98.71% 82 2.90% 

-     การผลิต 936 32.01% 1,321 45.32% 1,282 43.44% (39) (2.95%) 

-     จดัจ าหน่าย 977 33.41% 603 20.69% 683 23.14% 80 13.27% 

-     คา้ปลีก 908 31.05% 907 31.11% 948 32.12% 41 4.52% 

รายได้อื่น 103 3.52% 84 2.88% 38 1.29% (46) (54.76%) 

รายได้รวม 2,924 100.00% 2,915 100.00% 2,951 100.00% 36 1.23% 
 

 รายได้จากการขาย  
รายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัการขายของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผลิต 1,282 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

43.44 รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายจ านวน 683 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.14 และรายไดจ้ากการคา้ปลีกจ านวน 948 ลา้น
บาท คิดเป็น  ร้อยละ 32.12 โดยมีสาเหตุการเพิ่ม (ลดลง) ของรายไดด้งักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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รายไดจ้ากการผลิตลดลงจาก 1,321 ลา้นบาท เป็น 1,282 ลา้นบาท เน่ืองจากไตรมาส 4 ปีก่อนฐานการผลิต

ไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่เป็นจ านวนมาก 
 

 
 

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึนจาก 603 ลา้นบาท เป็น 683 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและ
ก าลงัการซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึนของกลุ่มสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา โดยฐานการจดัจ าหน่ายสามารถขยายฐานลูกคา้ให้
กวา้งข้ึนจากเดิมเป็นผลจากการมุ่งเนน้กลยทุธ์การหาลูกคา้รายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง  
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รายไดจ้ากการคา้ปลีกเพิ่มข้ึนจาก 907 ลา้นบาท เป็น 948 ลา้นบาท เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตวัเม่ือเทียบ

กบัปีก่อน รวมทั้งธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมีการขยายฐานลูกคา้และมีการการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 

 รายได้อืน่ 
บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัในเครือ

และท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 4 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นๆและรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ จ านวน 34 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินจ านวน 
38 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.76 เน่ืองจากในปี 2559 มีผลก าไรจาก
ดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือและท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 4 ลา้นบาท ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 
จ านวน 12 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายห้องชุด จ านวน 14 ลา้นบาท ก าไรจากความผนัผวนของวตัถุดิบ อีกทั้งรายได้
อ่ืนๆ จากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยในประเทศ และรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ  

 

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

งบการเงินรวม 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,913 100.00% 2,831 100.00% 82 2.90% 

ตน้ทุนขาย 2,084 71.54% 2,045 72.24% 39   1.91% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 952 32.68% 1,018 35.96% (66)   (6.48%) 

     - ค่าใชจ่้ายในการขาย 431 14.80% 458   16.18% (27) (5.90%) 

     - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 521 17.89% 560   19.78% (39) (6.96%) 
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 ต้นทุนขาย 
บริษทัฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 2,084 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 39  ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.91      

จากปีก่อนโดยเพิ่มข้ึนตามรายไดจ้ากการขาย อย่างไรก็ตามจากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าใหมี้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีต ่ากวา่ยอดขายและส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปีก่อน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 952 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 66 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 6.48 หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลง 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.90 อีกทั้ง ค่าใชจ่้ายใน       
การบริหารท่ีลดลง 39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.96 เป็นผลจากการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

 ก าไร 

งบการเงินรวม 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,913 100.00% 2,831 100.00% 82 2.90% 

ตน้ทุนขาย 2,084 71.54% 2,045 72.24% 39 1.91% 

ก าไรขั้นต้น 829 28.46% 786 27.76% 43 5.47% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 952 32.66% 1,018 35.96% (66) (6.48%) 

ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (123) (4.22%) (232) (8.19%) 109 (46.98%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 84 2.88% 76 2.68% 8 10.53% 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (15) (0.51%) (90) (3.18%) 75 (83.33%) 

รายการอ่ืน 59 2.03% 117 4.13% (58) (49.57%) 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (163) (5.60%) (281) (9.93%) 118 (41.99%) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2 0.07% (2) (0.07%) 4 (200.00%) 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (5.53%) (283) (10.00%) 122 (43.11%) 

 

 ก าไรขั้นต้น 
บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 829 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจ านวน 43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.47 จากปีก่อน 

เป็นผลจากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึนรวมถึงการควบคุมและการบริหารตน้ทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน        
ในปี 2560 

 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2560 

 

14.การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ                             ส่วนท่ี 3 หนา้ 184 

 ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 123 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีปรับปรุงดี

ข้ึน และค่าใชจ่้ายในขายและบริหารท่ีลดลง รวมถึงผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีปรับตวัลดลง 75 ลา้นบาทหรือร้อย
ละ 83.33 เน่ืองจากปีก่อนเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าเป็นผลจากเหตุการณ์สหราชอาณาจกัรตดัสินใจออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) จึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 90 ลา้นบาท 
 

 ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 161 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 122 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิเท่ากบัร้อยละ 43.11 เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในขาย
และบริหารและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 
  อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) ปี 2560 อยู่ท่ี (7.62%) เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั (11.96%) 
เน่ืองจากขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง ตามเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ก าไร 

ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลและเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ  
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ประจ าปี 2560 และ 2559 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2560 % 31 ธันวาคม 2559 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 218 5.17% 455 9.60% 

เงินลงทุนชัว่คราว – เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 0.02% 2 0.04% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 402 9.53% 464 9.79% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 0.62% 26 0.55% 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,868 44.30% 1,975 41.66% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41 0.97% 50 1.05% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,556 60.61% 2,972 62.69% 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 90 2.13%  -  0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,571 37.25% 1,769 37.31% 

รวมสินทรัพย์ 4,217 100.00% 4,741 100.00% 
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 คุณภาพของสินทรัพย์ 

 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,217 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 524 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.05 โดย
สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงจ านวน 416 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสด และเงินฝากธนาคาร และสินคา้
คงเหลือ เน่ืองจากมีการช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นหรือตัว๋แลกเงินและการช าระเงินกูย้มืระยะยาว อีกทั้งมีการเกบ็เงินได้
ตามงวดและการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ยอดลูกหน้ีลดลง อยา่งไรกต็ามในปี 2560 บริษทัฯ มีแผนการขายท่ีดินรอ
การพฒันาบางส่วนจึงมีการจดัประเภททรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์  
ความเพียงพอของการตั้งส ารองหรือค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
 ลูกหนี้การค้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

                                          หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวนัทีถ่ึงก าหนดช าระ 
ลูกหนี้การค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้อง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
2560 2559 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1 - 1 
คา้งช าระ       
     ไม่เกิน 3 เดือน 3 2 1 
      3 – 6 เดือน 2 2 - 
      6 – 12 เดือน 1 2 (1) 
      มากกวา่ 12 เดือน 30 30 - 

รวม 37 36 1 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (29) (28) (1) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ 8 8 - 

 

บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้สุทธิของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  านวน 8 ลา้นบาทเท่ากบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
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                        หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวนัทีถ่ึงก าหนดช าระ 
ลูกหนี้การค้า – กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
2560 2559 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 195 277 (82) 
คา้งช าระ       
     ไม่เกิน 3 เดือน 142 118 24 
      3 – 6 เดือน 17 13 4 
      6 – 12 เดือน 13 22 (9) 
      มากกวา่ 12 เดือน 46 51 (5) 

รวม 413 481 (68) 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (44) (51) 7 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ 369 430 (61) 

 
 บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้สุทธิของลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งส้ิน 369 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 61 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.19 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากยอดลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 82 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจดัการระยะเวลาสินเช่ือลูกหน้ีใหดี้
ข้ึน  

 สินค้าคงเหลอื 
                          หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าคงหลอื 2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,293 1,277 16 

งานระหวา่งท า 281 350 (69) 

วตัถุดิบ 496   536 (40) 

วสัดุโรงงาน 14 13 1 

สินคา้ระหวา่งทาง 2 1 1 

รวม 2,086 2,177 (91) 

หกั รายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าท่ีจะไดรั้บสุทธิ (218) (202) (16) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 1,868 1,975 (107) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 2,086 ลา้นบาท มียอดลดลงจาก

ส้ินปี 2559 จ  านวน 91 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงในส่วนของงานระหวา่งท า เน่ืองจากค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เพื่อใชใ้นการผลิตลดลง
ในช่วงไตรมาสท่ี 4  
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ส าหรับรายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา้

คงเหลืออยา่งเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดของบริษทั 
 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 

4.1  แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 
 
     ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มข้ึนจาก (112) ลา้นบาท เป็น 12 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ขาดทุนจากการด าเนินงานลดลง และการบริหารทรัพยากรทั้งดา้นลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือของบริษทัไดดี้ข้ึน 

จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนจาก (78) ลา้นบาท เป็น 44 ลา้นบาท เน่ืองจากไดเ้งินมดัจ ารับ
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการพฒันารวมถึงเงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบก าหนด  

 
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 222 ลา้นบาท เป็น (310) ลา้นบาท เน่ืองจากมีการช าระคืน

เงินกูย้มืระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน รวมถึงการช าระเงินกูย้มืระยะยาว  
จากทั้งกิจกรรมด าเนินงาน ลงทุน และจดัหาเงิน กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิประจ าปี 2560 ลดลงจ านวน 237 ลา้น

บาท และเม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวด 455 ลา้นบาท ท าใหมี้เงินสด ณ วนัส้ินงวด เท่ากบั 218 ลา้นบาท 
 

ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ ประจ าปี 2560 และ 2559 

                      หน่วย : ลา้นบาท 
งบกระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 12 (112) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การลงทุน 44 (78) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การจดัหาเงิน (310) 222 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 17 65 

กระแสเงินสดสุทธิ (237) 97 

เงินสด ณ วนัตน้งวด 455 358 

เงินสด ณ วนัส้ินงวด 218 455 
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 หน้ีสิน 
บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,188 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 348 ลา้นบาท โดยหน้ีสินหมุนเวียน

ลดลงจ านวน 329 ลา้นบาท เน่ืองจากการตัว๋แลกเงิน 143 ลา้นบาท  และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 115 ลา้นบาทส่งผล
ให้หน้ีสินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดบั 1.08  เท่า ซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ยงัคงมี
โครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

 

          ส่วนของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2,204 ลา้นบาท เป็น 2,029 ลา้นบาท เน่ืองจากผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานปีปัจจุบนั 
 

4.2 รายจ่ายลงทุน 
 รายจ่ายการลงทุนท่ีผา่นมา 

บริษทัฯ ลงทุนทั้งส้ินจ านวน 38 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
1) การลงทุนของฐานการผลิตประมาณ 21 ลา้นบาท เป็นการปรับปรุงพื้นท่ีโรงงานของ บมจ.แพรนดา้   

จิวเวลร่ี และ บจก. แพรนดา้ เวยีดนาม รวมถึงเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เดิม  
2) การลงทุนของฐานคา้ปลีกและฐานจดัจ าหน่าย จ านวน 17 ลา้นบาท หลกัๆ เกิดจากการปรับปรุง

ส านักงาน บ.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงขยายร้านคา้สาขาใหม่ๆ เพื่อบริการลูกคา้และ
กระจายสินคา้อยา่งทัว่ถึง 
 

4.3 ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏบัิติตามเงื่อนไขการกู้ยมื 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน DSCR Ratio ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา

เงินกู ้  (ไม่ต ่ากวา่ 1.25 เท่า) เน่ืองจากในระหวา่งปี 2560  ยอดขายของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั ท าใหต้อ้งหาแหล่ง
เงินกูร้ะยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ท าใหย้อดหน้ีสินสูงข้ึนดงักล่าว อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ จึงได้
ส่งจดหมายถึงธนาคารเพื่อขอผ่อนผนัการด ารงอตัราส่วน DSCR ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยูใ่น
ระหวา่งด าเนินการขอจดหมายเพื่ออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้

 

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 
 

 อตัราแลกเปล่ียน 
หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยโูร และปอนดส์เตอริง ยงัคงแขง็ (อ่อน) ค่าอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจมี

ยอดขายลดลง (เพิ่มข้ึน) และมีผลขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน อยา่งมีนยัส าคญัต่อก าไรสุทธิ  
 ราคาวตัถุดิบ 
ทองค าและเน้ือเงินเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีสัดส่วนอยา่งมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นหากราคาทองค าและเน้ือเงินมี

ความผนัผวนสูง (ต ่า) หรือมีการปรับราคาข้ึน (ลง) อยา่งรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) ค  าสั่งซ้ือ  
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 การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยบริษทัฯ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75 มีผลเลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 

13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่
ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม ในระหว่างปีปัจจุบนั 
บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เพิ่มข้ึนจ านวน       
386 ลา้นบาท 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล               หนา้ 190 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

               การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น ให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจ
ใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
               

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง     
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
               (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
               (2) บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
                (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

     ช่ือ                        ต าแหน่ง           ลายมอืช่ือ 

1. นางประพีร์          สรไกรกิติกลู             กรรมการบริษทั ........................................................................ 

2. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์     กรรมการบริษทั   ........................................................................                                

 

    ช่ือ                   ต าแหน่ง           ลายมอืช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์          กรรมการบริษทั               ........................................................................ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-1 

                                               เอกสารแนบ 1 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
  

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 
(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

1.  นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ 
ประธานกรรมการบริษทั  
 

69  Higher National Diploma in Business 
Studies-Thames Valley University, 
England 

 
 Distinguished Senior Executive 

Program in Government and 
Business, Harvard University, U.S.A.  

 
 อบรมหลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่น 
37/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

5.37                                             เป็นคู่สมรสของ 
นางสุนนัทา 
เตียสุวรรณ์ 

 
 

 

 2556–2560  
 

 
 
 
 
 

 

- ประธานกรรมการบริษทั  
 
 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-2 

 
 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการ
อบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

2. นางประพีร์  สรไกรกิติกูล 
รองประธานกรรมการบริษทั  
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 

71  B.S.C.  Accounting 
Woodberry University 
Major Accounting, Los 

          Angeles, California, 
          U.S.A. 
 
 อบรมหลกัสูตร Director 

Certification Program 
(DCP) รุ่น 17/2545 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

 
 

1.81 เป็นพี่สาวของนาย
ปรีดา 

เตียสุวรรณ์ 

 2558-2560 
 2556-2560 

 
 
 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง  
 
- คณะกรรมการ 
 
- คณะกรรมการบริหาร 
 
- คณะกรรมการ 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 
 
 
- พฒันาธุรกิจอญัมณี และ
เคร่ืองประดบัไทย กระทรวงพาณิชย ์
- สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณี
และเครือ่งประดบัแห่งชาติ 
-มูลนิธิส่งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 

 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-3 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
  

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
3.  นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั  และกรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
 
 

68  Ordinary National Diploma in Business 
Studies from Westminster University, 
England 

 อบรมหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 22/2545 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน
รุ่น  11 (วตท. 11) 

0.66                                             เป็นคู่สมรสของ 
นายปรีดา  
เตียสุวรรณ์ 

 2554-
2560 

 2556-
2558 

 2555-10 
พ.ค 2558 

 2558-
2560   

          2560 

- ประธานบริหารการเงินกลุ่ม 
- ประธานกรรมการเงินกลุ่ม 
- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
 
- ประธานกรรมการเงินและบริหาร
ความเส่ียง 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 
 
 
 

4. นางปราณี คุณประเสริฐ 
กรรมการบริษทั และกรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 

65  Business Studies Course from Ealing 
Technical College, London, England  

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  2.42 เป็นนอ้งสาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2555-
2560 

 
 
 

       2560 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
- กรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการเงินและบริหารความเส่ียง 
 

- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 

 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-4 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
  

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั และ กรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ี
ก าหนดในหนงัสือรับรอง 

 

67  Ordinary National Diploma in 
Technology (Mechanical Engineers) 

           from  Willesden College of Technology,      
London, England 

 อบรมหลกัสูตร  
- Director Certification Program (DCP)  
รุ่น 46/2547 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
16/2547   
- Finance for Non-Finance Program (FN)  รุ่น 
12/2547  

2.27 เป็นนอ้งชายของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2556-2560 
 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ  
(สายตลาด) 
- ประธานกรรมการส่งเสริม
คุณค่าร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- กรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 

 
 
 
 
 

6. นางพนิดา   เตียสุวรรณ์ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  

74  มธัยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกลูและ 
           ศึกษาต่อดา้นภาษาจากประเทศองักฤษ 
 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 25/2547 
           สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

4.78 เป็นพี่สาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2554-2560 
 
 
 
 2559-2560 

 
 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วม 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั 
 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-5 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
  

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  

7. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั และกรรมการ 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
 
 

63  Kilburn-Polytechnic- London, 
England City and Guilds of 
London Institute 

 อบรมหลกัสูตรอญัมณีศาสตร์ 
สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่ง
เอเชีย (AIGS)        

 อบรมหลกัสูตร DAP สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย รุ่น 26/2004 

4.44 เป็นนอ้งสาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2556-2560 
 

 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  
- กรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง 
 
 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-6 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 8. นายวรีะชยั   ตนัติกลุ 
กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 

75  LL.M., The university of California, 
at Berkeley, U.S.A. 

 เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 นกับริหารระดบัสูง ส านกังาน ก.พ. 

          หลกัสูตร 1 รุ่น 13 
 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

- -  2556 –2560 
 
 
 

 

- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 

 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-7 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  (%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว 
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 
ปี ย้อนหลงั หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 
ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

9. นายจ านงค ์ วฒันเกส 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

66   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 
2517 

 ปริญญาโท  MBA, University of Central Missouri, 1982  (พ.ศ. 
2525) 

 ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัทิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท าวทิยานิพนธ์) 

 ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 

 นิติศาสตร์ภาคบณัฑิต (3ปี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2521-
2523 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 5/2544, Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD)   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุ่นท่ี 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) 

0.02 - 2557-
2560 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-8 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี  
ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

10.นางรวิฐา  พงศนุ์ชิต 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

68   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 อบรมหลกัสูตร Director Certificate Program 
(DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 3) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และ
การพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.) รุ่นท่ี 3 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 
(ปรอ.) รุ่นท่ี 15 

- - 2556-2560 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-9 

 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

11. เรือโทอนนัต ์                            
ปานะนนท ์ร.น. 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  พ.ศ. 2503 BS. In Civil Engineering, W.P.I., 
Massachusetts., U.S.A. 

 พ.ศ. 2513 Certificate in Special Course in 
Project Analysis, U.N.  Asian Institute for 
Economic Development and Planning 

 พ.ศ. 2524 หลกัสูตร นกับริหารระดบั
ผูอ้  านวยการกอง (รุ่นท่ี 10) ส านกังานขา้ราชการ
พลเรือน 

 พ.ศ.2533 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง นบส. 1 
รุ่นท่ี 6 ส านกังานขา้ราชการพลเรือน 

 พ.ศ. 2534 หลกัสูตร วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่น 34 

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- -  2557-2560 ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษทั 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-10 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี  
ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

12. รศ.สริตา บุนนาค 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

71  ปริญญาตรี บญัชี  (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั) 

 ปริญญาโท การเงิน (Western New 
Mexico University, U.S.A.) 

 อบรมหลกัสูตรกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย:- 

- Director Certification Program รุ่น 22/2545 
-  Audit Committee Program รุ่น 1/2547 
-  DCP Refresher Course รุ่น 1/2548 
-  Monitoring the Quality of Financial Report 

(MFR) รุ่น 5/2550  
- Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) รุ่น 2/2551   
 สัมมนาเร่ือง “การควบคุมภายใน

เก่ียวกบัรายงานทางกาเรงิน :  กลยทุธ์
การเพิ่มมูลค่ากิจการ” โดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- -  2557-2560 
 

 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั 
 

 บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-11 

 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

13. นายชนตัถ ์สรไกรกิติกลู 
กรรมการบริหาร /          
ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง 
 
 
 

39  - ปริญญาตรี  Business Administration, 
Babson College, U.S.A. 
- ปริญญาโท  Accounting, University of 
Virginia, U.S.A. 
 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร TLCA 

Executive Development Program 
รุ่นท่ี 6 โดยสมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

0.11 บุตรของ 
นางประพีร์  
สรไกรกิติกลู 

 2553-2554 
 
 2555-2558 

 
 
 
 
 2558- 2560 
 2556-2560 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด
สินคา้แบรนด ์
- กรรมการบริหารกลุ่ม 
- ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ           
(สายตลาด) 
- กรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง 
ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารกลุ่ม 
 

บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี 

14. นายเดชา  นนัทนเจริญกุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ        
(สายตลาด)  

58  MBA in Marketing Memphis 
State University Memphis U.S.A.     

- -  2556-2560 - รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  
- กรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง 

 บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-12 

 
 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 3 มกราคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

(409,529,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

15.ศาสตราจารย ์ดร.ชาญ
ณรงค ์  พรรุ่งโรจน ์ 

62  Ed.D.(Art) Illinois State University, 
Illinois, USA.  

 ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ลั ย ป้ อ ง กั น
ราชอาณาจกัร (วปอ.47) 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.9) 
 จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย                   

(ภมิูพลงัแผน่ดิน 1) 
 

- -  2561 -กรรมการบริหาร   
-รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  
-รองประธานกรรมการส่งเสริม      
-คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

16. นายดุษิต  จงสุทธนามณี 
กรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง /                 
เลขานุการบริษทั 

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- -  2556-2560 
 

-กรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง 
- เลขานุการบริษทั  

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-13 

 

1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 

เลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ ง เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษทั           
อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและด าเนินการ      
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหก้รรมการบริษทัและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส  และสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี            

 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ      
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั  และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  

 
 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปี ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามให ้      

มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
5. ให้ค  าแนะน ากรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงาน                  

การมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
7. จดัท าร่างนโยบายดา้นการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
8. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและ

นโยบาย 
9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์
10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
11. ดูแลให้บริษทั  และคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี 2560            

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-14 

 
12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียน

นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ 
13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

 
1.3 กรณเีป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน่ 
 -ไม่มี- 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย  เอกสารแนบ 2-1 

                                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 2 
      รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)                          เอกสารแนบ 3-1 

                             เอกสารแนบ 3 
 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

1.1   นายภทัรพล ศิริวิบูลย ์ต  าแหน่งผูจ้ดัการส่วนส านักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

 
1.2  คุณวุฒิการศึกษา: 

 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาขา การก ากบัดูแลกิจการ 
(Corporate Governance - MSCG) 

 ประกาศนียบตัรทางดา้นการตรวจสอบภายในจากความร่วมมือระหวา่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบัสมาคมผูต้รวจสอบภายในอนุญาตสากลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Institute of Internal Auditors – Internal Auditing Education Partnership : IAEP) 

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นท่ี 34 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand : IIAT) 

 
                 ประวตัิการอบรม 

 การตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพ 
 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมการใชบ้ริการดา้นเทคโนโลยจีากภายนอก 
 การตรวจสอบท่ีเป็นสากล  (Audit  Universe) 
 สร้างคุณค่าองคก์รดว้ยการตรวจสอบภายในตามแนวทางการจดัการความเส่ียงแบบ  ERM 
 การวางแผนและแนวทางการตรวจสอบภายในภายใตว้กิฤตเศรษฐกิจ 
 วธีิประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน  ระดบับริหาร 
   นโยบายการป้องกนัการฟอกเงิน มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

                ประสบการณ์ท างาน 
                                บริษทั  เอสวโีอเอ  จ  ากดั  (มหาชน) 
                              บริษทั  ลีซ  อิท  จ  ากดั  (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)                          เอกสารแนบ 3-2 

 
2. หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 
          2.1 นายดุษิต จงสุทธนามณี ต าแหน่งเลขานุการบริษทั เป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
 
         2.2 คุณวุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
                 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
               ประสบการณ์การท างาน :                 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค 
 ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทรัพยสิ์นสิริ  
 ประธานกรรมการ บจก. คิน ออเทอร์ 
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท ์
 วทิยากรหลกัสูตร “Certificate of Business Advisor” มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 วทิยากรหลกัสูตร “Certificate of Intelligent Investor” มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 วทิยากรหลกัสูตร “Concise Business Advisor” บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท ์
 วทิยากรหลกัสูตร “Concise Intelligent Investor” บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท ์
 

          2.3 หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน มีหนา้ท่ีในการเป็นศูนยก์ลางการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั / 
กลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส านกังานคณะกรรการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายดา้นการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั คณะการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงานหรือ
หน่วยงาน และพนักงานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนักงานไดต้ระหนักว่า พนักงาน     
ทุกคนมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ี
รับผดิชอบ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้น เป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
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รายละเอยีดเเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน                          เอกสารแนบ 4-1 

                                                                                                                                                            เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

      ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการในอนาคตโดยใชเ้กณฑว์ิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (“Market Approach”)  
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ข้อมูลอืน่ๆ เอกสารแนบ 5-1 

                                                                                                                                                            เอกสารแนบ 5 
 

ข้อมูลอืน่ๆ  

 -ไม่มี- 


